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Hcrhaaldelijk wordt onze aandacht gevraagd door
wetenschappelijke en technische onderwerpen,
waarover wij té slecht georiënteerd zijn, om er een
eigen mening over te vormen, met vrucht de ver
dere ontwikkeling te kunnen volgen, danwel om
de theorie in de practijk om te zetten. De encyclopaedie geeft in deze te weinig, het studieboek
voert ons vaak te ver. De Diligcntia Reeks beoogt
daarom, die beknopte, maar deugdelijke, practische voorlichting te geven, waaraan op zo menig
gebied behoefte bestaat. Elk deeltje in deze serie
vormt een afgerond geheel, geeft den lezer een
helder beeld van het onderwerp, doch kan hem
tevens dienen als inleiding tot verdere studie. De
deeltjes verschijnen in een volgorde, welke door
de actualiteit wordt bepaald.
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DE ONTWIKKELING DER RADIO-TECHNIEK.
Het begin der ontwikkeling van de radio
techniek is onverbrekelijk verbonden met
de naam van Marconi (25 April 187*1—
20 Juli 1937).
Een lange rij van de grootste physici der 19e eeuw legde de weten
schappelijke grondslagen, waarop deze techniek zou komen te rusten.
Aan die grondslagen bleef voor Marconi niets wezenlijks meer toe te
voegen. En zelfs van de hulpmiddelen, die hij in eerste aanleg voor de
verwezenlijking zijner technische doeleinden nodig had, behoefde hij
er geen enkel meer zelf uit te vinden; hij kon ze alle aan anderen
ontlenen.
Toch doel dit niets af van Marconi’s verdiensten als grondlegger, zoal
niet uitvinder, ener nieuwe wereldcommunicatie-tcchnick.
In zijn geest ontbrandde het hardnekkige en volhardende vertrouwen
in de toepassingsmogelijkheden en van hem is dit uitgestraald op een
heel geslacht van wetenschappelijke en technisch bekwame werkers
in alle landen, die de radiotechniek hebben uitgebouwd tot een tot in
het wondcrbaarlijkc gegroeid monument van menselijk vernuft.
Marconi’s geest vervulde hierbij als het ware de functie van een
brandglas, dat een bundel stralen van wetenschappelijk licht alle in
écu punt samenbracht en de richting bepaalde, waarin die stralen
zich bij het vervolgen van hun weg weer zouden uilccnspreidcn.
Van al hetgeen behoort tot de tijd vóór
Marconi, kunnen wij slechts een zeer opper
VAN FARADAY
vlakkig overzicht geven.
TOT HERTZ.
Faraday ontdekt in 1831 dc clcctromagnctische inductie; Maxwell publiceert in 1864 zijn dynamische theorie
van het clcctromagnetische veld, waarin hij het licht als een electromagnctisch verschijnsel beschouwt en het bestaan van langere clectromagnetische golven voorspelt met dezelfde voortplantingssnelheid als
die van het licht (300 000 km per seconde).
Daarnaast vormen Von Helmholtz (1847), lord Kelvin (1853) en
Fcddcrscn (1859) een keten, waarlangs dc kennis van het oscillatorischc karakter der clcctrische vonkontlading zich ontwikkelt.
MARCONI
COMBINEERDE.
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VAN FARADAY TOT HERTZ

Von Bezold 1870 toont electrische trillingsverschijnselen met buiken
en knopen in gcieiddraden aan.
Afstandwcrkingen van electrische vonken worden waargenomen door
Adams (1780), Henry (1842), prof. Elihu Thomson (Philadclphia,
1875), Thomson en Houston (1877), Edison cn anderen. David E.
Hughes was door proeven in 1879, waarbij hij zelfs Yi km ver
waarneembare verschijnselen verkreeg, voor zichzelf overtuigd, dat hij
hierbij met de door Maxwell voorspelde clectromagnetische golven te
doen had, maar zijn tijdgenoten lieten zich niet overtuigen, in de
mening dot de verschijnselen het gevolg waren van gewone inductie.
Deze ontwikkelingslijn wordt afgesloten door Hcinrich Rudolf Hertz,
leerling van Von Helmholtz en door dezen sterk aangemoedigd om
naar experimentele bewijzen te zoeken voor Maxwell’s theorie omtrent
het optreden van de zgn. „vcrschuivingsstromcn” in di-clectrische
(isolerende) stoffen. In 1888 publiceerde Hertz de resultaten zijner
wereldberoemde proeven over „zich verbreidende electrische kracht”,
zoals hij het noemde, want de aanduiding „golven” gebruikte hij niet;
het was lord Kelvin, die in zijn Engelse vertaling der publicatie van
Hertz van „ethergolven” sprak. Hertz was bij het begin zijner experi
menten niet volledig bekend met Maxwcll’s theorie, maar kwam spoe
dig tot het inzicht, dat daarin de volledige verklaring zijner resultaten
lag, zoals omgekeerd die resultaten de bevestiging vormden voor het
geen Maxwell theoretisch had afgeleid.
Voor het opwekken der clectromagnetische trillingen, waarvan hij de
golflengten, rechtlijnige voortplanting, terugkaatsing, breking en polorisatie aantoonde, maakte Hertz gebruik van vonkontladingcn tussen
kleine metalen kogels, waarvan naar weerszijden korte, rechte draden
uitgingen, waaraan meestal kleine capacitcitsvlukkcn verbonden waren
(bijzonder gevormde dipolcn dus). Voor het aantonen der „zich ver
breidende electrische kracht” in de ruimte had hij niet anders dan
eveneens dipolen, die bestonden uit rechte draden van bepaalde lengte
(afstemming), met een microscopische vonkbaan-onderbreking in het
midden, waarbij een veelal door een loupe waar te nemen secondair
vonkje de „ontvangst” moest verraden; •'
Eigenlijk had Hughes zo veel jaren eerder al een veel gevoeliger indi
cator gebruikt, bestaande uit een microfonisch contact (stalen naald
op een stuk cokes) en een telefoon, al was dit zeker een minder
„stabiele” detector dan die van Hertz. Overigens had de door zijn
tijdgenoten ontmoedigde Hughes zijn resultaten niet gepubliceerd. Hertz
was het, die ook aangaf dat op een afstand van Y golflengte van de
stralcr af de grens ligt, waar men met zuivere straling te doen krijgt
en niet meer met gewone inductie.

DE COHERER — POPOFF’s SCHAKELING
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Het zoeken naar meer gevoelige en gemakkelijker te hanteren indicatoren is bij hen,
die na Hertz de experimenten wilden her
halen of voortzclten, een punt geweest, waaraan veel aandacht werd
besteed. Daarbij werd gebruik gemaakt van sommige van reeds veel
vroeger daterende waarnemingen (Guitard 1850, Varley 1866) omtrent
het geleidend worden van metaal-en koolpocdermcngsels onder invloed
van vonkontlading; in 1884 had prof. Calzecchi-Oncsti er de vorm van
een buisje met gcelkopervijlscl aan gegeven. Lodge in Engeland en
Branly in Frankrijk bestudeerden het hier optredende samenbakkirgs(cohercr-) effect en combineerden met de cohcrcr (het glazen buisje
met metaolvijlsel) een automatische afkloppcrinrichting om telkens na
elke „ontvangst” het poeder weer in niet-gcleidcnde toestand te bren
gen, dus gevoelig te maken om opnieuw als indicator te dienen.

DE COIIERER.

Ë
Afb. 1. De coherer, een in de eerste periode van de radiotechniek
veel gebruikte indicator voor radio-signalen.
Men kan zich afvragen waarom Hertz en zijn vele navolgers, zoals
Lodge die de nieuw-ontdekte verschijnselen bij lezingen demonstreerde,
zich niet met de mogelijkheid van practischc toepassing bezighielden.
Daarbij is stellig van invloed geweest, dat men sterk onder de indruk
verkeerde van de gelijkheid in wezen der „cthergolven” met de trillin
gen van het licht, zodat geen overbrugging van grotere afstanden was
te verwachten dan met de verouderde optische telegrafie (met licht
stralen). Toch schreef sir "Williara Crookes in 1892 een artikel in de
Fortnightly Rcview, waarin hij niet alleen verklaarde, dat ethertelegrafie binnen het bereik van een uitvinder lag, maar waarin hij ook
zinspeelde op „afstemming" als hulpmiddel om verschillende uitzen
dingen uit elkaar te houden.
In 1895 paste de Russische hoogleraar
Popoff te Kroonstad een cohercrschakcling
POPOFF’s
met afkloppcr en clectrische bel toe, ver
SCHAKELING.
bonden aan een bliksemafleider, om natuur
lijke clectrische verschijnselen te registreren, zoals die zich voordoen
bij onweer. Afb. 2 geeft een idee van deze schakeling, die als oudste
„radio-ontvangtocstel” kan worden beschouwd. Popoff zelf liet zich er
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DE EERSTE ZENDERS EN ONTVANGERS

over uit, dat wanneer
men maar een vol
doend sterke zender
wist te maken, zijn
inrichting verfijnd zou
kunnen worden, om
telegrafische signalen
te ontvangen. Het jaar
1895 zag ook Marconi bezig met proef
nemingen o.a. met de
constructie van een
meer gevoelige cohe*
rer. Hij studeerde
voor het ingenieurs
Afb. 2. Popoffs toestel voor het registreren
diploma te Bologna
van onweders (1895).
bij prof. Righi, die
reeds dadelijk na het
bekend worden der proeven van Hertz grote belangstelling aan de dag
had gelegd voor de nieuwe experimenten. Marconi verkreeg door het
plaatsen van zijn vonkbaan-dipool aan dc zendzijdc en van zijn resonator-dipool met cohcror aan dc ontvang/.ijde in parabolische reflectoren
zo veelbelovende resultaten, dat dc gedachte aan practisch verkeer hcin
niet meer losliet.
Maar proeven omtrent toepassing der ethergolven voor telegrafische
communicatie, waarop de jonge ingenieur zijn zinnen had gezet, eisten
grotere middelen dan een particulier kon bijeen brengen. Zo zocht hij
de nodige belangstelling hiervoor bij het Britsche telcgraafbestuur,
waartoe hij zich in 1896 naar Engeland begaf. Daarmede waren de
ethergolven uit de sfeer der zuivere wetenschap in die der technische
toepassing overgebracht. De radio/cc/in/cfc was geboren.
Men kan wel zeggen, dat dc eerste zenders,
DE EERSTE ZENDERS waarmee, Marconi communicaticprocvcn
EN ONTVANGERS.
ondernam, nog niets anders waren dan
navolgingen van de vonkbaandipolen van
Hertz, maar bij de proefnemingen in Engeland in 1896 bleek hem,
dat het plaatsen van de zcnd-dipool op een hogere mast de afstandwerking zo verbeterde, dat de reflector zelfs kon vervallen. Daarbij
werd ook uitvoering gegeven aan het idee om cén pool van de vonkbaan te aarden en dc andere pool aan een hoog uitgespannen draad te
verbinden, waarbij dc ontvanginrichting een met Popoffs installatie
verwante vorm verkreeg, waarvan afb. 3 een denkbeeld geeft.

DE EERSTE ZENDERS EN ONTVANGERS
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De verbeteringen, die
men hier vindt aan
gegeven, zijn de vol
gende: aangezien het
werken met de cohe*
rer met een 'wat hoge
battcrijspanning het
gevaar meebrengt, dat
het metaalpoeder blij
vend geleidend wordt,
is in het cohercr-circuit enkel een gevoe
lig polair relais P
met batterij B van
geringe spanning op
genomen. Relais P
Afb. 3. Marconi’s verbeterde
sluit een secondaire
ontvang-schema (1896).
keten, waarin de gro
tere batterij B2 een
een schrijftocstel M en de afkloppcr in werking doet komen. De con
tacten van het relais P en van het afkloppcr-belwerk zijn overbrugd
door nict-inductiefe weerstanden Rj en Rs om het vonken der con
tacten bij de stroomverbreking te voorkomen. Bij het toepassen van
meer gevoelige coherers bleek toch, dat
zelfs microscopische
vonkjes van dichtbij
de cohcrer geplaatste
apparaten de cohcrer
telkens opnieuw ge-__ [
leidend bleven maken. ~=r
• Het jaar 1897 (13
Mei) schenkt Marconi
de grote voldoening
van geslaagde berichtenoverbrenging over
het Kanaal van Bristol over een afstand
van 8,7 Eng. mijl met
een golflengte van
Afb. 4. Het schema van Marconi’s
1,25 meter, waarbij
eerste zend-apparatuur.
een
vonk-inductor
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DE OCEAAN OVERBRUGD

werd gebruikt, die een vonk van ongeveer 50 cm kon geven. Dit gaf
aanleiding tot de oprichting van het eerste definitieve Marconi-station
op de Needles bij het eiland Wight, werkende met de 22 km ver
wijderde kust van het Engelse vasteland.
Bij de Britse marïne-manocuvres in 1898 werd ook voor het eerst
van radio gebruik gemaakt en een afstand tussen de schepen van
ongeveer 100 km overbrugd.
Intussen had de faam van Marconi’s resultaten de belangstelling ook
in andere landen gewekt. Nog in 1897 bracht prof. Slnby op aan
dringen van keizer Wilhelm II een bezoek aan Marconi, waarbij
licentieverlening aan een grote Duitse firma ter sprake kwam. De
onderhandclingcn voerden echter tot niets, aangezien de eisen der pas
opgerichte Marconi Company „buiten verhouding stonden tot de reeds
bereikte resultaten”. Dientengevolge ontstond in Duitsland een onaf
hankelijke, afzonderlijke ontwikkeling der radiotechniek.
Dit korte historische overzicht uit de eerste
ontwikkelingstijd, dat noodgedwongen zeer
DE OCEAAN
OVERBRUGD.
onvolledig moest blijven, mag niettemin
niet besloten worden, zonder dat melding
wordt gemaakt van de overtuigende practische bewijzen, die Marconi
wist te leveren van de mogelijkheid om afstanden te overbruggen, die
geheel buiten de „optische” werkingssfeer liggen. Begin 1901 waren
stations gereed gekomen bij St. Catharine’s Port op Wight en bij de
Lizard in Cornwall, waartussen een afstand bestaat van ongeveer
300 km. Hier bleek de kromming van het aardoppervlak geen bezwaar
te leveren voor onderling verkeer en voor Marconi was dit een aan
sporing om de overbrugging van de Atlantische Oceaan te beproeven.
Tc Poldhu, vlak bij de Lizard aan Engelse zijde, en te Cape Cod in de
Amerikaanse staat Massachussels, werden voor dit doel zenders met
voor die tijd zeer respectabele antennes opgericht. IIccl voorspoedig
ging het er niet mee. Eerst werd door een storm de antenne te Poldhu
vernield. Toen deze door een andere met 2 houten masten van 170
voet was vervangen, bleven de resultaten negatief. Daarna viel de
antenne te Cape Cod in November 1901 ook aan een storm ten prooi.
Dit deed Marconi besluiten zelf met enige helpers naar New Foundland over te steken en te trachten daar met antennes, die aan vliegers
omhoog gelaten moesten worden, de reeksen van morsclcltcrs S (drie
punten), die Poldhu zou uitzenden, waar te nemen. Dat gelukte op
12 December 1901.
Ofschoon zender en ontvanger toen uit hun eerste ruwe staat al tot
wat hogere volmaking waren gebracht, moet het resultaat toch als een
geweldige prestatie worden beschouwd, wanneer men bedenkt dat

DE K.-H. LAAG
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versterkers nog niet bestonden.
Vermeld moge worden, dat de zender te Poldhu, die tijdens de proeven
aan de zorg van sir J. Ambrose Fleming was toevertrouwd, niet racer
werkte met een vonkinduclor, maar met een 25 kW dynamo voor
45 perioden wisselstroom, die via een transformator hoogspanningscondcnsatoren voedde.
De ontvangst op New Fpundlnnd had plaats met een kwikdruppelcohcrcr van het toen bij de Ilaliaansche marine gebezigde type, uit
gevonden door prof. Tomraasina te Genève, een coherer, die zonder

— richting van de
maximale uitstraling
Afb. 5. Marconi ontdekte het richt-effect
van de zgn. L-antenne (1905).
afklopper telkens na ontvangst van een signaal automatisch weer in
gevoelige toestand terugkecrdc.
Vooreerst bleven velen nog twijfelen aan de waarheid en de echtheid
der berichten omtrent de overbrugging van de oceaan en tot een
werkelijk overbrengen van telegrammen naar Amerika kwam het ook
pas jaren later door middel van veel groter zendervermogen (ClifdcnGlace Bay), waarbij steeds grotere anlennc-systemcn.en langere golven
• in toepassing kwamen. Een niet onbelangrijke practische ontdekking,
die Marconi daarbij deed, was die omtrent het richtcffcct, dat grote
antennes met aanzienlijk horizontaal gedeelte (L-antcnncs) vertonen,
nl. dat zij het best stralen in de richting, waarin de horizontale
draden zijn gespannen, naar de kant, waar het verticale, geaarde deel
aan het horizontale net is verbonden (zie afb. 5).
Ecu interessant wetenschappelijk probleem
werd door het radioverkeer over een gro
DE KENNELLYtere afstand dan de optische opgeworpen:
I1EAVISIDE LAAG.
hoe kon de radiostraling de kromming van
de aardbol volgen? Reeds in 1902 wisten Kennclly en Heaviside aan
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AFSTEMMING

to tonen, dat het bestaan ener reflecterende geïoniseerde laag in de
bovenatmosfeer daarvoor als verklaring zou kunnen dienen.
Bij de oudste vormen van ontvangers en
zenders ontbraken alle speciale afslcrnAFSTEMMING.
middclcn. Evenals bij de „ontvangers” van
afb. 2 en 3 de cohcrcr direct in de antcnnc-aardlciding was opgeno
men, ziet men bij de oudste vorm van Marconi's zender in afb. 4 de
vonkbaan op deze wijze geplaatst.
Toch is bij een dergelijke zender de golflengte, die wordt uitgcstraald,
wel bepaald. Is het antenne-systeem een dipool, waarbij ter .weerszijden
van de vonkbaan twee gelijke, rechte draden zijn verbonden, dan is
de golflengte vrij nauwkeurig 2 X de totale dipooMcnglc, dus ongeveer
4 X de lengte van één der zijdelings aangebrachte draden. Is één
vonkbaanpool geaard en de andere aan een enkele, recht omhoog
gevoerde antennedraad verbonden, dan is de golflengte 4 X de lengte
van de antennedraad.
In een der oudste Mnrconi-octrooicn (nl. van 2 Maart 1897) komt
een beschrijving voor van de wijze, waarop bij de eerste dipool-zendcrs
de „afstemming” van de ontvangers werd tot stand gebracht. Daartoe
werd op een glosplaat een strook bladtin geplakt, waarvan de lengte
werd gekozen in verhouding tot de. verwachte golflengte. Ongeveer
50 era was voor de zenders dier dagen nodig. In de strook bladtin werd
in het midden met een scherp mes een doorsnijding gemaakt, zodat het
bladtin een dipool met zeer fijne vonkbaan-onderbreking vormde.
Nu werd de glasplaat dicht bij de zender, evenwijdig aan de zendervonk gehouden, zodat vonkjes in de „ontvnng”-dipool begonnen
over te springen en daarna werden de einden der twee gedeelten
van het bladtin ingekort, totdat reeds op grotere afstand van de zender
vonkjes in de glasplaat-dipool ontstonden. Wanneer men dacht, de
beste regeling der lengte gevonden te hebben, diende deze als maat
voor de ontvang-dipool, of liever werd daarvoor een halve inch minder
genomen, omdat aan de ontvangkant de cohcrcr er tussen moest worden geschakeld.
Nu moet men niet menen, dat destijds over „afstemming” geen nauw
keuriger begrippen bestonden. Reeds in 1853, dus nog vóór Maxwell,
had lord Kelvin de oscillaties van een condensator-ontlading wiskundig
in beschouwing genomen. De formule van Thomson, die de frequentie
der oscillaties in verband bracht met zelfinductic en capaciteit
), was afgeleid. In 1889 had Lodge de ver(frequentie =» -----1
2*VCL.
8chijnselen van „gekoppelde” en afgestemde condensator-kringcn voor
de Royal Society gedemonstreerd.
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FOUR SEVENS — GEDEMPTE TRILLINGEN
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Lodgc was het ook, die in 1897 een octrooi verkreeg op een systeem
van „gcsyntonisccrde draadloze telegrafie”, waarbij inductieve koppe
ling met de antenne werd toegepast. Hij vormde met Muirhcad een
onderneming tot exploitatie van dit octrooi. Later werden de rechten
van Lodgc-Muirhcad door de Marconi Mij. overgenomen.
Marconi kwam trouwens in 1898 tot zijn
FOUR SEVENS.
zgn. „jiggcr”-constructie3 met soortgelijk
oogmerk. Deze uit inductief gekoppelde
spoelen bestaande hoogfrequcntic-transformatorcn paste hij eerst aan
de ontvangzijde toe om hogere spanningen te verkrijgen aan de
coherer. (Afb. 6).
Bovendien werd in 1899 aangetoond, dot men twee zenders gelijktijdig
kon ontvangen met verschillende „jiggers” aan écn ontvangantenne.
Ook de zender kreeg nu gekoppelde kringen, waarop het beroemde
Marconi-octrooi 7777 (four sevens) van 1900 betrekking had.
Een poging om bij het begin van
de Boerenoorlog in 1899 het Britse
leger in Zuid-Afrika met radio uit
te rusten, mislukte. De toestellen
werkten door niet. Het heette dat
o
o
dit kwam „door ijzererts in de
o
bodem”.
o
De verbeteringen, die verkregen
moesten worden door de vonkbaan
o o
o
niet meer direct in de antenne te
plaatsen, maar de antenne inductief
met een afgestemde vonkring te
Cok
koppelen, trokken al vroeg de aan
dacht van den met graaf Arco bij
de A.E.G. samenwerkenden prof.
Slaby, zowel als van prof. Braun Afb. 6. De eerste toepassing van
* die met Siemens & Halskc was ' inductief gekoppelde spoelen door
Murconi (1898).
verbonden. Na een octrooistrijd, die
door Braun werd gewonnen, wist
Keizer Wilhelm II de concurrenten in 1903 zich te doen verenigen in
de Telcfunken-maatschappij, waarin A.E.G. en Siemens & Halskc tot
1941 hebben samengewerkt. In 1941 is Tclefunken geheel aan de
A.E.G. overgegaan.
De elcctrische vonk was jarenlang het
enige en algemeen gebruikte hulpmiddel
GEDEMPTE
om elcctrische trillingen op te wekken,
TRILLINGEN.
zodat bijv. de Duitse taal nu nog spreekt
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van Funktelegraphic, Rundfunk enz. Dc functie van de vonk is hierbij
eigenlijk die van een soort automatische schakelaar. Door een bron
van hoge spanning worden de dipool-dradcn ter weerszijden van de
vonkbaan of de platen van een aan die vonkbaan verbonden conden
sator, tegengesteld geladen tot aan de spanning, waarbij dc vonkbaan
doorslaat. Onder dc invloed
van de doorslag en van de
verhitting wordt de lucht in
dc vonkbaan, die eerst een
zeer goede isolator was, zgn.
geïoniseerd, d.w.z. dat vrije
negatieve clectronen worden
losgemaakt van de luchtmoleculen, waarvan positieve
Afb. 7. Een in radiozenders
molcculercstcn overblijven,
gebruikte vonkbaan.
zodat al die geladen deeltjes
tussen dc. vonkpolcn nu een
tamelijk goed geleidende brug vormen. Daardoor kunnen dc tot vlak
vóór de doorslag aan dc geleiders medegedeelde ladingen een tijd lang
heen en weer blijven slingeren over dc vonkbaan.
Over het algemeen zal dit een sterk gedempte uitslingcring zijn, want
de verhitting van de vonkruimte kost clcctrisch vermogen. Bevindt dc
vonkbaan zich direct in de antenne, dan zal door de uitstraling van
electrisch vermogen in de ruimte de demping nog extra worden
bevorderd.
Heeft dc spanningstoevocr aan dc vonkbaan plaats met een trillerbobinc (afb. 8), dan zal dus na elke triling van dc vcrbrckcrvcer een
zeer korte, gedempte trilling, in de antenne ontstaan en een zeer
kort, gedempt golftreintje worden uit
gestraald.
Wanneer
men met een golf
lengte van 1 meter
o
O | o
werkt, waarbij 300
o
y=>
o
O
O
o
o
milliocn trillingen per
o
o
o
B
o
o
seconde zouden optre
o
o
c
!|
o
den, als zij aan de
o
o o
o
o
gang gehouden wer
o o
o
o
O O
den, neemt een ge
—
dempt golftrcinljc, dat
Afb. 8. Het principe van een
na 10 trillingen uit
dooft, een tijd van
afgcstcrade vonkzcndcr.
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één dertigraillioenste deel ener seconde in beslag. Heeft men nu een
bobinc, die 100 maal per seconde een vonk geeft, dan wordt aldus
slechts één drichonderdduizendstc deel van de tijd nuttig voor uit
straling gebruikt.
Op langere golven is dat wat gunstiger. Voor een golf van 300 m
zou men onder gelijke omstandigheden vinden, dat één duizendste van
de tijd werd benut.
Uit deze rekening ziet men, dal voor het bereiken van een redelijk
nuttig effect een vermindering van alle andere dempingsoorzaken dan
die der straling en een verhoging van het aantal vonken per seconde
gewenst was.
Behalve het inductief koppelen der antenne met de vonkkring waren
hiervoor speciale vonkbaanconstructics nodig. Wilde men toch het
aantal vonken per seconde verhogen, dan moest de vonkbaan in elk
geval ook haar door ionisatie verkregen geleidingsvermogcn snel ge
noeg verliezen. Deze eisen gaven het aanzijn aan de roterende vonkbanen van Marconi en aan de blusvonkbaan (afb. 9) van Max Wien
(tonende Funkcn van Telefunkcn, 1906).
Door het streven naar het aanwenden van groter vermogen en hogere
antennes ontstond tevens een
ontwikkeling in de richting
van het gebruik van steeds
langere golven. Het verband
tussen antenne en golflengte
bespraken wij al even en de
opgezette berekening toonde
ook aan, dat op de lange golf
de beschikbare tijd tussen
opeenvolgende vonken beter
wordt benut.
Afb. 9. De Wiense vonkenbrug.
Intussen wezen alle overleg
gingen van deze aard er tevens wel op, dat grote winst aan nuttig
effect te verkrijgen moest zijn, wanneer men middelen zou hebben ora
de uitzending van gedempte golftreinen te vervangen door die van
ononderbroken ongedempte trillingen. Voordat wij over die ontwikke
ling iets zeggen, moeten we echter eerst bij de ontvangst nader
stilstaan.
Nog voordat de radio commcrciecl-tcchnischc betekenis had verkregen, kwamen van
DETECTOREN.
allerlei zijden reeds uitvinders met gevoe
ligere indicatoren voor ethertrillingcn dan Hertz gebruikt had en in
de practyk van het eerste radioverkeer deden uiteenlopende vormen
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van coherers hun intrede.
Dr. Eccles, behorende tot de staf der Marconi Mij., voerde voor het
keuren der gevoeligheid van coherers bepaalde metingen in, waarvan
de resultaten in een grafiek werden opgetekend. Hij was wel de eerste,
die aldus de karakteristiek van detectoren bepaalde (Electrician, Sept.
1901).
Een eigenaardige variatie, die als anti-coherer bekend is geworden,
werd in Amerika door De Forest en Smythc gevonden. Loodoxydepoeder, met glycerine tot een pasta vermengd, werd door hen tussen
twee electroden gebracht, die slechts 0,01 inch van elkaar af stonden.
In de pasta vormden zich onder invloed van de aangelegde gelijk
spanning microscopische „loodboompjcs", die de ruimte tussen de
electroden geleidend maakten. Door aankomende cleclrische golven
werd die geleiding verstoord (omgekeerde werking dus als van cohe
rers) en in een telefoon kon men die verbrekingen horen als een
signaal, terwijl de geleiding zich na het wegvallen der electrische gol
ven telkens ogenblikkelijk herstelde. Historisch interessant is, dat do
Russische marine in de Russisch-Japanse oorlog (1904—1905) hiermee
werkte.
Maar behalve dit indicator-systccm vonden spoedig nog andere veel
vuldig toepassing, daar zij eveneens door hoorbaar maken van signalen
met een telefoon gevoeliger waren dan de oudere coherers, maar boven
dien door het overbodig worden van mechanische apparatuur als relais,
afkïoppcr, schrijftoestel, veel bedrijfszekerder waren, vooral aan boord
van slingerende en stompende schepen.
Neugcschwender en Pupin toonden in 1898 aan, dat gclijkrichting der
hoogfrequente strooinwisselingen, die bij de ontvangst van signalen in
de ontvangketens ontstonden, door een electrolytische cel de signalen
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Afb. 10. Electrolytische detector.
K — rubberkurk.
L = loodstaafje.
G = glazen buisje met uitgetrokken punt,
waarin de platinokern van een Wollostondrood
is ingcsmoltcn, zodat na afslijping het platina
in aanraking komt met het verdunde zwavel
zuur, waarin de electroden zijn gedompeld.
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hoorbaar maakten. Fcrrié en Fessenden, en eindelijk Schlömilch in
1903 gaven aan de elcctrolytische detector vormen, waarin hij in de
practijk veel is gebruikt.
Na 1903 is zowel door Tclefunken als door Marconi de toepassing van
cohcrers in verbinding met schrijftoestellen geheel verlaten en vervan
gen door ontvangst op het gehoor.
Het inzicht, dat gclijkrichting voor - ■ ..V
detectie met telefoon kon worden
gebruikt, deed anderen teruggrijpen
o
g
op een in 1874 reeds door Ferdi-.
O
o
nand Braun ontdekte eigenschap
-L*
© g
7T
van bepaalde kristallen, die in de
o
T
gg
ene richting veel betere geleiding
o
o o
vertoonden dan in de andere. Tal
van onderzoekers legden zich toe
op het vinden Yan geschikte combi
Afb. 11. Ontvangst-schakeling
naties van kristallen of van een
met kristal-detector.
kristal met bepaalde metaalelectroden (zinkict, koperpyriet, loodglans
potlood, geelkoper-silicon enz.). De eenvoudigste vorm van een afstembare ontvanger met kristaldetector ziet men uit afb. 11. Speciale ver
melding verdient de ontdekking van Dunwoody in 1906, dat de grijze
vorm van het kunstmatig vervaardigde carborundum als kristal-dctector
bruikbaar is, vooral met enige hulpspanning, aangezien dit een zeer
stabiele en door de sterkste signalen nagenoeg niet beschadigbare
detector vormt.
Volgens een geheel ander beginsel ontwikkelde Marconi in 1902 zijn
magnetische detector. In 1842 had Hcnry opgemerkt, dat gemagneti
seerde naalden nict-ihagnetisch gemaakt- konden wórden door een
naburige vonkontlading. Rutherford gebruikte in 1895 dit verschijnsel
voor het aantonen van Hertz’sche golven en Wilson trachtte in 1897
de naald automatisch telkens weer te magnetiseren. Marconi bezigde
een tot een koord zonder eind over twee schijven gevoerde bundel
wcckijzcrdraden, die door een uurwerk continu langs twee magneetpolcn werd gevoerd.
Op het punt, waar de wcekijzerbundel de magneten passeert, loopt deze
door een glazen buisje, waarop twee spoeltjes zijn gewonden. Het ene
wordt door de ontvangen signalen doorlopen, het andere is met een
telefoon verbonden. De wijziging van de magnetische toestand van het
weekijzer, wanneer een signaal wordt ontvangen, wordt hoorbaar in de
telefoon.
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FLEMING’S DIODE — HOORBARE SIGNALEN

Een misschien nog stabieler hulpmiddel bij
de gehoorontvangst was de in 1904 door
Marconi’s vroegere medewerker J. A. Fle
ming als detector ingevoerde „thermionische buis” om in octrooitaal
te spreken. Wij zeggen nu: diode. Hittorf in Duitsland en Edison in
de Verenigde Staten hadden in 1884 ontdekt, dat zowel een gloeidraad
van metaal als van kool in een elcctrische lamp bij verhitting stroom
.door het luchtledige doet gaan, als men in de
ballon een geïsoleerde, op positieve spanning ge;
houden clectrodc aanbrengt. Het verschijnsel viel
onder de algemene verklaring, die onze land
genoot prof. Lorentz in 1885 ontwikkelde voor
alle verschijnselen van electrische geleiding, nl.
de beweging van enkel uit negatieve lading be
staande deeltjes, de „electronen”. Sir J. J. Thom
son kon in 1887 inderdaad aantonen, daty- het
bovenvermelde zgn. Edison-effcct niet werd ver
oorzaakt door metaal- of kooldecltjes uit de gloeidraden, maar door onstoffelijke deeltjes, dus wer
kelijk door electronen. Fleming was in 1889 dit
verschijnsel gaan bestuderen en er metingen over
gaan doen. Op grond daarvan construeerde hij in
1904 de eerste diode, waarvan hij aantoondc, dat
deze door gclijkrichting detectie van hoogfrequente
Afb. 12. De eerste
stromen tot stand bracht (zie afb. 12).
ontvang-„lamp”,
Van de FIcming-diode leidt de ontwikkeling naar
de diode van
de hedcnduagschc vcrstcrkcrbuizcn, waarover
Fleming (1904).
verderop in dit bock zal worden gesproken.
Voorlopig bepaalden de verbeteringen aan de ontvangers zicli, behalve
tot de toepassing der nieuwere dctoctoren, tot het in practijk brengen 1
der veldwinnende diepere inzichten omtrent de mogelijkheid, om door
gunstige koppelingsverhoudingcn tussen kringen (multiple tuner van
Marconi), verfijnde afstcmmiddolcn (draai- en schuifcondensntorcn) en
vermindering der demping in spoelen (lllze-draad)' zowel de selectivi
teit te verhogen als een zo groot mogelijk deel van het door een
ontvangantenne opgevangen elcctrische vermogen nuttig aan te wenden.
Terwijl de vonkzendcr nog het rijk alleen
HOORBARE
had en de techniek van het opwekken van
SIGNALEN.
ongedempte trillingen nog in de windselen
lag, begon hel probleem der opvang
inrichting, die daarbij nodig zou zijn, reeds de aandacht te trekken.
Men moet bedenken, dat, tenvijl de met een vonkzendcr gegeven
FLEMING’S DIODE.

HOORBARE SIGNALEN

19

morse-signalen zonder meer door eenvoudige gelijkrichting met behulp
van een of andere detector een in een telefoon hoorbaar resultaat
opleveren, dit met signalen, die met ongedempte trillingen uitgezonden
zouden worden, niet het geval is.
Wanneer men door het neerdrukken van de seinsleutcl van een vonkzender een punt of een streep uitzendt, wordt een wat kortere of wat
langere serie vonken veroorzaakt; Elke vonk geeft aanleiding tot de
uitstraling door de antenne van een gedempt golftreintje, zodat het
puntsignaal zowel als het streepsignaal bestaat uit de uitstraling van
een kleiner of groter aantal opeenvolgende golftreintjes (zie afb. 13a).
In de ontvanger worden dienovereenkomstig enige opeenvolgende series
van gedempte trillingen veroorzaakt. De hoogfrequente trillingen in
elk groepje volgen zo snel op elkaar, dat na gelijkrichting door een
detector (afb. 13b) elk groepje tot één gelijkstroomstootje samenvloeit,
dat aan de telefoon wordt toegevoerd. In de telefoon hoort men dus
een opeenvolging van- evenveel tikjes als er vonken bij de zender ont
stonden in de tijd van een punt of een streep. Men hoort daardoor
zowel de punt als de streep in een toon, welks frequentie (toonhoogte)
wordt bepaald door het aantal vonken per seconde, dat de zender
opwekt.
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Afb. 13. De gedempte golftreinen van een vonkzender.
In tegenstelling hiermede wordt bij het zenden met ongedempte tril
lingen elke punt en elke streep uitgezonden in de vorm van één
ononderbroken golftrcin (afb. 14a), die na gelijkrichting een korter
of langer aanhoudend, ononderbroken gelijkstroorapje door de ontvangtelefoon doet gaan (afb. 14b), waardoor niet een hoorbare toon ontstaat,
maar hoogsten een* enkel klikje bij begin en einde van elke punt en
elke streep. Dat wordt niet een op het gehoor goed leesbaar signaal.
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Afb. 14. Ongedempte trillingen.

Men kon dus bij voorbaat uit deze redenering opmaken, dat een met
ongedemptc golven werkende morserzender niet enkel met een gelijkrichtende detector „neembaar” zou worden en dat voor ontvangst van
ongedempte golven iets meer nodig zou zijn.
Een methode om hierin te voorzien, ofschoon die voorlopig slechts
zuiver theoretische waarde bezat, werd in 1902 door Fessenden in een
octrooi beschreven. Dat systeem komt hierop neer, dat men aan
de ontvangzijdc, vóór de detectie, aan het signaal (afb. 15a) een tweede
ongedempte trilling toevoegt, die in frequentie iets afwijkt van de
eerste (afb. 15b), waardoor tussen signaaltrilling en toegevoegde trilling
zwevingen ontslaan (afb. 15c) met een toe- en afncracnde amplitude en
met een frequentie fz die het verschil is tussen signaalfrequentie fi
en toegevoegde frequentie f2, dus: fz = fx — fa.
Dit is een verschijnsel, dat uit de geluidsleer en uit de trillingsleer
in het algemeen welbekend is. Na gclijkrichting ontstaan hierdoor
gelijkstroomstootjes in de telefoon in de zwevingsfrequentie (afb. 15d).
Men krijgt dus weer een signaal in een hoorbare toon en men' kon
die toon aan de ontvangzijdp willekeurig instellen door f2 wat groter
of kleiner te kiezen.
: " *"
Deze door Fcsscndcn aangegeven zwevingsontvangst is een der meest
vruchtdragende principes geworden, die in de radiotechniek van de
otcre tijd zijn toegepast. Fessenden gaf er de benaming hetcrodync
aan.
ONGEDE1MPXE

trillingen.

Voor het vinden van middelen om ongcdempte elcctrischc trillingen op te wekken,
dus , ononderbroken wisselstromen van zo
hoge frequentie, dat die voor uitstraling
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door ccn antenne geschikt zijn, ontstond in de kringen der radio
technici een levendige belangstelling.
Een duidelijk en algemeen inzicht in het direct verhand tussen de
ruimtcstraling, waarvan men bij de vonktclcgrafie gebruik maakte cn
de verschijnselen van hoogfrequente wisselstromen in geleiders, zoals
die o.a. door Nicola Tesla werden bestudeerd en gedemonstreerd, be
stond aanvankelijk zeker niet. Tesla zelf (van geboorte Kroaat, in 1884
Amerikaans burger geworden, in Januari 1943 op 86-jarige leeftijd
overleden) dacht niet in termen van ruimtcstraling door trillingen in
de ether, maar joeg het min of meer fantastische idee na der ver
breiding van signalen - of liever nog distributie van clcctrischc energie door do gehele, als geleider beschouwde aardbol in clcctrischc trilling
te brengen met knopen en buiken.
In 1890 bouwde Tesla een dynamo voor 10 000 perioden per seconde
met een vermogen van 1 kW. De frequentie was op zichzelf niet hoog
genoeg, maar men kon er een in 1896 door hem geoctrooieerde, syn
chroon lopende meervoudige vonkbaan mee voeden en de door snel

Afb. 15. Het principe van de zwevingsontvangst.
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POULSEN’S BOOGLAMPZENDER

na elkaar komende vonken in trillingskringcn opgewekte electrische
trillingen zodanig samenYoegen, dat een soort van continue wissel
stroom van de door de trillingskringen bepaalde hoge frequentie werd
verkregen.
In 1891 was door hem de beroemde ijzerkernloze Tesla-transformator
uitgevonden, waarmc de op bliksemschichten gelijkende effecten aan
een onbelaste secondaire konden worden getoond (straalspoelproeven).
Met deze middelen en met de in Tcsla’s octrooien ncergclegde inzich
ten omtrent afstemming zou reeds ten tijde van Marconi’s eerste expe
rimenten een op veel hoger plan staande radiotelegrafie mogelijk zijn
geweest. Maar Tesla’s gedachten gingen niet in die richting en anderen
zagen in zijn proeven meer zeldzame goocheltoeren dan technisch bruik
bare gegevens.
De radio bereikte dit stadium pas in 1907 met Marconi’s „tiraed
sparks”.
Het idee om wisselstromen van hoge frequentie direct met een dynamo
op te wekken, dus door eenvoudig verder te gaan in de lijn, die vun
de opwekking van de gewone 50- (in Amerika 60 ) pcriodigc wissel
stroom der lichtnctlcn al tot Tcsla’s 10 000 perioden per sec. had
gevoerd, leek aanvankelijk niet vatbaar voor verwezenlijking. Een
2-polige dynamo moet 3 000 tocrcn per minuut maken om 50 perioden
op te wekken; een 8-polige 750 tocrcn. Ten einde een frequentie
100 000 te bereiken, zou een machine met 300 polen nog 20 000 tocren
per minuut moeten lopen. De middelpuntvliedende kracht wordt daarbij
zo groot, dat het maken van een roterend anker met 300 met draad
bewikkclde polen iets volkomen onuitvoerbaars wordt, afgezien nog
van de wervelstroomverliczcn bij zo hoge frequenties.
Door intussen als rotor een inductorschijf te gebruiken met 204- niet
bewikkclde tanden, en deze 35 000 tocrcn per minuut te laten lopen,
slaagde Dudell in 1900 er in, een frequentie van 120 000 op te wekken,
zij het met een uitgangsvermogen van slechts 0,1 A, 2 V, dat is 0,2 watt.
Een geheel andere weg, waarlangs men tot
hoogfrequente wisselstromen van aanzien
POULSEN’S
lijk vermogen kon geraken, werd gevolgd
BOOGLAMPZENDER.
door den Deen Valdcmar Poulscn. Fcitclijk
was het ook Dudell, die in deze richting als wegwijzer was opgetreden,
door zijn eveneens in 1900 bekend geworden „muzikale lichtboog”.
Poulscn vond in 1902 de middelen dm met een lichtboog ook hogere
dan hoorbare frequenties op te wekken.
Daartoe moet de met gelijkstroom gevoede lichtboog, die normaal, in
tegenstelling met de vonk, een rustige, constant blijvende stroomovergang is, in bepaalde mate labiel gemaakt worden. Een afgestemde
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kring, samengesteld uit spoel en condensator, wordt parallel aan de
lichtboog geschakeld, de voeding heeft plaats over grote smoorspoclcn;
de met de positieve pool verbonden metalen boogclcctrode werd door
Poulscn met verdampende alcohol sterk gekoeld en een krachtig
magneetveld loodrecht op de boog aangebracht. In de afgestemde
kelen ontstaan wisselstromen, welker frequentie door zclfinductic en
capaciteit van de keten wordt'bepaald, De antenne kan inductief met
deze keten worden gekoppeld.
De mogelijkheid der trillingsopwckking langs deze weg is in hoofdzaak
beperkt gebleven tot de lagere radiofrequenties (lange golven), bene
den 150 000 perioden per seconde, ofschoon Lorenz o.a. voor het
Duitse leger in 1908 rijdende booglampzenders voor 350 m wist te
bouwen. Voor lange golven tussen 5 000 cn 18 000 m zijn er vele
zenders mee in bedrijf geweest met vermogens tot 3 600 kW toe,
waarvan het rendement op 50% werd geschat. Voor kleinere vermogens
daalde dit tot 15%. De matcriaal-eiscn, die een booglampzcndcr stelt,
zijn niet gering: de elcctromagncct had voor de grootste zenders een
gewicht van 80 ton.
Om scintckcns uit te zenden met een boogzender kon men niet de
stroom ergens volledig onderbreken; na een onderbreking brand*, een
boog bij het wcdcr-ontstckcn niet direct weer rustig. Voor hot geven
van scintckcns werd dan ook doorgaans een verstemming van de
uitgezonden frequentie toegcpasl, waardoor men bij de ontvangst een
golf en een „contra-golf" waarneemt.
Voor de ontvangst van telegrafie met ongedempte golven was hel reeds
vermelde, door Fessenden aangegeven, zwevingsprincipc voorlopig nog
niet in practische vorm te brengen door het ontbreken van eenvoudige
middelen om een zwakke hulptrilling in de ontvanger op te wekken.
Poulscn’s medewerker Pcdcrscn ontwierp er een ander, in uitvoering
eenvoudiger hulpmiddel voor, nl. een simpele onderbreker, bekend
geworden als „tikker", waarop weer variaties ontstonden, zoals het
toonwiel van Goldschmidt, dat onderbrekingen in muzikale toon gaf,
cn de slcepraddctcctor.
Het inzicht in de voordelen van het werken
TIMED SPARKS.
met ongedempte golven leidde voorts Marconi tot zijn reeds eerder met een enkel
woord vermeld tijdvonksysteem (timed sparks), waarbij de door een
aantal snel opeenvolgende vonken veroorzaakte gedempte golf treinen
werden samengevoegd tot een meer aanhoudend trillingsvcrschijnscl
(1907), een stelsel met alle voordelen van de robustheid van de vonkzender cn dat bij ontvangst vanzelf een karakteristieke toon leverde
door de in het trillingsvcrschijnscl aanwezig blijvende oneffenheden
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RADIOTELEFONIE

der vonkopccnvolging..
Overigens werd ook het idee, om
regelrecht hoogfrequente stromen
met dynamo’s op te wekken, niet
losgelaten. En hierbij werd steun
verkregen doordat hulpmiddelen
werden bedacht om wisselstromen
van bepaalde frequentie met een
apparatuur zonder bewegende delen
om te zetten in wisselstromen met
dubbele of hogere frequentie door
harmonischen der oorspronkelijke
frequentie te laten ontstaan.
Afb. 16. Marconi’s
In 1898 had Zemcck al een met
tijdvonkenbrug (1907).
gelijkrichters werkende verdubbe*
lingsschakeling aangegeven. Epstcin
ontwierp er in 1902 een met ijzerkern-transformatoren met tegenge
stelde gelijkstroomverzadiging, welk systeem bij Telefunken door Arco
en Mcissncr tot vervolmaking werd gebracht. Door Alexandcrson werd
in Amerika in 1908 de inductor-hoogfrcqucntie-machine tot volslagen
ontwikkeling gebracht en door Goldschmidt in 1909 een zeer vernuftig
systeem tot bruikhaarheid ontwikkeld, waarbij rotor en stator elkaar
een verdubbelde frequentie tockaatsen. In Frankrijk wisten Bcthenod
en Latour nog weer op andere wijze een derde harmonische door een
dynamo te laten geven.
Als gevolg van de gebondenheid dezer machines aan een zeer vast
toerental en aan een mechanisch trillingsvrije opstelling waren zij
alleen geschikt voor vastelandstations, terwijl de hoogste frequentie,
er mee voortgebracht, 200 000 is geweest (Alexandcrson). Maar zij
konden grote vermogens ontwikkelen en er werden rendementen tot
boven 80% voor opgegeven.
Met de mogelijkheid, ongedempte trillingen
RADIOTELEFONIE.
iq de ether uit te zenden, was een der
belangrijkste 'voórwaarden vervuld om be
halve radiotclcgrafisch verkeer ook radiotelefonie tot stand te brengen.
Pogingen om dit reeds met vonkzenders mot zeer snel opeenvolgende
vonken te doen, waren wel al ondernomen, maar konden niet tot
een werkelijk succes voeren. De eerste wezenlijk bevredigende experi
menten met het draadloos overbrengen van spraak en muziek vallen
in Amerika en in Duitsland ongeveer gelijktijdig in 1906. Fessenden
bezigde er een inductor-machine met een frequentie van 80 000 voor
(golflengte 3 750 m). Lorcnz, die voor Duitsland licentie van Poulsen
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had verworven, demonstreerde telefonie met de booglampzender op dc
Internationale Radioconfcrentie te Berlijn; Telcfunkcn deed in de
Kerstdagen van 1906 tussen Berlijn en Nauen proeven met zelfstandig
ontwikkelde booglampzcndcrs met drie in serie geschakelde lichtbogen.
Afb. 17 toont dc principcschakelingcn van zender en ontvanger, zoals
die door Telcfunkcn werden gebruikt. Aan dc zendzijde was de
microfoon M parallel verbonden met enige windingen van de antennekoppclspocl. De ontvanger was van dc allereenvoudigste soort met
electrolytische cel E als dectcctor, in serie met een telefoon T en met
een door een potentio-meter regelbare hulpspanning van een batterij
voor de electrolytische cel.

V
#

r'WT'\/
/\

4-4

V

)(B
—o

ÜÜÜCT"
Zender

UE

o

8
o<
O
O
O

ËD
M

-\JTJTjLTLn

II
Ontvanger

Afb. 17. Telefunken booglampzender; rechts: ontvangsystcera (1906).

Men was zich destijds al zeer goed bewust, dat de microfoonschakcling
bij deze inrichting tegelijk in twee verschillende opzichten beïnvloeding
der uitgezonden trillingen in het rythmc der sprccktrillingcn ver
oorzaakte (die beïnvloeding noemt men modulatie). Wanneer door
het spreken de weerstand van de microfoon verandert, heeft dit invloed
zowel op dc sterkte der in dc antenne opgenomen hoogfrequente tril
lingen (amplitudc-modulatie) als op dc frequentie' van die trillingen,
aangezien verstomming optreedt, doordat een deel der koppelspoel meer
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of minder wordt kortgesloten (frequentie-raodulatie). In de practijk
werden destijds geen bedenkingen daartegen ingébracht.
Ook met de hoogfrequentic machine-zcndcrs werden in 1912 en 1913
in Duitsland telefonie-proevcn gedaan. Graaf Arco demonstreerde zulk
een zender in 1913 op de Radioconferentie te Londen en Dr. Bredow
bracht er een over naar Sayville in de Verenigde Staten, terwijl er ook
mee werd geëxperimenteerd aan boord van de mailboot Vaterland.

Afb. 18. Een der eerste Telefunken telefonie-zcnders
met meervoudige lichtboog.
Het moduleren met de microfoon in de antenne was bij alle soorten
ongedemplc zenders raogclijk. Bij alle zenders met enig vermogen
ontmoette deze modulatie echter het bezwaar, dat dc microfoon door
hoogfrequente 6tromen van aanzienlijke sterkte moest worden door
lopen, waartegen de gewone koolmicroföon van de lijntclcfoon niet
bestand was. Dit gaf aanleiding tot dc uitvinding van allerlei fantasti
sche inrichtingen van sterkstroommicrofoons, die wij niet zullen opsom
men, omdat zij alle belang verloren hebben.
Gaan wij de stand van zuken na, zoals die
STAND DER TECHNIEK vóór de wereldoorlog van 1914—1918 was
IN 1914.
gegroeid en grotendeels tijdens de oorlog
voortbestond, dan vinden wij gebruik van
radio voor: telegrafisch scheeps- en kustverkcer, militair verkeer
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cn telefonie in een eerste proefstadium.
Schccps- en militair verkeer waren geheel op de leest der vonktclegrafie geschoeid. Voor trans-occanisch verkeer werkten een aantal
grote stations deels met vonkzenders, maar meestal met een of ander
ongedempt stelsel op zeer lange golven.
Dc eerste proeven met draadloos verkeer in Nederland hadden plaats
in 1902 tussen Hoek van Holand en Lichtschip Maas. Toen echter in
1903 het Handclsblad te Amsterdam elke dag met draadloze berichten
van zijn Londensen correspondent begon te verschijnen, waarvoor een
radiostation aan de Overtoom in dienst was gesteld, ontmoette dit feit
haast evenveel ongeloof als Marconi's eerste overbrugging van de
Atlantische Oceaan. Men geloofde eerder, dat het een rcclametrucjc
was en dat in werkelijkheid postduiven werden gebruikt. Toen officieel
zekerheid werd verkregen, werd van hoger hand de dienst opgeheven
als in strijd met het telegraafmonopolic van de Staat. In 1904 werd
voor scheepsverkeer Scheveningcn-Havcn geopend. Ook de Neder
landse Marine richtte stations op te Amsterdam cn Den Helder.
Voor het gebruik van radio ten dienste van de veiligheid van schepen
op zee werd in 1903 op een voorlopige internationale conferentie
tc Berlijn door Italië een voorstel tot invoering van een noodsein
gedaan, waarvoor de lettergroep SSS DDD zou dienen. Dc Marconi Mij.
voerde voor dc door haar uitgcrusle schepen evenwel 1 Februari 1904
dc groep CQD in (CQ betekende: aan allen en de D: dringend).
De Verenigde Staten verenigden zich daarmee, maar op de Radiotclcgraaf-conferentie te Berlijn in 1906 werd SOE voorgestcld en ten
slotte werd in de Radiotelegraaf-Conventic van 1908 SOS aangenomen.
Groote moeilijkheden werden bij de internationale regelingen in de
aanvang ondervonden door het monopolistisch streven der Marconi Mij.,
die de door haar beheerde schecpsinstallaties niet wilde laten werken
met die van andere fabrikanten. De door Amerika voorgestelde ver
plichting tot wederzijds verkeer werd op de Bcrlijnsc conferentie aan
genomen met de stemmen van Groot-Brittannië, Italië, Japan, Mexico,
Perzië en Portugal tegen.
De eerste belangrijke redding van schepelingen door per radio opgeroe
pen hulp had in Juli 1909 plaats bij een aanvaring in de mist tussen
de Rcpublic en dc Florida. Enige maanden later waren het de passa
giers van dc Slavonia bij het eiland Flores, die hun leven aan de radio
dankten. Toen in 1912 de tragische Titanic-ramp zich voordeed door
aanvaring met een ijsberg, verdronken ongeveer 2 000 van dc 2 900
opvarenden, maar zonder radio zou vermoedelijk niemand het leven
er hebben afgebracht. In 1913 was het de in brand geraakte Volturno,
welker noodsignalen door de Carmania werden doorgegeven, waarop
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tien schepen te hulp konden snellen. Meer dan door iets anders leerde
de wereld de betekenis van het draadloos verkeer waarderen door de
rol die het bij deze scheepsrampen vervulde.
Marconi’s verdiensten waren inmiddels door de verlening van de
Nobelprijs in 1909 ook buiten zijn vaderland en buiten Engeland ten
volle erkend.
Het gebruik van radio voor het geven van nauwkeurige tijdseinen,
hetgeen mede van groot belang was voor de plaatsbepaling op zee,
werd het eerst tot een geregelde dienst in 1907 door het station
Camperdown bij Ilalifax. In 1910 volgde de Eiffeltoren te Parijs,
die sedert 1902 door commandant (later generaal) Ferrié in dienst
was genomen voor een militair
radiostation. In 1911 gaf het
Duitse kuststation Norddeich tijd
seinen, in 1919 gevolgd door Nauen.
De Eiffeltoren voegde er weer
berichten aan toe. Alles in morse
tekens.
VERSTERKERBUIZEN.
De voorbereiding tot een algehele
omwenteling in de radiotechniek
voltrok zich tijdens de wereldoorlog
1914—1918 door het in gebruik
komen van versterkerbuizen. De
historie daarvan is een vervolg op
de geschiedenis van Fleming’s diode,
die in 1904 als detector in gebruik
kwam, zonder echter algemeen te
worden.
Als uitvinder der drie-electrodenbuis triode) geldt algemeen Lee
de Forcsl, die 26 Juni 1906-in.de
Verenigde Staten octrooi verkreeg
op het aanbrengen ener derde clcctrode in de als ventiel (vnlvc) aangeduide Flcmingbuis. De Forcsl
noemde zijn nieuwe buis „audion”,
duidende op het hoorbaar maken
van signalen, dus op detectie. Dat Afb. 19. De eerste gloei-kathodebuis als versterker, van
de derde clcctrode als „rooster”
(grid) was uit te voeren kwam pas
Von Liebcn (1906).
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in een octrooi van 1907 voor en het gebruik als versterker werd ook
toen pas gepubliceerd. Voor de clectroncn-emittercnde glocidraad
werd tantalium of wolfram gebruikt.
De grondgedachte ener glocikalhodcbuis als versterker was intussen
reeds in hel Duitse octrooi nr. 179 807 van 4 Maart 1906 nccrgelcgd
door den Oostenrijke!' Von Lieben (zie ufb. 191.
Een schakeling, zoals
die voorkomt in het
in 1908 in Engeland
aan De Forest ver
leende octrooi, is
weergegeven in onze
afb. 20. Hel is de
O
thans nog gebruikte
o
roostcrdctcctorschnkco
o 7r
ling, iliaar zonder lekweerstand. Daaraan
bestond bij dc niet tot
hoog vacuum ge- _
pompte buizen van
Afb. 20. De roosterdetector-schakeling
die tijd geen behoefte.
van De Forest (1908).
Naast het octrooi van
1908 aan Dc Forest
werd in Engeland in 1911 een octrooi op een drie-electrodenbuis ver
leend aan Von Lieben. Deze laatste paste ter verhoging der emissie
een gloeidraad toe, die met een laag calciumoxyd of bariumoxyd was
bedekt volgens een door Wchnelt ontwikkeld idee.
Opmerkelijk is, dat de grote mogelijkheden, die de triode bood, vol
strekt niet dadelijk zijn ingezien. Voor een groot deel is dit wel het
gevolg geweest van de in het gebruik zich voordoendc moeilijkheden
met de oudste constructies: het optreden van aan het rooster ontsnap* pende strooi-clcctroncn en van ladingen op het glas, veranderingen in
dc werking door wijziging van het vacuum en onregelmatigheden in
dc emissie.
Na 1912 kwam daarin verandering. In dat
jaar maakte men bij Telcfunkcn door be
TERUGKOPPELING.
middeling von prof. Ncrnst kennis met de
Licbcn-buis, waarna onder deelneming van Tclefunken een Licbcnconsortium werd opgcricht en in 1913 de eerste laagfrcquent-versterkers ten gebruike bij radio-ontvangers werden gebouwd. Tevens kwam
dc Telcfunken-ingenieur Meissner tot het inzicht, dat dc versterkerbuis
ook wissclstroomtrillingcu' kon opwekken. In Juni 1914 bouwde hij een
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kleine telefonie-zcnder met een verbeterde Licbcn-buis als oscillotor.
Wederom werden tussen Naucn en Berlijn geslaagde tclefonie-proevcn
gedaan. Mcissncr had 10 April 1913 octrooi verworven op zijn terugkoppelings-schakcling. Ongeveer gelijktijdig traden in Amerika De
Forest en Armstrong, in Engeland Uound als uitvinders van terugkoppclings-schakclingcn op.
De aanvankelijk heersende mening, dat de aanwezigheid van gasresten
in de buis noodzakclijk was voor de werking (daarop berust de on
juiste, in octrooitoal gebruikelijk gebleven aanduiding als „thermionisch” toestel) werd in 1914 door Richardson weerlegd en de tot hoog
vacuum gepompte triodc van Langumir, die hij in 1915 met de naara
van pliotron bestempelde, bleek in werking veel stabieler. Ook in
Duitsland was men trouwens al tot een voorkeur voor het „harde”
hoogvacuumtypc gekomen. De door A.E.G., Siemens en Telcfunken
vervaardigde vcrstcrkcrbuizcn hadden als vorm van het rooster een
vlakke spiraul, tussen een vlakke plaat en de glocidraad gelegen. Marconi’s medewerker Round octrooieerde in 1913 een constructie, waarbij
door toepassing van een eylindervormige plaat en rooster het euvel
der atrooi-elcctronen grotendeels werd bezworen. Cylindcrvormige electroden kenmerkten ook de tijdens de oorlog door Latour en Ferrié
ontwikkelde Franse R-lamp en vonden in de Duitse buizen navolging.
Voor hoogfrequent-versterking ontstonden in Frankrijk in 1916 de
lampes a cornes, met door de glazen ballon uitstekende rooster- en
plaat-aansluitingcn, nadat Latour de nadelen der te grote uitwendige
lampcapacitcit van de vroegere constructies had doorzién. De Marconi
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Afb. 21. Tcrugkoppelingsschakcling. Een ontvanger, die ook kan
zenden.
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Q-lamp was ccn soortgelijke oplossing.
In Duitsland ontwikkelde Schottky de dubbelroostcrlamp, die met
positieve spanning aan het eerste rooster slechts zeer loge spanningen
nodig had, terwijl zij met positieve spanning aan het tweede rooster
zeer grote versterking kon geven.
Door laagfrequent-versterkers achter oudere toestellen met kristal- of
andere detectoren te gebruiken, kon men die ontvangers plotseling tot
in het honderdvoudige verbeteren en hiervoor werden de versterkerbuizen hoofdzakelijk gebruikt.
Maor tevens had men in terugkoppclings-schakelingen een practisch
middel, om het vroeger door Fessenden ontwikkelde denkbeeld van
zwcvingsontvnngst voor ongedempte signalen in werkelijkheid om te
zetten en in het algemeen om door dcmpings-rcductie (terugkoppeling
zonder overschrijding der grens van genereren) reeds met een eukele
versterkerbuis de gevoeligheid sterk te verhogen.
Dit voerde mede tot de mogelijkheid om gerichte ontvangst met raamantenne in toepassing te brengen. Uit de beide richtingen dwars op
het windingsvlak van een raam ontvangt men niets, wel uit de beide
richtingen, die in het windingsvlak liggen. Door combinatie van een
loodrechte draad als antenne met een raam kan men evenwel éénzijdige
ontvangst verkrijgen.
Nederland stond in 1914/18 als neutrale
staat te midden van de oorlogvoerenden
AMATEURS EN
wetenschappelijk en technisch min of meer
INDUSTRIE
geïsoleerd ten aanzien van de ontwikkeling
in het buitenland. Particulieren, die vluk vóór het uitbreken van de
oorlog in 1914 juist, officieel als amateurs toegclaten waren tot het
bezit en gebruik van ontvangtoestellen, waren door het op 5 September
van dat jaar afgekondigde luisterverbod uitgesloten van alle practisch
experimenteren. Alleen de militaire technici konden zich roeren, zich
bezig houden met oprichting van militaire vonkzenders, verplaatsbare
• zenders en ontvangers, richtingzockcrs en met proeven met booglampzenders van klein vermogen. En op aanwijzingen van deze zijde werden
ook door de Holland Gloeilampenfabrieken te Utrecht enige typen
versterkerbuizen vervaardigd.
Een nieuwe prikkel voor de industrie ontstond, nadat in 1916 de
Nedcrlandschc Vereniging voor Radiotclcgrafic was opgcricht met
medewerking van P.T.T.-autoritcilcn en militairen, naast amateurs,
welke vereniging in 1917 opheffing van het luisterverbod verkreeg en
begin 1918 te Den Haag de eerste radiotcntoonstclliug in Nederland
organiseerde. Op die tentoonstelling verscheen de firma Bal uit Breda
met in eigen land vervaardigde en in de handel gebrachte versterker-
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buizen. De werkelijke herkomst dier buizen, wat ontwerpers en makers
betrof, was met een zekere geheimzinnigheid omhuld, inaar direct na
de genoemde tentoonstelling, in April 1918, brachten Philips’ Gloei
lampenfabrieken te Eindho
ven, met Idzerda’s Nederlandschc Rndio-Industrie te
Den 1-Inng als verkoopsorga
nisatie, buizen van geheel
soortgelijke constructie. Het
waren
laagvacuumbuizen,
Afb. 22. De eerste Nederlandse
zeer onhandig, met schrocfontvang-„lamp” (1918).
fittings op beide einden, de
gloeidraadcontacten aan één
zijde, terwijl plaat en rooster aan de andere zijde hun aansluiting had
den, hetgeen de schadelijke capaciteit tussen deze clectrodcn groot deed
zijn. Geruime tijd heeft het geduurd, voordat de Nederlandse buizen
meer op één hoogte kwamen met de buitenlandse. Het laagvacuumtype
handhaafde zich vele jaren door de vraag uit amatcurskringcn, waar
men er wegens de lage anodespanning een voorkeur voor had.
Met lampzcndcrs, waarmee telefonische
ONTSTAAN VAN DE
gesprekken konden worden overgebracht,
RADIO-OMROEP.
maakte ons land kennis door demonstraties
van Philips en van de Ncdcrlandsche Radio
Industrie, die in onderling verkeer werkten op de Utrechtse Jaarbeurs
in Maart 1919. Grote belangstelling werd hierdoor gewekt in amatcurskringen en het aantal belangstellenden groeide snel, toen de Ncd.
Radio Industrie in de Beukstraat te Den Haag in het najaar van. 1919
met geregelde wekelijkse proefuitzendingen begon.
Daarmee was de grondslag gelegd voor de Radio-Omroep in Nederland;
het woord radio-omroep komt het eerst voor in Radio Nieuws (toen hèt
maandblad der Ned. Ver. voor Radiotclegrafie) van Juli 1922.
Een aantal kleine zenders kwam op naast die van ing. Idzcrda, zoals
van Smith en Hooghoudt te Amsterdam, Middclraad te IJmuidcn en
Hcusscn-laboratorium te Den Haag. Langzamerhand werden deze alle
overtroffen door de na de oorlog door samenwerking van de scheep
vaartmaatschappijen met Marconi opgerichte Ncd. Scintocstcllenfabrick
te Hilversum, waar ing. White de technische verzorger van de daar
geïnstalleerde zender was, die meer en meer de kring van amatcurluistcraars in ons land om zich verzamelde. Daaruit kwam in 1924 de
Hilvcrsumsche Draadloozc Omroep (II.D.O.) voort, gevolgd door andere
omroepverenigingen en door de gehele merkwaardige Nederlandse
omroeporganisatie op basis van vrijwillige bijdragen uit het luisterende
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publiek, zoals die zich tot in 1940 handhaafde.
Ook in de ons omringende landen ontwikkelde de draadloze telefonie
zich het eerst in hoofdzaak in dienst van de nieuwe, grootscheepse
vermaaks- of ontspanningsorganisatie van de omroep. In Engeland
kwam, nadat eerst maandenlang wekelijkse concerten voor Engeland
via de zender in de Beukstraat te Den Haag door de Daily Express
bekostigd waren, op 15 December 1922 de British Broadcasting Company (later Br. Broadc. Corporation) tot stand. In Duitsland werd
de omroeporganisatie in 1923 geboren. Hoogfrequentie-raacbine en
lampzender vonden in Duitsland eerst naast elkaar toepassing. De
laatste behield echter weldra het terrein alleen.
Dat radiotelefonie met lampzenders ook voor overbrugging van grote
afstanden kon dienen, werd in 1915 door de Amerikanen gcdcraon6treerd tussen Arlington en Hawaï alsook tussen Arlington en Parijs.
In de zender werd de parallelschakeling van een zeer groot aantal
kleine zendbuizen toegepast.
Het feit, dat men door toepassing van buisversterkers in staat was
grote vermogens te moduleren met gewone zwakstroommicrofoons, Is
wel de eigenlijke clou van het snel groeiend succes der radiotelefonie
geweest.
De lampzender, in verbinding met de ver
NEDERLAND—INDIË. sterking aan de ontvangzijde, presteerde
reeds zeer veel met kleine vermogens. In
1917 werd bijv. tussen Duitsland en Turkije een radiotelcgrafische
verbinding in dienst gesteld met slechts 20 watt antenne-vermogen.
De methode om door parallelschakeling van vele buizen tot aanzienlijkcr vermogens te geraken, bracht bezwaren mede en grote vermogens
werden pas mogelijk door latere constructie van grote zendbuizen, die
nu tot 300 kW in écn buis kunnen verwerken. Daaraan is voorafgegaan
de ontdekking van het procédé om luchtdichte lassen tussen glas en
metaal te maken, aangezien de grote buizen hoofdzakelijk van metaal
• zijn en in bedrijf met water worden gekoeld. (Zie afb. 37.)
Terwijl de lampzenders in hun eerste opkomst waren, bleef men voor
wereldverkeer nog vasthouden aan machine- en booglampzenders op
lange golven met hun vermogens van honderden kW. Begin 1918 was
de 400 kW machinczcndcr te Nauen in bedrijf gekomen. In Nederland
werd inmiddels al geruime tijd beraadslaagd over een verbinding met
Nederlands-Indic. Van Nederlandse zijde werd daartoe de te Kootwijk
op te richten zender met ruim 200 m hoge antenne bij Tclefunken
besteld, uit te voeren met hoogfrcquentic-machine. In Ned. Indië kwam
door het initiatief van dr. C. J. de Groot, die daar te voren reeds
do vonkzenders Sitocbondo, Timor-Koopang en Ambon voor archipel-
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verkeer onder zijn beheer had, een grote booglampzcndcr op Malobar
bij Bandoeng tot stand, welke zender 5 Juni 1919 voor het eerst in
Nederland werd gehoord. De eerste ontvangst in Indië van de zender
te Kootwijk had 18 Januari 1923 plaats; de 7de Mei van dat jaar
werd de radiotelcgrafischc langegolf-verbinding Ncderland-Indië ge
opend.
TELEFONIE ZANDVOORT—SOUTirWOLD.
Kortere golven dan ongeveer 300 ra
werden omstreeks deze tijd weinig
gebruikt. Een opmerkelijke uitzon
dering vormde een proefdemonstratie van de Marconi Mij. in 1921
van een tclefonie-verbinding Zandvoort-Southwold, als tussenschakel
tussen de Nederlandse en Engelse
Afb. 23. De grote hoogkamer en
draadtclcfoonnettcn. Als men be
clcctro-magneet van de boog
denkt dat langs de lijnen aan de
lampzcndcr op de Malabar; dia
beide einden van zulk een verbin
meter magnectpolcn 3 meter;
ding zowel gesproken als ontvangen
hoogkamer 75 era hoog (1919).
wordt langs hetzelfde lijnenpaar,
terwijl bij de radioverbinding aan
elke kant een zender en een ontvanger dienst doet en de been
verbinding op een andere golflengte werkt dan de tcrugverbinding,
begrijpt men, dat zeer bijzondere schakelingen nodig zijn' op de
splitsingspunten, waar lijn in radio overgaat en omgekeerd. De tussen
Zandvoort en Southwold gebezigde golflengten lagen beneden 100 m
ten einde buiten alle storing van en door ander radioverkeer te blijven.
Dcrgclijk „kruisvcrkccr”, waarbij de gewoon uit hun huis sprekende
personen zelfs niet bemerken, dat er een radioschakcl in hun verbin
ding is, was toen nog in het begin zijner ontwikkeling, ofschoon
Fessenden in 1906 het principe reeds had nangegeven.
Een geweldige sensatie voor de gcheclc
DE ONTDEKKING DER radio-tcchnischc wereld vormden de resul
taten, die in December 1921 voortkwamen
KORTE GOLVEN.
uit een internationaal initiatief van
amateurs.
Reeds vóór 1914 bestond in de Verenigde Staten, die geen staatstelcgraafmonopolic kennen, een radio-amateurisme, dat zich behalve
met ontvangcxpcrimcntcn ook met expcrimcntclo zenders kon bezig
houden, aangezien alle golflengten beneden 200 m in 1912 officieel
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voor amotcur-experimenten waren vrij gegeven. In 1914 organiseerden
de Amerikaanse zendamateurs zich in de American Radio Relay League.
In Europa ontwikkelde zich in vele landen een min of meer clandestien
zendamateurisme. En ook de amateurs maakten de overgang van tame
lijk ruwe vonkzendcra tot verfijnde lampzenders mee, waarbij de
geschiktheid van de lampzendcr voor bijna willekeurig korte golf
lengten een bijzondere aantrekkelijkheid vormde.
Toen nu in de Ver. Staten door de amateurs steeds grotere afstanden
overbrugd bleken te kunnen worden, werd in December 1921 door de
A.R.R.L. een proefneming op grote 6chaal georganiseerd om na te
gaan of Amerikaanse amateurzenders in Europa gehoord konden wor
den. (In de winter van 1920 waren al proeven met de Engelse amateurs
voorafgegaan, maar deze hadden niets ontvangen).
Aangezien nog algemeen het geloof bestond, dat ook van de voor
gebruik door amateurs toegestane korte golven de langste altijd nog
de beste kansen boden, hadden de deelnemende Amerikanen hun
zenders alle vlak bij 200 m afgestemd. De 1 kW zender 1 BCG te
Grecnwich (Connccticut), speciaal voor de proeven opgericht door
een groep Amerikaanse technici, waaronder de bekende captain Armstrong, werkte zelfs op 230 m. De Amerikanen hadden een landgenoo:
met eigen ontvangtoestellen naar Engeland gezonden voor de ontvangst.
De 10 dogen durende proeven waren al een paar nachten aan de gang,
toen de Dclftse student G. J. Eschauzier te Den Haag door ing. Idzerda

Afb. 24. Do hoogfrequent-generator voor de lange golf zender van
Kootwtfk (1923).
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erop attent werd gemaakt, met het gevolg, dat deze de acht daarop
volgende nachten er aan opofferde en gedurende de eerste twee
daarvan met zekerheid de signalen van 1 BCG ontving. In Engeland
bleken nog tal van andere Amerikanen eveneens te zijn gehoord, op
sommige ogenblikken met gelijke sterkte als commerciële zenders met
vermogens van honderden kilowatts, ofschoon sterk wisselend.
Het angstig vasthouden aan 200 m door de Amerikanen bij die eerste
proeven was maar gelukkig, want omtrent de ontvangst van kortere
golven bestond weinig ervaring en van hoogfrequent-versterking daar
voor was althans in Europa nog geen sprake. Eerst kort na de proeven
vestigde Dr. Kooinans de aandacht op hoogfrequent-versterking met
afgestemde sperkring als koppeling. Toen in Maart 1922 nogmaals een
aantal Amerikanen op afgesproken uren uitzonden op verzoek van
Nederlandse amateurs, haalde die schakeling de prijs.
December 1922 bracht een herhaling van trans-Atlantische amateurproeven op grotere schaal dan tevoren, aangezien nu ook Europese zen
ders deelnamen (Léon Deloy te Nice, Jesse te Leiden, Eschauzicr en
Van Rijn te Den Haag). Maar pas nog een jaar later werd, aanvanke
lijk nog aarzelend, door enkelen de proef met nog kortere golven
gedaan, waarna 100, 80, 50, 40, 20 meter telkens nieuwe verrassingen
brachten.
Onder de indruk van deze nmatcur-resulKORTE GOLFtaten ontstond, een koortsachtige wedloop
WERELDVERKEER.
over de gehele wereld om de eigenschappen
der korte golven verder te onderzoeken en
hun bruikbaarheid voor commercieel verkeer na te gaan.
Nederland had op 7 Mei 1923 juist de opening van het directe
lange golf-verkcer met Indic via de Kootwijk- en Malabnrzenders be
leefd; 7 Augustus 1925 werd een radiotclcgrafische verbinding op
korte golf met Indic in dienst gesteld, met een zender, die te Den
Haag in het onder leiding van dr. Koomans staande radio-laboratorium
was opgcsteld en werkte met een antenne aan de toren van de R.K.
Kerk in de Parkstraat.
Marconi’s optimisme deed hem in Juli 1924 met de Britse telegraaf
dienst reeds een contract afsluiten voor korte golf-verkcer, dat 18 uur
per dag verbinding met Canada, 11 uur met Zuid-Amcrikn, 12 uur
met Brits-Indic en 7 uur per dag met Australië zou geven. De eerste
dezer verbindingen - met Canada op 16.6 en 32.4 m- kwam in 1926
tot stand. Marconi maakte in zijn opzet direct gebruik van de mogelijk
heid om op die korte golven inct rcflcctor-antcnnes en daardoor met
gerichte straalbundels te werken en snclzcndcrs toe te passen. De
kosten per zender kwamen ten hoogste op 1/5 van die voor enigszins
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gelijkwaardigc lange golf zenders.
Duitsland en de Verenigde Staten werkten eveneens met kracht aan
de ontwikkeling van het verkeer op korte golf. Proeven, die veel licht
gaven omtrent allerlei duistere punten in het gedrag der korte golven,
werden te Naucn verricht met behulp van een draaibare houten stel
lage, die een parabolische reflector droeg waarmee de stralingsrichting
van de zender kon worden gewijzigd. Daarmee werden o.a. proeven
gedaan omtrent de invloed van het meer of minder schuin omhoog
uitzenden der radiogolven.
Een belangrijke Btap tot theoretische verAPPLETON’S F-LAAG. klaring van het succes der korte golven
maar ook van hun dikwijls schijnbaar zo
grillig gedrag was de ontdekking van Appleton in 1926 van een
tweede, hoger in de atmosfeer bestaande geïoniseerde laag dan de
door Ileavisidc en Kennclly reeds in 1902 veronderstelde, waarmee
toen het om de aardkromming heenbuigen der lange golven werd
verklaard. Appleton gaf tevens de middelen aan, om het werkelijk
bestaan dier reflecterende atmosferische lagen aan te tonen en haar
hoogte te bepalen, nl. door golven van verschillende lengte, met scherp
gerichte stralcrs loodrecht omhoog te zenden en de tcruggekaatste
straling weer op te vangen op zodanige wijze, dat het geringe tijds
verschil tussen de momenten van uitzending en ontvangst zou kunnen
worden bepaald.
Daaruit kan dan in verband met de snelheid van voortplanting (licht
snelheid) de hoogte der lagen worden vastgesteld.
De onderste geïoniseerde laag, die als E-laag bekend staat, is minder
dicht dan de hogere F-laag. Korte golven dringen dientengevolge door
de gemiddeld 100 km hoog gelegen E-ldag heen, om pas door de
gemiddeld op 300 km hoogte aanwezige F-laag te worden gereflec
teerd, zodat, zij op een verder gelegen aardpunt naar beneden komen,
dan de in de E-laag tcruggekaatste langere golven. Die laatste moeten,
: om grote afstanden te halen, meermalen tussen de atmosferische laag
en het aard- (of zee-) oppervlak heen en weer gekaatst worden, terwijl
de korte golven met slechts één terugkaatsing of één heen en weer
kaatsing het doel bereiken, hetgeen met minder verlies gepaard gaat.
De physisch-theorctische gezichtspunten, die zich hierbij voordoen, zijn
veel ingewikkelder; in de ene laag speelt het gelcidingsvermogen der
geïoniseerde lucht een overwegende rol, in de andere laag de diëlectrische constante. Dit ligt echter buiten ons bestek.
Voor de practijk van het radioverkeer heeft men onderscheid te maken
tusscu dat deel der straling, dat zich horizontaal langs de aardbodem
voortplant en grondgolf of directe straling wordt genoemd en het
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Afb. 25. Dc werkelijke verhouding tussen grootte en kromming van dc
aarde tot de hoogte van E- en F-laag. De horizontaal van een zender
uitgaande straling is de verst reikende. Is de frequentie van een van
Z uitgaande trilling hoog genoeg om door de E-laag heen te breken,
dan wordt die trilling naar een verder gelegen ontvangstation (Oi)
teruggekaatst, dan wanneer de frequentie lager is (langere golf) en
terugkaatsing tegen de E*laag plaats heeft naar 02.
door de zender in meer opwaartse richting gezonden gedeelte, dat door
terugkaatsing in de bovenlucht als ruirate-golf of indirecte 6traling op
grotere afstand wordt ontvangen.
De directe straling reikt voor korte golven niet zeer ver cn men vindt
daardoor rondom korte golf-zenders gebieden, die door de directe straling
niet meer worden bereikt en die nog niet ver genoeg verwijderd liggen
om tcruggekaatste straling te ontvangen, want de terugkaatsing ia
zwakker, naar mate die van steiler omhoog' gaande delen der straling
afkomstig zou moeten zijn. Zo ontstaan, rondom korte golfzenders be
paalde „dode zónes”, dat zijn gebieden, waar men de korte golven
niet kan ontvangen (zie afb. 26).
Als oorzaak van het bestaan van geïoniseerde lagen in de aardse atmos
feer is hoofdzakelijk de invloed van het ultraviolette deel van het zon
licht te beschouwen. Daardoor hangt de werkzaamheid dier lagen samen
met de afwisseling van dag cn nacht en van de jaargetijden, maar ook
met de wisselingen in de activiteit van de zon, zoals die zich o.a.
ook openbaart in de gemiddeld ongeveer 11-jarige periode van de
zonnevlekken, maar ook in momentele stralingen, die de aarde bereiken
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in verband met een bepaalde stand van een zonnevlek of van waterstoferupties in de zonne-corona.
De verschijnselen, die als gevolg van boven
SLUIERING.
besproken oorzaken in het radioverkeer
optreden, zijn velerlei, van soms zeer inge
wikkelde aard en zeer verschillend voor verschillende golflengten.
Lange golven reiken met hun''directe straling langs de aardbodem het
verst, omdat zij op hun weg langs de halfgclcidcnde bodem het minst
geabsorbeerd worden. Hun indirecte straling ontstaal door terugkaatsing
tegen de onderste laag, de E-laag. Nu ontstaat overdag in dc atmosfeer
ook nog verspreide ionisatic op geringe hoogte, te zwak en te onregel
matig om reflecterend te werken, maar waardoor wel absorptie op
treedt. Het gevolg is dat verbindingen, die door ruiratcslraling op lange
golf tot stand komen, des nachts de grootste sterkte leveren.
Voor radiotelefonische omroepzenders op middengolven en aangrenzende
lange golven is overdag de atmosferische absorptie zo groot, dat hier
des daags alleen de directe boderastraling tot uiting komt, die verder
reikt, naarmate de golflengte groter is. Des avonds begint echter ook
de indirecte straling door terugkaatsing tegen de E-laag een rol te
spelen. Daardoor hoort men des avonds ver verwijderde omroepzenders,
die overdag nooit zijn te ontvangen.
Van de dichtstbijzijnde omroepzenders bereikt de indirecte straling
ons niet. Voor zó steil omhoog gaande stralen, dat die - gereflecteerd al op geringe afstand weer op aarde zouden neerkomen, is de E-laag
niet tot reflectie in staat.
Zeer nabije zenders ontvangen wij dus zowel bij nacht als overdag
enkel direct; de zeer verafgelegcne alleen des nachts en indirect.
Maar voor zenders op tussengelegen afstanden, waarvan de directe
straling ons des daags zwakke ontvangst verzekert, zal des avonds de
indirecte, gereflecteerde straling zich voegen bij de directe. De wegen,
waarlangs die stralingen ons bereiken, zijn ongelijk en daardoor zullen
de twee ons bereikende trillingen interferentie-verschijnselen vertonen,
die elkaar kunnen versterken of verzwakken. Langzame of snellere
veranderingen in de hoogte der reflecterende E-laag zullen afwisse
lende versterkingen en verzwakkingen veroorzaken. Dat is dc oorzaak
van het verschijnsel der sluiering (fading) dat zich op deze golven
voordoet. Het houdt dus verband met dc afstand, waarop de zender
zich bevindt, maar voor dc kortere middengolven doet het zich reeds
op geringere afstand voor, omdat de directe straling daarvan minder
ver reikt.
Men heeft intussen gevonden, dat door bepaalde constructies voor de
rendantennes, o.a. door het aanbrengen van een capaciteitsring aan de
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top van een geheel als antenne werkende geïsoleerde mast, het schuin
naar boven stralen kan worden verminderd, zodat meer directe en
minder indirecte straling wordt verkregen. Met zulk een anti-sluieringantenne breidt zich het ’a avonds sluiering-vrij blijvende werkingsgebied
uit (zie afb. 27).
De korto golven, beneden 100 m ongeveer,
DODE ZONES.
worden niet meer teruggekaatst door de
E-laag, waar zij doorheen dringen. Tot in
de buurt van 10 a 15 m worden zij echter wel gereflecteerd door de
hogere F-laag. De „dode zones”, die hier het gevolg zijn van de gerin
gere werkingssfeer van de directe straling, hebben wij al besproken.
Voor het overbruggen van grote afstanden zijn de korte golven geheel
afhankelijk van de toestand van de F-laag, waarbij tevens in aanmer
king komt, dat van deze groep van golflengten de kortste de meest
doordringende zijn en bij het doorlopen der lagere luchtlagen het
geringste verlies lijden. Overdag en in de tijd van zonnevlekken
maxima is het terugkaatsend vermogen der F-laag het grootst. De met
Hoek,waarbinnen voorde gebezigde Frequentie
geen terugkaatsing meer plaats heeft.
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Grondgolf, door absorpsie op
korte afstand uitdovend.
Afb. 26. De loop van grond- en ruimte-golven.

DODE ZONES
voordeel te gebruiken golflengten zijn
daardoor des daags korter dan des nachts
en in tijden van zonne-maximum korter dan
in jaren van zonneminimum. Voor het over
bruggen van bepaalde afstanden vindt men
bepaalde meest gunstige golflengten, die
door het boven vermelde met 'het uur van
de dog, de tijd van het jaar en het verloop
der zonneperiode verschuiven.
Deze regelmaat in hetgeen men als normale
verkccrsconditics mag beschouwen, is ge
leidelijk in verloop van vele jaren duidelijk
geworden, zó, dat men er nu aan de hand
van ionisatiemetingen voor de atmosferische
lagen vooraf berekeningen op kan gronden.
De volledige zonneperiode van het vlekkenmaximum in Mei 1928 tot dat in het
najaar van 1938 heeft een ervaringsmate
riaal verschaft, dat hoogst waardevol is.
Overigens doen zich velerlei verstoringen in
de normale condities voor. Samenvallend
met aordmagnclische storingen kunnen
vooral voor radioverbindingen, waarvan de
stralingswcg dicht langs de magnetische
polen voert, de condities sterk gestoord
zijn. Onder gunstige transmissie-conditic9
komt het voor. golflengten beneden 20 m
herhaaldelijk voor, dat men ze niet alleen
langs de kortste weg ontvangt, maar ook
om de andere kant van de aardbol heen*
Daarbij kunnen voor ons gehoor goed
merkbare tijdsverschillen in de twee ont
vangsten ontstaan, zodat telefonisch overgebrachte spraak een hakkelend gestotter
wordt. Is de ontvanger ingcricht voor
ontvangst uit slecht* een richting, dan ver
dwijnt dit hinderlijke verschijnsel.
Afb. 27. De stralende
antennemast met ver
minderde sluicring.
(1932).
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LUCHTSTORINGEN

Een zeer eigenaardige storing, waarop in 1935 door Dcllinger van het
Amerikaanse Bureau of Standards de aandacht werd gevestigd, bestaat
in een gedurende enkele minuten (5 a 15) geheel wegvallen van alle
kortc-golfontvangst, uitsluitend op de daghelft der aarde. Aanvankelijk
meende men, dat dit verschijnsel neiging toonde zich na een periode
van 2 X de omwentclingstijd van de zon (dus 2 X 27 dagen) te her
halen. Dat is onjuist gebleken. Een verband met zgn. waterstofcruplics
ni de corona is echter vrij zeker.
Wat de storingen in liet radioverkeer be
LUCHTSTORINGEN.
treft, zijn de luchtstoringen, die zich bij
ontvangst op het gehoor door kraken en
sissen kenbaar maken, wel de oudst bekende. Was niet de eerste
onlvanginrichting - die van Popoff - uitsluitend bestemd om onweders
te registreren? Onwcersontladingcn behoren tot de voornaamste oor
zaken van luchtstoringen. Maar ook andere uitwisselingen en verschui
vingen van statische elcclrische ladingen in de atmosfeer, zonder dat
men die nog als onweer bemerkt, doen verstoringen in de ether ont
staan, die als luchtstoringen in ontvangers merkbaar worden.
Niet minder hinderlijk zijn trouwens de door mcnsclijk toedoen ver
oorzaakte electrischc storingen, uitgaande van vonkende trein- en trarabeugels, industriële en huishoudelijke motoren, liften, stofzuigers,
haardrogers, massage- en ontharingsapparaten enz.
Hcrhaaldclijk zijn uitvinders opgestaan, die meenden het euvel der
luchtstoringen voor overwonnen te mogen verklaren. In 1919 was het
Wcagant, hoofdingenieur van de Amerikaanse Marconi Mij,, die op
grond van een vroeger ook al door dr. de Groot in Ned.-Indië ge
opperde mening, dat luchtstoringen loodrecht van boven komende
trillingen waren, terwijl de signalen horizontaal moesten binnenkomen,
de luchtstoringen met bepaalde middelen van gerichte ontvangst dacht
te bestrijden. In 1925 kwam dr. Galen Mc Caa met een uilbalanceringssystccra, dat de storingen althans beneden de signaalsterkte moest
houden. Maar al dergelijkc pogingen faalden.
Appleton cn Watt toonden in 1923 aan, dat lucht6toringcn uit zo sterk
gedempte ethertrilingen bestaan, dat dié’ veelal reeds zijn uitgedoofd
voordat een gehele periode is voltooid. Daaruit trok o.a. dr. A. Koerts
de conclusie, dat hetgeen in een ontvangtoestel gebeurt, eigenlijk te
vergelijken is met een enkele stoot, die uittrilt met de demping cn in
de frequentie, die door de afstemkringen van het toestel worden be
paald. Dit is wel in hoofdzaak de thans algemeen aanvaarde voor
stelling, zodat elk toestel een slechts door de breedte van zijn eigen
afstemming bepaalde hoeveelheid storingsvermogen opvangt.
Voor telegrafisch radioverkeer zijn weliswaar systemen bedacht, die in
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grote mate onafhankelijk zijn van luchtstoringen zoals het in Juli 1925
in de Annales des Postes, Télégraphes et Télcpboncs gepubliceerde
stelsel van den Fransen tclegraafingcnicur Verdan. Voor telegrafie kan
men trouwens reeds veel bereiken langs de meer eenvoudige weg der
toepassing van „begrenzers”, waarbij na de versterking der ontvangen
signalen al hetgeen in sterkte boven een vooraf bepaalde grens uitgaat,
wordt afgesneden. Daarmede kan men er voor zorgen, dat geen enkele
storing boven de sterkte van het signaal uitkomt.
Begrenzers kunnen zelfs voor radiotelefonie met enig nut worden toe
gepast, al wordt dit bij het gebruikelijke systeem van telefonie met
amplitudc-modulatic ingewikkelder dan bij telegrafie, wanneer men bij
wisselende sterkte der telcfonic-modulatie ook de begrenzing met die
sterktcwisselingcn op en neer wil laten gaan. De fabrikanten van
omroepontvangers hebben er zich tot dusver niet aan gewaagd. Voor de
omroep is het geneesmiddel tegen van buiten komende storingen nog
steeds gezocht in het meer en meer opvoeren der zcndcr-stcrkte, al
brengt ook dat wel zijn bezwaren mede, daar de onderlinge zenderstoringen er door verergeren.
Voor het inzicht in de nieuwere ontwik
kelingen, vooral van de radiotelefonie, is
AMPLITUDEMODULATIE.
het van belang om terug te zien op de
omstreeks 1915 in de laboratoria van het
Amerikaanse Bcll-Tclcphonc-Concern verrichte arbeid.
Een schematisch voorbeeld van de meest eenvoudige buiszender voor
telefonie met omplitude-modulatic vindt men in afb. 28. De zender
bestaat uit een modulator M, die in wezen niets anders is dan een
microfoon-laagfrcqucntversterker, die door een transformator is gekop
peld met de plaatkring van een door terugkoppeling tussen plaat -en
roosterkring tot hoogfrcqucnt-oscillcren gebrachte zendbuis, welker
plaatkring inductief met de antenne is- gekoppeld. De plaat der zend
buis wordt, behalve met gelijkspanning, gevoed met de versterkte span
ningen in het rhythmo van spraak of muziek, afkomstig van de
microfoon.
Aan de hand van afb. 29 kan het moduleren als volgt worden
verklaard.
Is fz de door de zender opgewekte radio-frequentie en fm de frequentie,
die bijv. door het fluiten van een bepaalde toon in de modulator
ontstaat, dan gnnt onder voorwaardc van juiste instelling der buizen
do zender een trilling in de ether uitzenden, die in het door fm be
paalde rythmc sterker en zwakker wordt. Deze in sterkte op en neer
gaande hoogfrequente trilling noemt men „gemoduleerd” (afb. 29).
Aangetoond werd nu, dat die gemoduleerde trilling zowel wiskundig
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Alb. 28. Principe-schcraa voor een eenvoudige buiszender voor telefonie
roet amplitude-modulatie.
als physisch-experimentcel kan worden opgevat als te bestaan uit feite
lijk drie componenten, nl. fz, fz + fm en fz — fm. Aangezien de geluidsfrequentie fm veel kleiner is dan de radiofrequentie fz, zijn alle drie
deze componenten hoogfrequent. De originele zenderfrequentie noemt
men: draaggolf, terwijl fz -}- fm de bovenste zijband vormt (hoger in
frequentie dan fz) en fz — fm de onderste zijband (lager in frequentio
dan fz).
Bij ontvangst ontslaan door gelijkrichting door een detector weer de
verschilfrequcnties der genoemde componenten, dus (fz + fm) — fz
= fm cu fz — (fz — fm) = fm en dudrdoor hoort men bij ontvangst
weer de originele modulatie-frequentie fm.
De amplitude (sterkte) van de modulerende trilling fm mag voor
onvervormde modulatie niet groter zijn dan die van de draaggolf fz;
bij gelijkheid ontstaat 100°/o modulatie. En in dat geval wordt de
amplitude van elk der zijbanden de helft van de amplitude der
draaggolf.
Tol deze inzichten omtrent modulatie en de daarbij ontstaande „zij
banden” was men terzclfdertijd ook in de Tclefunkcnlaboratoria reeds
gekomen.
De voorstelling van het wezen ener met
telefonie gemoduleerde zendgolf, die uit
SLUIERINGSdeze gegevens voortspruit, leidt tot conclu
VERVORMING.
sies, die voor de praclijk allerbelangrijkst
zijn.
Er ligt een verklaring in voor <de hinderlijke verschijnselen, die zich
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voordoen bij sluicring (fading) van lelefonie-onlvangst, nl. de
sluicringsvervortning. Wanneer nl. sluicring ontstaat door interferentie
tussen twee langs verschillende wegen de ontvanger bereikende golven
en een gemoduleerde golf is te beschouwen als een samcnstcl van
verschillende frequenties, dan zal in ’t algemeen niet dat gehele samenstel gelijktijdig verzwakt of versterkt worden, maar zal dit enkele, be
paalde frequenties uit het samenstel kunnen treffen, nu cens deze,
dan weer andere; treft de verzwakking daarbij speciaal de draaggolf,
dan kan het voorkomen, dat de ontvanger wel de zijbandcn ontvangt,
maar de draaggolf niet of zeer verzwakt. Dat laatste moet precies het
zelfde effect geven als de ontvangst ener overgemodulecrdc draaggolf,
hetgeen een vervorming oplevert, die de modulatie onherkenbaar ver
minkt. Dat is inderdaad hetgeen men waarneemt.
Op korte golf, over zeer grote afstanden, ontstaat sluicring niet door
interferentie tussen ruimtegolf en grondgolf, want die laatste reikt niet
zover, maar tussen verschillende ruimtegolven onderling; het effect
is van gelijke aard, maar nog veel erger en vcclvuldigcr voorkomend
dan op de middengolven. Uit de theoretische analyse van de gemodu
leerde draaggolf volgt nu evenwel, dat tot op zekere hoogte een genees
middel is te vinden.
Wanneer men niet de draaggolf met de zijbanden uitzendt, maar enkel
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Afb. 29. Het modulatic-principe (amplitude-modulatie).
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TELEFONIE NEDERLAND—INDIE

de zijbanden - of ook maar één der zijbanden - terwijl aan de zender
de draaggolf wordt onderdrukt, en dan in de ontvanger een met een
lamp-oscillator opgewekte draaggolf van de juiste frequentie weer toe
voegt op goede en constante sterkte, zal de sluiering wel nog sterkteverschillen blijven veroorzaken, maar zonder vervorming. De principes
voor de technische uitvoering van een zodanig systeem van telefonie
met draaggolf-ondcrdrukking werden omstreeks 1915 in de Bell-laboratoria uitgewerkt en na het einde van de oorlog 1914—1918 in alle
landen geoctrooieerd.
De eerste proeven met telefonie-verkeer
TELEFONIE
tussen Nederland en Ncderlands-Indië, met
NEDERLAND-INDIË.
de Philips-zender PCJJ waaraan de namen
zijn verbonden van dr. van der Pol en
ir. Numans, werden in Maart 1927 met succes bekroond; 30 Mei 1927
hielden de Koningin en Prinses Juliana over de PCJJ zender op 30,2
meter toespraken tot Oost- en West-Indië. Enkele dagen tevoren
kwamen dr. C. J. de Groot en ir. Langendam uit Indic de Neder
landers verrassen met zeer krachtige telefonie op 17.4 m uit Bandoeng. Samenwerking van de Indische telegraafdienst met die in
Nederland, waar dr. Koomans de radio-ontwikkeling behartigde, deed
in hetzelfde jaar kruisgesprekken tussen Kootwijk en Bandoeng moge
lijk worden. Dr. de Groot overleed op zijn terugreis naar Nederland
in Juli van dit jaar, maar de proeven werden voortgezet cn op 7 Januari
1929 werd voor het publiek radiotclcfonisch verkeer met Indië opengesteld. De zender hiervoor werd geplaatst op het uitgestrekte terrein
van de lange-golfzendcr te Kootwijk (waarheen begin 1928 ook de
korte golf-tclegraafzcnders waren ovérgebracht).
Dr. Koomans cn zijn medewerkers zijn de eersten geweest, die op
korte golf het systeem van radiotelefonie met draaggolfonderdrukking
tot technisch volmaakte uitvoering hebben gebracht.
Telefonie met draaggolfonderdrukking, waarbij slechts één zijband
uitgezonden behoeft te worden, bezit ook nog het voordeel dat slechts
een frequentieband behoeft te worden gebruikt, die de helft is van die
voor een gewone telcfonic-zendcr, terwijl ook zonder onderlinge storing
met zulk een zender gelijktijdig telegrafie en telefonie kan worden
overgebracht.
Uit het systeem der afzondering van slechts één zijband voor het
uitzenden in de ether ontwikkelde zich ook nog het stelsel, waarbij
zgn. zijband-omkering wordt toegepast. Het oorspronkelijke bezwaar
der radiotelefonie, dat gesprekken op elk willekeurig ontvangtoestel
afgeluisterd zouden kunnen worden, wordt door dcrgclijke kunstgrepen
practisch geheel ondervangen.

mi run
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In verband met de internationale omroepmocilijkheden, gevolg van de wederzijdse
storingen der veel te talrijke omroepzenders, is hcrhaaldelijk, vooral door dr. Koomans, gepoogd om ook
voor de omroep het denkbeeld ingang te doen vinden zo niet van
zuivere éénzijbandtelefonie, dan toch van een systeem mèt draaggolf

„GLEICHWELLEN”.

Afb. 30. De procf-tclcfonic-zcndcr voor de korte golf-vcrbmding
Ncd.-Indic (1927). De apparatuur op een keukentafel concurreert met
do rcusachtige hoogfrcqucnlic-dynamo van afb. 24.
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FREQUENTIE CONSTANTHEID.

doch met onderdrukking van het grootste deel van één der zijbanden.
Enig nuttig effect daarvan is echter alleen te bereiken, wanneer dit
door alle omroepzenders van een werelddeel gelijktijdig zou worden
ingevoerd. Omroep met onderdrukte dranggolven zou onpractisch wor
den wegens de grotere gecompliceerdheid der ontvangers, die dan
toch de draaggolf met zeer constante frequentie weer moeten bijmen
gen vóór de detectie. Bij ontvangtoestellen voor commercieel verkeer,
die zonder veel bezwaar kostbaarder mogen zijn en door technici wor
den bediend, is het niet zoo moeilijk, aan die eisen te voldoen.
Om te ontkomen aan de overbevolking van de voor omroepzenders
aangewezen frequentieruimte in de ether is vooral in Duitsland een
6tclsel tot ontwikkeling gebracht, waarbij telkens twee of meer zenders
één golflengte gemeenschappelijk gebruiken. Men spreekt daarbij van
Gleichwellen- of uni-frequentie-zenders. Neemt men in aanmerking, dat
op een golflengte van 500 m sluieringsvervorming optreedt op ongeveer
200 km van de zender, hetgeen voor 200 m golflengte ongeveer 75 km
wordt, dan laat zich berekenen, dat hoe sterk men de zenders ook
maakt, voor de 10 milliocn vierkante km van Europa minstens 300
zenders nodig zijn om op elke plaats goede ontvangst te verzekeren,
tenvijl tussen 550 en 200 m (frequenties 550 000 tot 1 500 000) bij
een afstand van 10.000 perioden tussen de zenderfrequenties slechts
plaats bestaat voor 100 zenders. Om nu vooral de werkingssfeer der
kortste middengolven te vergroten, is het uni-frequcntic-systcem be
dacht; drie zenders op één golflengte met aan elkaar grenzonde
werkingssferen bijv. geven dan alle hetzelfde programma. In het grens
gebied tussen de zenders ontstaan dan evenwel toch interferenticstoringen, maar dit gestoorde gebied kan heel klein worden gemaakt,
wanneer de golflengte voor alle samenwerkende zenders zeer constant
blijft. De Lorenz A.G. te Berlijn heeft daarvoor precisie-apparatuur
weten te vervaardigen. In Engeland wordt trouwens eveneens het
werken van verschillende kleine zenders op één golflengte toegepast,
al is de technische uitvoering daar weer eenigszins anders.
Het constant houden van de frequentie vun
FREQUENTIE
zenders - en vooral van kortegolfzendcrs CONSTANTHEID.
is een geheel apart technisch probleem
geweest. Ofschoon het in hoofdzaak juist is, wanneer men zegt, dat
de frequentie van een buiszendcr wordt bepaald door de zclfinductic
en de capaciteit van een met de zendbuis verbonden afgestemde kring,
moet toch worden bedacht, dat de inwendige capaciteit der buis daarin
mcdctelt en dat de delen van een zender tijdens de werking warm
worden, waardoor zowel de capaciteit van condensatoren als de zelfinductie van spoelen verandert.
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Twee hulpmiddelen staan ter beschikking om de frequentie van een
oscillator in hoge mate constant te houden: voor lage frequenties het
gebruik van een stemvork, die door een versterkerbuis in trilling wordt
gehouden en zelf in een thermostaat voor het constant houden der
temperatuur is geplaatst; voor hoge frequenties, tot in de millioenen
perioden per seconde, een kwartskristal, op bepaalde dikte geslepen,
eveneens door een versterkerbuis in mechanische trilling gehouden,
bij voorkeur ook nog in een thermostaat geplaatst. Van de versterkerbuis-schakeling kan men dan clcctrische trillingen afnemen, die zeer
constant zijn en die, voor zover dc direct verkregen frequentie niet
hoog genoeg is, aan frcqucntic-vcrdubbelingschakelingen kunnen wor
den toegevoerd.
De piëzo-electrische eigenschappen van kwarts, waarop deze toepassing
berust, werden in 1880 ontdekt door de broeders J. en P. Curie; men
verstaat daaronder, dat kwarts, wanneer liet in een bepaalde richting
onder druk wordt geplaatst, electrischc ladingen aanneemt, terwijl het
onder invloed van electrische spanningen zijn afmetingen wijzigt.
Allo tegenwoordige oraroepzenders en kortegolfzenders worden door
een als stuurzender uitgevoerde kristal-oscillator binnen zeer enge
grenzen op dc hun toegewezen frequentie gehouden.
Een geheel andere toepassing van de piëzo-electrische eigenschappen
van sommige kristallen vindt men in de voor gramofoonweergave ge
bezigde kristal-pickups, waarvoor kunstmatig vervaardigde kristollen
van scignettezout zeer geschikt zijn. Men laat door de naald, die in
de groef Yan de plaat loopt, twee dunne kristalplaatjcs enigszins bui
gen, waarbij zij electrische ladingen aannemen, die via opgeplakte
bladtinbelegscls aan een versterkerbuis worden toegevoerd. Seignetteeout geeft veel hogere spanningen dan kwarts onder gelijke omstandig
heden, maar laat zich niet dun genoeg slijpen om in oscillatoren voor
hoge frequenties te worden gebruikt.
Sedert het meer algemeen in gebruik komen
• SUPERÏÏETERODYNE der eerste triode-versterkerbuizen na 1918
EN SUPERREGENERA- heeft dc ontwikkeling der ontvangtoestellen
TIEVE ONTVANGST.
grotendeels plaats gehad in voortdurende
wisselwerking met dc ontwikkeling van
steeds nieuwere huistypen.
Voordat echter de uitvindingen van nieuwe buizen van zo ingrijpende
invloed werden, kwamen onder de talloze variaties in schakelingen,
voor het merendeel betrekking hebbendo op verschillende manieren
van terugkoppeling ter verkrijging van oscilleren of van versterking
door dempingsreductie, twee soorten van schakelingen van meer prin
cipieel belang naar voren, waarvan de ene verreikende betekenis heeft
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verkregen. Beide schakelingen waren afkomstig van den Amerikaan
E. II. Armstrong, die reeds op 22-jarige leeftijd, in 1913, ongeveer
gelijktijdig met De Forest en Meissner een octrooi op terugkoppeling
kreeg.
De belangrijkste schakeling, die van Armstrong afkomstig is, is die
van de superheterodyne, in December 1919 door hem wereldkundig
gemankt. Volgens zijn eigen bewoordingen was het de bedoeling „alle
op een ontvanger binnenkomende signalen terug te brengen tot één
zelfde, lagere frequentie, die zich gemakkelijk laat versterken” en
daarna te detecteren, terwijl een hoge selectiviteit kon worden ver
zekerd.
Het beginsel van de superheterodyne is een verdere ontwikkeling van
het idee der zwevingsontvangst van Fessenden, onder gebruik der door
terugkoppeling oscillerende versterkerbuis, mede onder invloed van de
inzichten omtrent het wezen der gemoduleerde trillingen, zoals die
door de arbeid in de Bcll-laboratoria waren verkregen.
Fessenden gaf aan, om bij een ongcmodulcerde hoogfrequente trilling
een tweede van iets andere frequentie te voegen, ten einde bij de
detectie een laagfrcqucntc vcrschilfrequcntie te laten ontstaan. Arm
strong voegde bij de aankomende hoogfrequente signaaltrilling een
andere, iets meer er van verschillende hoogfrequente trilling, om na
gclijkrichting als vcrschilfrequcntie wel een lagere, maar toch ook nog
een in het hoogfrequente gebied vallende trlling over te houden. In
het licht der verworven inzichten over modulatie stond vast - en het
experiment bewees dit - dat in de nieuwe, in frequentie getransfor
meerde draaggolf de eventueel in hot originele signaal aanwezige
modulatie onvervormd aanwezig moest blijven.
De reden, waarom men er zo bijzonder op gesteld moest zijn, de
oorspronkelijke draaggolf te transformeren tot een lagere frequentie,
was gelegen in de reeds vroeger genoemde moeilijkheid, welke men
aanvankelijk met onlvangbuizcn ondervond om enigszins korte golven
(hoge frequenties) succesvol hoogfrequent te versterken. Door de vrije
keuze der in de superheterodyne bij te mengen hulplrilling kon men
alle signaalfrcqucntics omzetten in éénzelfde lagere frequentie, waarop
men gemakkelijk hoogfrcqucntvcrstcrking kon toepassen in een ver
sterker met vast afgestemde kringen. Vooral toen korte golven beneden
100 m voor ontvangst in aanmerking gingen komen, was dit een
uitkomst.
De tweede merkwaardige, maar voor de practijk niet zo belangrijke
Armstrong-schnkcling dateert van 1922 en is bekend als supcrrcgcncralief. Bij dit systeem ontvangt men met een oscillerende dctcctorbuis,
welker oscillaties door een liefst onhoorbaar hoge tweede trilling of
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door periodiek dichtslaan van de oscillator zelf worden onderbroken.
Eigenlijk heeft men in het laatste geval met een variatie te maken,
waarvan Fleweling de uitvinder mag heten. Terwijl men normaal voor
telcfonic-ontvangst niet met oscillerende detector kan werken, omdat
dan een fluit- of giltoon ontstaat, die het luisteren naar de modulatie
hindert, levert het onderbroken oscilleren van de supcrregencratieve
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Afb. 31. Oude superautodyne schakeling. Door een gclijkrichtcnde buis
te laten oscilleren, wekt deze zelf („autodync”) de hulpfrcquentic op.
detector een ongelooflijk grote gevoeligheid, vooral voor ontvangst
van korte golven. Het bezwaar is, dal een heftig geruis hiermede ge
paard gaat, zodat het stelsel voor kwaliteitsontvangst niet is te gebrui
ken. Op de betekenis van de superheterodyne zullen we nog terug
komen.
Deze was evenals alle andere schakelingen in die tijd nog gebaseerd
. op het vrijwel uitsluitende gebruik van trioden, ofschoon daarnaast
de dubbclrooslcrbuis speciaal als hulposcillator in supers een zekere rol
speelde. (Franse toestellen, Ducrctct). Het probleem der „menging”
van do hulptrilling in de superheterodyne met het signaal gaf nl.
aanleiding tot allerlei schakclingsvariaties als tropadyne, ultradyne,
slrobodyne, modulateur bigrillc.
Wat de ontwikkeling der versterkerbuizen
NEUTRODYNISERING. betreft, kreeg men trioden met de meest
uiteenlopende versterkingsfactorcn van 80voudig tot 3-voudig. Door het bestaande verband tussen de drie groot
heden der buiskarakteristicken: versterkingsfactor
steilheid S en
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inwendige weerstand Ri volgens de uitdrukking: S X Ri X l/fi
= 1; leek het namelijk, zolang men de S niet aanzienlijk
boven 1 mA per volt kon brengen, voor cindlampen waaraan men
een kleine Ri wilde geven, ónmogelijk om dit anders te bereiken don
door fx klein te maken. De zuivere mctaalglocidradcn der eerste buizen
werd wel vrij spoedig vervangen door glocidradcn met een laag oxyd
om de emissie te verhogen bij lagere gloeihitte, dus met besparing van
gloeistroom (dull-cmitlcrs), maar de steilheid was niet willekeurig te
vergroten. liet practischc bezwaar van kleine vcrstcrkingsfactoren was,
dat grote voorversterking vóór de cindlamp nodig was.
Bij de buizen met grote versterkingsfactor voor de voortrappen woog
vooral voor hoog-frequentversterking het bezwaar der inwendige capa
citeit, die bij apcriodischc wccrstondkoppcling de versterking beperkte
en bij selectieve koppeling met afgestemde kringen steeds zclfoscillercn
(genereren) dreigde te doen ontstaan en dus hoog-frequentversterkertrappen „instabiel” te maken.
Opmerkelijk is, dat H. J. Round van de Morconi Mij. reeds in 1913
in een octrooi voor een bepaalde schakeling een tegenkoppcling aangaf
ter uitbalanccring van de gevolgen der inwendige buiscapacitcit. Pos
na Hazcltinc’s publicaties erover in Amerika in 1923 verkreeg deze
toepassing van ncutrodynisering meer algemeen de aandacht.
Daarop verschenen in 1927 de eerste
TETRODEN.
schcrmroostcrbuizen, tetroden (met 4 clcctroden) evenals de oude dubbclroosterlampcn; maar het tweede rooster in de nieuwe buizen was uitgevoerd
als een voor hoogfrequente trillingen via een condensator aan „aarde”
te leggen afscherming tussen plaat en stuurroostcr. Van de oude
dubbclroostcrlampcn was al bekend, dat zij met positieve sponning op
het tweede rooster zeer grote versterkingen konden geven. De eerste
schermroostcrtctrodcn hadden don ook vcrstcrkingsfactoren van onge
veer 150, later van 400. Maar het belangrijkste was, dat zij door
hun inwendige afscherming stabiele werking gaven in hoogfrequenttrappen zonder ncutrodynisering. Dr. A. W. Huil had in Amerika in
1919 de mogelijkheid dezer buisconstructie reeds verkondigd.
Gelijktijdig met de schermroostcrtctrode
voor hoogfrequent-versterking verscheen
PENTHODEN.
overigens in 1927 de 5-clcctrodcnbuis of
penthodc voor laagfrcqucnl-cindvcrstcrking. Bij de cindpcnthodc is het
tweede rooster enkel als positief clcctroncn-vcrsncllingsroostcr uitge
voerd, niet als afscherming; maar er is een derde, dichter bij de
anode gelegen rooster aangebracht, dat met de kathode is verbonden
en moet beletten, dat uit de anode losgestoten secondaire elcctroncn
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terugvlicgen naar het positieve hulproostcr en in mindering komen van
dc anodcstroom-variatics. Het derde rooster of rcrarooster maakt het
bij dc pcnthodc mogclijk, het tweede rooster op gelijke positieve
spanning te brengen als dc anode, terwijl bij dc schcrinroostcrlctrode
de schcrmspanning hoogstens dc helft der anodespanning mocht zijn.
Eerst in 1933 werd ook voor hoogfrequent-versterking het penthodetype algemeen ingevoerd, waarmede vcrstcrkingsfactoren tot bijv. 5 000
werden bereikt, bij inwendige weerstanden van meer dan 1 megohm.
De betekenis van dc penthode als eindversterker bestaat daarin, dat
dc plaatstroom, die zij bij een bepaalde plaatspanning opneemt, niet
• zoals bij de triode het geval is • door grote inwendige wissclstroomwcerstand wordt beperkt, maar door de constructie min of meer onaf
hankelijk daarvan is. Ofschoon voor ue penthode hetzelfde verband
bestaat tussen verstcrkingsfactor, inwendige weerstand en steilheid als
voor de triode, kon men nu volgens het pcnthode-principc eindbuizen
maken van aanzienlijk vermogen zonder dat de verstcrkingsfactor daar
toe klein behoefde te worden. Waar bovendien de penthode 50°/o van
hel opgenomen gclijkstroomvcrmogen kan afgeven aan een luidspreker,
vergeleken met 25 voor een normale triode, kon men in de penthode
grote gevoeligheid combineren met voldoend vermogen.
Tot aan het jaar 1927 was voor de gloeiINDIRECT VERHITTE ■ draadvoeding van versterkerbuizen bijna
VERSTERKERBUIZEN. zonder uitzondering een droge batterij of
accumulator dc enige practisch gebleken
stroombron. Er waren wel velerlei proeven gedaan met wisselstroomvoeding en ook waren zelfs speciale buizen daarvoor gemaakt, met
glocidradcn voor lage spanning en grote stroom om het ontstaande
wissclstroomgebrom te verminderen, maar dat waren voorlopige expe
rimenten.
Toen in 1927 de Philips’ Gloeilampenfabrieken in verband met de
bijzondere constructieve eisen, die dc nieuwe tetroden en penthoden
• aan dc apparatenbouw stelden, voor het eerst de fabricage van ontvan
gers ter hand namen, lieten zij naast een ontvanger voor accu-vocding
tevens een soortgelijk toestel verschijnen inct versterkerbuizen, die
glocidraadvocding uit een transformator ontvingen, met hoogfrequenttetrode en cindpcnthodc volgens het principe van directe verhitting
met lage spanning (1 volt) maar met een detcctortriode waarbij
indirecte kathodeverhitting was toegepast (F 215).
Anodespanning, verkregen uit ’n plaatstrooinapparaat, aangesloten op ’t
lichtnct en werkende met ’n gelijkrichtbuis en afvlakfilter, had al enige
jaren tevoren vrij algemeen toepassing gevonden, al moest men daar
voor eerst eindtrioden met doorverbonden plaat en rooster gebruiken.
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liet eerste wissclstroomtocslcl met volledig
ingebouwde voeding verscheen in Neder
land van Philips in 1923 (type 2514). De
schakeling er van met twee, afzonderlijk te
bedienen afgestemde kringen en drie versterkerhuizen (hoogfrequenttetrode, delectortriode en cindpcnlhode) werd voor lange tijd de
grondvorm voor het
omrocptoestel, zowel
als voor korte golf-ontva ngers. PJi i I ips bracht
hiervoor thans indirect
verhitte telrodcn en
trioden (E 442, E 415)
met 4-volts glocidraad,
terwijl de eindpentliodcn (B 443) direct
verhit bleven. Als vol
gende constructie sloot
in de loop van het
zelfde jaar hierbij
aan een wissclstrooratocstcl met tweehoogen
frequenttrappen
drie afgestemde krin
gen (type 2511), dnt
Afb. 32. Het eerste complete
tevens de bijzonder
Nederlandse wisselstroomheid had van ééntoestel (Philips, 1928).
knopsofstemming met
drie op één as gekoppelde draaicondcnsatorcn.
De écnknopsafstcinming is ongetwijfeld
EENKNOPS
een der belangrijkste bijdragen der tech
niek geweest tot popularisering van de
AFSTEMMING.
omroepontvangst, ook voor volkomen niettechnische mensen. Zij was de uitkomst van verhoogde precisie in de
fabricage van onderdelen als spoelen en condensatoren, zowel als van
versterkerhuizen.
De bouw van het inwendige der ontvangtoestellen op geaard metalen
chassis met afgcschcrmdc spoelen en afscherming voor bepaalde lei
dingen was een direct en noodzakclijk gevolg van verhoogde gevoelig
heid en versterking der nieuwe buizen. Een probleem vormde de
stcrktcregcling, die bij effectieve hoogfrequcntvcrstciking wegens het
WISSELSTROOMTOESTELLEN.
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spoedig overbelast raken van de algemeen gebruikte roostcrdetector
door sterke zenders in het hoogfrequentgedcclte moest geschieden en
waartoe aanvankelijk de gloeistroom der eerste buis werd verlaagd om
haar steilheid te verkleinen. Beter bleek een verhoging der negatieve
roosterspanning, hetgeen evenwel bij de normale tetroden aanleiding
gaf tot gclijkrichting en kruismodulalic. Om die kwaal te bezweren,
werden tetroden met regelbare karakteristiek (varibuizen, selcctodcn)
ontworpen (1931) en toen in 1933 de tetroden door hoogfrequentpenthoden werden vervangen, verschenen die onmiddellijk in twee
typen, nl. als varipenthoden (E 447) en als gewone hoogfrequentpcnlhoden (E 446).
Uit de stcrkteregeling met behulp van
verhoogde negatieve roosterspanning ont
wikkelde zich de automatische sterkteregcling, waarbij de sterkere draaggolf van
de sterker binnenkomende zenders automatisch de hoogfrequentversterking lager instclt. De aanvankelijke uitvoering hiervan in toestellen
met triodcdetector en voorafgaande hoogfrequentversterking in één of
twee trappen bracht echter ook bezwaren mee, die op hun beurt door
systemen van zgn. „stille afstemming” moesten worden bezworen.
Er was trouwens nog iets anders, waardoor het zo algemeen toegepaste
systeem van directe hoogfrequentversterking moeilijkheden veroorzaakte,
welker oplossing gezocht moest worden in een overgang tot het ontvangsysteem van de supcrhcterodync.
AUTOMATISCHE
STERKTEREGELING.

BANDFILTERS.
Gevoeligheid, selectiviteit en
sterkte van het eindgeluid had
den naast vereenvoudiging der
• bediening van de toestellen op
de voorgrond gestaan. Nu kwam
echter sterker dan in de begin
jaren de geluidskwaliteit de aan
dacht vragen. De luidsprekers
hadden een snelle ontwikkeling
doorgcmaakl cu omstreeks 1927
begon de in 1925 in Amerika
aan de elcctrodynamischc luid
spreker gegeven vorm met pa
pieren conus veld te winnen,

Afb. 33. Een Nederlandse luid
spreker met papieren conus (1925).
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waardoor fouten in de weergave meer dan vroeger aan liet licht
traden. Duidelijk hoorbaar werd het verlies aan heldcrdhcid der
klanken van spraak en muziek, wanneer ter wille van de selectiviteit
scherp afgestemde kringen werden gebruikt. Uit de besproken ont
leding ener gemoduleerde golf in draaggolf en zijbanden volgt direct,
dat in de hoogfrequentkringen door zeer scherpe afstcmkromracn de
uiterste delen der zijbanden, die de hoge tonen overdragen, worden
afgesneden of verzwakt (afb. 34a).
Verbetering daarin kon worden
verkregen door toepassing van
schakelingen, waarvan in Ame
rika door Vreeland in 1928 de
beginselen werden uiteengezet,
nl. de koppeling van afgestemde
kringen op zodanige wijze, dat
zij bandfilters vormen, die een
gehele „band” van frequenties
«0000
««0090
naast een draaggolf nagenoeg
Afb. 34. Het bandfilter-principc. met gelijkblijvende sterkte door
laten en toch selectief zijn tegen
over nevenliggende andere draaggolvcn (afb. 34b). Toestel- en spoclcnfabrikanten hadden beproefd, voor apparaten met directe hoogfrequentversterking bandfilter-kringen toe te passen (1931—1934). De moeilijk
heid was, dat de bandfilters voor deze tocstcltypcn afstembaar moesten
zijn en dat bij verandering van afstemming als regel ook de band
breedte verandert, dus öf de selectiviteit, óf het doorlaten der telcfoniezijbanden slechter wordt voor bepaalde golflengte.
De superheterodyne biedt de gelegenheid om aan de eisen der selectivi
teit te voldoen door deze grotendeels te verleggen naar de vast afge
stemde middenfrequentkringen en dan daarvan vast afgestemd blij
vende bandfilters te maken.
Een andere aantrekkelijkheid van de superheterodyne was, dat men
daarmede voor een niet-tcchnisch publiek de in belangrijkheid toe
nemende ontvangst van korte golf-zenders beter uitvoerbaar kon maken.
Tot in 1934 was eigenlijk kortc-golfontvangst het domein van vaklieden
en werkelijk technische amateurs.
Vraagt men zich nu af, waarom de superhctcrodync dan niet al veel eerder tot bijna
DE SUPER
universeel toegepast tocstcltypc is gewor
HETERODYNE ALS
den, dan valt daarop te antwoorden, dat
OIMROEPTOESTEL.
dit belemmerd werd door het feit, dat men
niet zonder meer ook op de super éenknopsbediening kon toepassen.
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Hier moet de op het signaal af te stemmen kring, die met de antenne
is gekoppeld, toch steeds een vast verschil in frequentie behouden
met de kring van de hulposcillator en dat kan met onderling gelijke,
op één as gekoppelde condensatoren niet zuiver worden opgclost. Het
construeren van verschillend gevormde condensatoren er voor, eist een
lastig te verwezenlijken precisie en bovendien voor elk golfbereik een
andere condensator. In 1932 gaven Landon en Svecn in het Ameri
kaanse tijdschrift Electronics intussen een uitvoerbare methode aan,
om althans bij benadering de voor een super vereiste soort van gelijk
lopen der kringen te bereiken.
Volgens dat systeem van benaderde gelijkloop werden al spoedig supers
met éénknops-schakeling gebouwd. En toen dit punt aldus een bruik
bare oplossing had gevonden, zetten ook de ontwerpers van versterkerbuizen zich met succes aan de taak, het „mengproces” van signaal
met hulptrilling voor de vorming der als vcrschilfrequentie optredende
vaste „middenfrequentie” te verbeteren, waarbij tevens zoveel mogelijk
moest worden voorkomen, dat de hulposcillator in de super, die een
klein zendertje is, door straling in de antenne van de ontvanger
storingen voor naburige ontvangers veroorzaakt.
In Amerika werd hiervoor in 1933 een
buis, met 5 roosters geconstrueerd, die
MENGBUIZEN.
daarom als pentagrid wordt aangeduid, en
die derhalve een 7-electrodcnbuis of heptode is. Een afstammeling
hiervan is de Europese octode van ’34, waarin nog een remrooster (zoals
in de penthodc) aan de 5 heptode-roosters als 6de is toegevoegd.
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Afb. 35. Modcmo euperheterodyne ingangsschakeling met een
pentagrid mengbuis.

Afb. 36. Dc eerste
uitvoering van dePhilips hoogfrequent-penthode E
■446, met topaansluiting en door
voering van tal
van draden door
de glazen „kneep”
in de voet.
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Vnn 1934 af is de algemene zegetocht van de superheterodyne als
ontvangertype begonnen. De octodc heeft nog tal van evoluties door
gemaakt om ten slotte evenals de heptode als mengbuis ter zijde ge
streefd en overvleugeld te worden door de triode-hexode, die een com
binatie vormt in ccn ballon van een triodc-oscillator met een als
varibuis uitgevoerde 6-clectrodenbuis, waarin het signaal en de hulptrilling van de oscillator op verschillende! van elkaar afgeschermde
roosters worden toegevoerd.
De superheterodyne opent een mogelijkheid tol grotere versterking
vóór de detectie dan het oude stelsel met directe hoogfrequentversterking, ten eerste omdat na de op het signaal afgestemde, kringen andere
volgen met verschillende afstemming (de middenfrequrntie), die daar
door niet terugwerken op de eerste; maar ook omdat men de vast
afgcstcinde middcnfrequcntvcrsterkcr meer kan laten versterken zonder
gevaar voor instabiliteit dan met verstembare kringen mogelijk is. In
tussen was grotere versterking vóór de detector niet gewenst bij de
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Afb. 37. Interieur van ccn moderne
Philips slcutclbuis; alle verbindingen
liggen aan pennen, welke direct in
ccn vlakke, glazen bodem zijn ingesloten.
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licht over te belasten triode-detectoren. Iloogfrequentsterktercgeling,
gevolgd door automatische regeling, waren juist voornamelijk toegepast
om de detector te ontlasten. Maar aan de andere kant is een goede
automatische sterktcregeling pas te verwezenlijken met een sterk
signaal op de detector, aangezien de regclspanning mede moet worden
afgeleid van de gelijkrichting door dc detector.
Een uitweg uit dit dilemma bleek gevonden te worden door voor de
detectie terug te keren tot de eenvoudige diode, dus eigenlijk tot
Fleming’s uitvinding van 1904, die de oervorm was, waaruit alle
versterkerbuizen zich ontwikkelden. In 1934 kwam dc diode zelfs eerst
recht in ere. Versterken behoefde de detector niet meer; onvervormdo
weergave, ook bij sterk signaal, stond nu op de voorgrond.
Constructief merkwaardig was de in 1935
METALEN
in Amerika gelanceerde metalen buizen*
VERSTERKERBUIZEN. serie, ofschoon de Radio Corporation, die
daarmee verscheen, er geen wezenlijk
nieuwe eigenschappen der buizen mee bereikte. De mogelijkheid dezer
constructie was gegeven door het ook voor grote zendbuizen toegepaste
procédé voor het lassen van nikkelstaal (Fcrnico) aan glas. Telcfunkcn
volgde in 1939 met een „stalen” buizenscric, die uitmunt door zeer
korte inwendige verbindingen van dc elcctrodcn naar de uitwendige
contacten en die het nieuwtje bracht, dat de sedert de eerste ver
schijning der 6chcrmroosterbuizen toegepaste topaunsluiting kwam te
vervallen, hetgeen voor de moderne toestel bouw bepaald een voordeel
is. Ditzelfde vindt men bij nog nieuwere, weer geheel glazen Ameri
kaanse buizen (6inglc-cndcd) en bij de eveneens geheel glazen Philips
„slcutelbuizen” van 1941.
Voor balterijtocstellen en draagbare apparaten kwamen, naast de buizenserie met 2-voltsglocidraden, in 1940 diverse typen in gebruik met
1,4-volts gloeidraden voor aansluiting op droge batterijen met zeer
geringe glocistroom van 25 mA af.
Hiermede is het voor algemeen inzicht meest belangrijke deel van de
geschiedenis der buizcn-ontwikkeling voltooid op één punt na.
Wij hebben gezien, dat die ontwikkeling
LAMP- EN WEERleidde tot buizen met een steeds toene
mend aantal roosters en tot hoge versterSTAND-GERUIS.
kingscijfcrs. Een bedenkelijk punt is daar
bij het optreden van onvermijdelijke, natuurlijke ruisstoringen, waarmee
dc werking ener versterkerbuis gepaard gaat.
Alle electrischc stromen hebben wij ons voor te stellen als een bewe
ging van elcctronen. Een stroom, van 1 ampère betekent het passeren
van 6 X milliocn X mililocn X millioen (6 trilliocn) elcctronen per
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seconde door de doorsnede van een gcleiddraad. Wil dat nu ook zeg
gen, dat er elk trillioenste deel ener seconde precies 6 electronen pas
seren of ook maar elk duizendste deel van een seconde precies 6 000
billiocn? Zo volkomen gelijkmatig is geen stroombron en zeker niet
de emissie door een gloeikathode. Onze meter geeft een mooi statis
tisch gemiddelde aan, maar in werkelijkheid doen zich kleine onregel
matigheden in het stroomverschijnsel voor, die als ruisstoringen hoor
baar worden.
Voor versterkerbuizen met meer don cén rooster, waarbij roosters met
positieve spanningen voorkomen, zijn de ruisstoringen erger dan voor
trioden. De cmissicstroom van de kathode moet zich daar verdelen
over een of meer positieve roosters en de anode. Onze meters geven
weer prachtige statistische gemiddelden van die verdeling aan, maar in
werkelijkheid zijn vcrdcclroosters een oorzaak van nieuwe onregelmatig
heden, dus van verhoogde ruisstoringen. Dat is een bezwaar van de
ingewikkelde buisconstructics, waartoe men moest komen.
Een eenvoudige redenering leert intussen, dat alleen de ruis van de
eerste buis in een toestel van overwegende betekenis kan zijn; deze
wordt toch van trap tot trap zo versterkt, dat zij boven de ruis van
alle volgende trappen uitkomt. Is nu het in de eerste versterkertrap
van het toestel binnenkomend signaal maar sterk genoeg tegenover de
ruisspanning (of de ruis zwak genoeg) dan ontstaat geen hinder.
Daarom zijn sedert 1938 huistypen geconstrueerd (E F 8), waarin het
stroomvcrdclingsruisen sterk is beperkt door vóór het positieve rooster
een neutraal rooster aan te brengen met gelijke spoed van de draadspiraal als in het positieve rooster, zodat de electronen in bundels
tussen de roosterdraden door schieten. Met zulk een versterkerbuis
als eerste in een toestel wordt het stroomverdelingsruisen van volgende
buizen practisch onschadclijk. Dit brengt overigens mede, dat bij een
super van hoge kwaliteit weer een gewone hoogfrequenttrap met ruisarme buis aan de mengtrap met octodc- of triode-hexode moet vooraf
gaan.
Nog verder gaande maatregelen tot onderdrukking van buisgeruis zou
den geen nut hebben, omdat ook in het materiaal van weerstanden
en afgestemde kringen al een onvermijdelijke ruisspanning optreedt
door de natuurlijke „warratebewegingen” der electronen, die zich in
en tussen de moleculen van geleiders bevinden. Bij kamertemperatuur
bedraagt deze ruisspanning voor een weerstand van 1 raegohm, wan
neer de doorgelaten bandbreedte een frequentie van 10 000 perioden
per seconde bedraagt, ongeveer 15 microvolt. Voor afgestemde kringen
is het de wissclstroomwcerstond, die de ruisspanning bepaalt. Uit
ruisoogpunt kaïi een triode gelijk staan met een weerstand van 1 000 k
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2 000 ohm, een penthodc met 10 000 a 15 000 ohm, een mengbuis met
30 000 a 60 000 ohm, terwijl voor de EF 8 die waarde tot 3 000 ohm is
teruggebracht.
Men ziet dat wij hier te doen hebben met een der natuurlijke begren
zingen voor hetgeen ooit met versterking is te bereiken.
Tot de met buisconstructics samenhangende
ZICHTBARE AFSTEM- ontwikkeling der toesteluitrusting behoort
INDICATIE.
nog de invoering van neonbuisje9 en na
1935 van het zgn. „toveroog” als zichtbare
indicatie voor juiste afstemming. In verband met het streven om het
goed afstemmen te vergemakkelijken, vallen terloops de drukknoppen
te vermelden, in 1929 het eerst in Amerika toegepast in verband met
bediening op afstand en in 1938 vrij algemeen geworden, soms in
combinatie met automatische bijregeling van de afstemming, al dan
niet met behulp van een ingebouwde motor. Als punt van meer alge
meen belang valt de invoering te vermelden van verschillende methoden
van bandspreiding op korte golf, een idee met welks toepassing de
amateurs lang de fabrikanten waren voorgegaan.
Een zeer vruchtdragend principe ter ver
betering van dc wccrgavekwaliteit van
TEGENKOPPELING.
laagfrequcntvcrstcrkers, dat in ontvang
toestellen algemeen in toepassing is gekomen, is dc „tcgcnkoppcling”,
hetgeen een omgekeerde en daardoor verzwakkende terugkoppeling is,
waarbij evenwel de altijd in versterkerbuizen ontstaande geluidsvervormingen in gelijke mate worden verminderd. In 1936 begon de
Radio Corporation of America hiermede naar aanleiding van onder
zoekingen van Black (ofschoon reeds in 1924 door Voigt iets soort
gelijks was toegepost).
Door dc tcgcnkoppcling voor de ene geluidsfrequentie sterker te maken
dan voor de andere kan zij tevens voor toonregeling dienen. De inrich
ting kon ook zo worden gemaakt, dat expansie optreedt, d.w.z. dat dc
sterke passages naar verhouding méér versterkt worden, dus dc „dyna
miek” bij muzickwccrgave wordt,vergroot. In radiotoestellen is expansie
evenwel, na aarzelende proeven van dë fabrikanten hiermede, ver
dwenen.
Voor dc constructie der moderne toestellen
HOOGFREQUENTIEis van grote invloed geweest, dat men zeer
IJZER KERNEN.
verkleinde vormen heeft kunnen geven aan
de afgeschermde spoelen, doordat middelen
zijn gevonden om deze spoelen voor hoogfrcquentic met ijzerkern uit
te voeren, waarbij de demping. klein wordt gehouden en zelfs reeds
zonder afscherming het strooiveld zwakker is.
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Iloogfrequentic-ijzcrkcrncn worden in 1932 door Polydoroff in Aincrika
en door Hans Vogt in Duitsland met succes vervaardigd. Brengt men
een massieve kern in een spoel voor hoogfrequentie, dan neemt door
dwarrelstromen in het massieve metaal de zelfinductie van de spoel
af en de demping sterk toe. De kernen van transformatoren voor de
frequentie van het lichtnct moeten reeds uit onderling geïsoleerde
plaatjes worden opgestapcld óm dwarrclstroom-vcrliczen tegen te gaan.
Voor hoorbare frequenties in de telefoontechniek gebruikte men kernen
van saracngcsintcrd ijzcrpocdcr. Voor de veel hogere radiofrequenties
lag het voor de hand, naar fijnere verdeling van liet poeder te streven
met meer volledige onderlinge isolering der deeltjes door deze in te
bedden in een isolaticmassa. De permeabiliteit (het magnetische ge*
lcidingsvcrmogen) van de massa wordt dan echter veel kleiner dan
die van het ijzer zelf en bij gebruik van oudere ijzersoorten blijft zo
geen lonende winst te behouden. Daardoor gelukte een dergelijk pro
cédé pas nadat men ijzersoorten met extra hoge permeabilitcitcn had
leren vervaardigen. Daarmede blijkt men voor hoogfrequentie bruik
bare poedermassa’s te kunnen samcnstcllen, waarbij een permeabiliteit
5 a 10 overblijft. Bij spoelen met zulke kernen is zoveel minder lengte
non koperdraad nodig, dot de dempingsverliezen in de ijzerkern meer
dan goed gemaakt worden door de geringere verliezen in het koper.
Voor de in het korte-golfgebied voorkomende frequenties heeft de
toepassing van ijzerkernen weinig of geen zin. De spoelen zijn hier
toch al zeer klein en de kerndempingen groot.
Met de toepassing van hoogfrequent-ijzerkernen zijn enige mogelijkheden geopend,
MODERNE
die te voren niet waren te verwezenlijken.
RAAMONTVANGST.
Een daarvan treft men aan in het Philipsontvangtoestel 902 A van 1942. Dit apparaat ontvangt alle golflengten
van dc omroep op ’n éenwindingsraamantenne ter grootte van slechts
do zijwand van het toestel. Hierbij is het raam door zeer weinig win
dingen gekoppeld met dc ijzcrkcmspocl in dc eerste afgestemde kring.
Door dc ijzerkern is de koppeling zó vast, dat men een ontvangst
krijgt, die bijna gelijk staat met dc ontvangst, welke bij werkelijke
afstemming der raamantenne zou ontstaan. Op korte golf treedt het
raampje zelf in plaats van dc afstcmspocl in werking. Theoretisch en
practisch is gevonden, dat een kleine raamantenne soms door stofzuigers
en dergelijke minder wordt gestoord dan een toestel met een dakantenne.
Nog een tweqde voorbeeld betreft dc moderne vliegtuiguitrusting met
een peilraam. Een verkeersvliegtuig bezit in een draaibare raamantenne
een middel om de richting van twee grondzenders te bepalen en uit die
peilingen dc plaats af te leiden, waar het vliegtuig zich bevindt. Het
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raam is veelal boven op het dak van de cabine aangebracht. Ook een
militaire jager van ouder model vertoonde wel zulk een waterdicht
afgeschermde raamantenne bovenop. Dit kon voor dit vliegtuigtype
vaak een vast raam zijn, enkel dienende voor draadloze richtingaanwijzing bij het recht aanvliegen op de thuishaven. Bij grote vliegtuigsnelheden gaat echter de luchtweerstand van zulk een buitenop ge
plaatst raam veel extra motorvermogen kosten; bij 700 km per uur
snelheid wordt dit 100 paardekracht. Vandaar dat middelen werden
gezocht om het raam in de cabine te plaatsen, waar het echter veel
ruimte zou innemen, vooral als het draaibaar moest zijn.
Telefunken is daarom overgegaan tot de vervaardiging van een pcilraam, in de vorm van een op een koker gewikkelde spoel met een
diameter, welke niet meer dan
van de diameter van het vroegere
raam bedraagt, tenvijl de windingen zijn verdeeld over een lengte,
die ongeveer 3 X groter is dan de diameter, terwijl in de koker een
ijzerpoederkem is aangebracht. Dit raam wordt in een vlakke ronde
doos binnen tegen het bovendak van de cabine gemonteerd, waartoe
uit het dak van de metalen cabine een ronde opening wordt gezaagd,
afgedekt door een plaat isolatiemateriaal, omdat het raam anders
geheel zou zijn afgeschermd. Door de aanwezigheid van de ijzerkern
blijkt ondanks de kleinere diameter het opvangend vermogen de oude
waarde te bereiken.
Radiopcilingen als middel tot plaatsbepa
RADIOPEILINGEN.
ling voor scheepvaart en luchtvaart zijn te
onderscheiden in eigen peilingen, die het
bewegende vaartuig zelf verricht, en peilingen op aanvraag, door spe
ciaal daarvoor ingerichte land- (grond-) stations. Voor een volledige
plaatsbepaling moet men aan boord steeds van twee zenders te land
met een eigen peiling de richting kunnen bepalen, of men moet de
signalen van de zender aan boord door twee peilontvangers aan land
kunnen laten waarnemen.
Peilontvangers aan land kunnen uitgerust zijn met twee loodrecht op
elkaar staande, zeer grote voste raamantennes, waarvan de ontvangst
zodanig wordt gecombineerd, dat de richting -daaruit blijkt. Een voor
deel van zulke vaste peilstations is, dat nauwkeurige correctie voor
miswijzingen kunnen worden' aangebracht. Er blijken nl. miswijzingen
voor te komen, die op verschillende uren van de dog zelfs weer
anders kunnen zijn. Zeer speciale constructies om miswijzingen te voor
komen worden toegepast bij de Adcokpcilcrs.
Er bestaan ook systemen voor speciale peilzenders, aan land. Hun toe
passing berust daarop, dat zulk cpn zender, evenals met de lichtbundels
van een vuurtoren gebeurt, bundels radiostralcn in het rond zendt.
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Men kan zich denken een zender met bijv. 32 scherp naar verschillende
windrichtingen georiënteerde antennes, die automatisch voortdurend
van de ene op de andere antenne wordt overgcschakeld en op elk dier
antennes de letters uitzendt, welke de windrichting der bijbehorende
antenne aangeven. Een schip kan dan met de gewone ontvanginstallatic
(zonder raam) waarnemen welke lettergroep het sterkst wordt gehoord
en kent daaruit de richting, waarin de zender is gelegen.
De Marconi Mij. heeft indertijd (1920) voor hetzelfde doel een reusachtige draaibare houten mastinstallatie gebruikt, waaraan de zendantenne met daarachter geplaatste uit afgestemde draden samengestelde
parabolische reflector was opgehangen.
Als een zeer bijzonder soort van pcilinstalBLINDLANDING.
latics zijn de inrichtingen te beschouwen
voor zgn. blindlanding van vliegtuigen bij
nacht en in dichte mist. De meest volkomen vorm hiervan bestaat
uit .een samenstel van kortc-golfzcnders, die allereerst het vliegtuig de
horizontale richting naar de landingsplaats wijzen; op een bepaalde
afstand het begin der daling aangeven en aanwijzing verschaffen om
trent de lijn, waarlangs moet worden gedaald. Lorenz te Berlijn heeft
een dergclijk systeem uitgewerkt, waarbij het vliegtuig van een speciaal
ontvangapparaat wordt voorzien, dat zichtbare aanwijzingen geeft voor
al hetgeen de bestuurder heeft te doen, om het vliegtuig op het hier
voor uitgekozen punt op de grond neer te zetten. Het gebruik van zeer
korte golven beneden 10 meter voor dergelijke installaties biedt het
voordeel, dat deze zonder al te omvangrijke bouwsels scherp gericht
kunnen worden en geen grote werkingssfeer hebben waardoor zij
andere dergelijke installaties op enigszins grote afstand niet storen.
Voor het korte golf-verkcer over zeer grote
GERICHT KORTE
afstanden is het werken met gerichte golfGOLF-VERKEER.
bundels, hetgeen Marconi in 1924 direct
tot grondslag koos voor zijn plannen om
Engeland met zijn koloniën te verbinden, een algemeen toegepast be
ginsel geworden.
Het door Marconi zowel voor de zenders als voor de ontvanginstallaties
gebezigde gerichte antenne-systeem bestond uit loodrecht neerhangende
draden in een breed vlak met een dergclijk vlak van loodrechte draden
als reflectoren er achter.
Later zijn andere gerichte systemen in gebruik gekomen, bestaande
uit horizontale dipolcn, die in een plat vlak zowel naast als boven
elkaar zijn geplaatst, waarmede de golfbundcl niet alleen horizontaal
wordt gericht, maar waarbij ook in het verticale vlak een bundeling
ontstaat, die dc straling dus meer concentreert. Aangezien voor het
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overbruggen van grote afstanden reflectie tegen de F-laag in de boven*
atmosfeer nodig is,
draagt de verticale
bundeling bij tot het
vermijden van verlie
zen door het te hoog
de
van
uitstralen
energie.
Nog een geheel andere
vorm van gerichte an
tenne werd in 1935 in
Amerika uitgedacht;
deze bestaat uit hori
zontaal, op betrekke
lijk geringe hoogte
boven de grond uit
gespannen draden, in
de vorm van een ruit
(vcrschovenkwadraat)
met zijden, die enige
Afb. 38. Oudere uitvoering van Marraaien de golflengte
coni’s verticale antenne met para lang zijn. Zulk een
bolische reflector (1923).
ruitantenne blijkt zo
wel horizontaal als in
de hoogtcrichting een vrij scherp richtcffect te bezitten, waarbij de
richting der hoogtestraling kan worden veranderd door de ruit meer of
minder spits uit te rekken. In de laatste jaren heeft deze vorm ift
toenemende mate toepassing gevonden, ook in ons land te Kootwijk en
op het terein van het ontvangstation bij Noord wij kerhout.
Met behulp ven ruitantennes heeft de American Telephone and Tele
graph een ontvangsystcem met „multiple unit stcerable antenna”, het
zgn. Musa-systecm ingevoerd. Hierbij wordt de ontvangst van een aan
tal ruitantennes, die onder ..verschillende clcvatichoekcn zijn gericht,
gecombineerd op zodanige wijze, dat zowcf de 'ontvangsterkte constanter
blijft dan met écn antenne, maar ook de sluieringsvervorming groten
deels wordt opgeheven.
Voor het toepassen van dcrgclijke antennes bij zenders en ontvangers
rijn zorgvuldig aangelegde vocdingslcidingcn van soms aanzienlijke
lengte tussen de zend- of ontvangtoestellen en de antenne nodig.
Zelfs voor de omroep op korte golven zijn meer en meer gerichte
antennes in gebruik gekomen. Voor de gewone, nationale omroep op
e middengolven verlangt men meestal zo gelijkmatig mogclijke uit-
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straling in alle richtingen. De internationale korte golf-omroepen zullen
echter hoofdzakelijk slechts luisteraars vinden in die landen, waar het
dag is. Afhankelijk van de afstand en het uur van de dag hebben dan
bepaalde golflengten de voorkeur voor zulk een uitzending. Daarbij
kan men door gerichte bundeling de energie besparen, die zou uitgaan
naar landen waar het nacht is, of waar de gebezigde golflengte toch
niet goed zou worden ontvangen. Op deze overwegingen berustte bijv.
dc bouw der aan draaibare stalen torens opgehangen gerichte antenne
van de Phohi-zender te Huizen, die in dc oorlogsdagen van 1940 werd
verwoest.
Naast telegrafie en telefonie kan een radio
BEELDTELEGRAFIE
verbinding evenals een lijnverbinding ook
EN TELEVISIE.
dc overbrenging van afbeeldingen ten doel
hebben. Men spreekt daarbij gewoonlijk
van beeldtelegrafie.
Het. overbrengen van lijntekeningen, die met geleidende inkt zijn
gemaakt, kan inderdaad geschieden met een soort sneltelcgrafie. Aan
dc zendzijdc loopt een metalen pen met onderling geïsoleerde punten
over het op een rol gesponnen papier en sluit de zenderstroom telkens
als de pen over een lijn passeert. Aan de ontvangzijde wordt dat om
gezet in het plaatsen van een inktstip op een papier op een synchroon
lopende rol.
Zodra foto’s overgebracht moeten worden met halftinten, waarbij een
lichtgevoelige (foto-clcctrische) cel dc „aftasting” verricht en de in
sterkte wisselende stroomvcrschijnsclen een draaggolf moeten module
ren, gaat het procédé meer gelijken op telefonie. Niet alleen voor
persfoto's en dergelijke kon de beeldtelegrafie dienen, maar ook voor

TJ
Afb. 39. Bceld-telcgraficzcnder (2e Radio Salon te Schcvcningcn, 1926).
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het overbrengen van brieven en stukken in origineel handschrift.
Proefnemingen door de Amerikaanse en Britse omroep ora de over
brenging van afbeeldingen met omroepzendcrs ingang te doen vinden,
zijn gestuit op de te grote bewerkelijkheid bij de ontvangst.

Afb. 40. Televisie-ontvanger van Baird met Nipkowse schijf (1930).
Technisch min of meer verwant aan de bceldtclcgrafic is de televisie,
waarbij cinematografisch opgenomen sofcnes- in modulatie van een
draaggolf worden omgezet en aan de ontvangzijde weer zichtbaar wor
den gemaakt.
In 1884, lang vóór de uitvinding van de radio en van de buisversterkers,
waardoor de verwezenlijking pas denkbaar werd, legde de Duitse
ingenieur Paul Nipkow (overleden in 1940 op 80-jarige leeftijd) in
een octrooi-schrift, waarvoor hij met moeite 20 mark ter leen wist te
krijgen, de hoofdgedachte vast, waarop televisie zou moeten berusten:
in snelle opeenvolging het beeld ontleden in punten met verschillende
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graden van lichthelderheid; het omzetten dier lichtverschillen in electrische impulsen van verschillende sterkte; het terugvoeren bij ontvangst
van de elcctrische impulsen tot variërende lichtverschijnselen; ten slotte
het met dezelfde snelheid weer samenvoegen van al de lichtpunten tot
het beeld, zodat elk beeldpunt weer zijn eigen plaats inneemt. Voor
de beeldontleding en voor de recombinatie had Nipkow zijn snel
draaiende schijf met een spiraal van kleine gaatjes uitgevonden, de
„Nipkowse schijf’.
Voor de omzetting van verschillende belichtingsstcrktcn in electrische .
impulsen was in 1884 alleen selenium bekend, waarvan de licht
gevoeligheid al in 1839 was ontdekt. Maar het reageerde voor het doel
veel te traag. Eerst na de ontdekking van het Hallwachs-effcct in 1888
en desbetr. onderzoekingen van Lenard, kwam het tot de ontwikkeling
van lichtgevoelige vacuura-cellen. (Elslcr en Geitel, 1908).
Experimentele resultaten op televisiegebied zijn eigenlijk pas na 1924
wereldkundig geworden. Jenkins in Amerika gebruikte in 1925 spiegelschijven voor beeldontleding en de Moore-puntlamp bij de weergave.
Karolus in 1926 in Duitschland experimenteerde met spiegelrad en
Kerrcel. Alexanderson in Amerika trachtte in 1927 de overbrenging
van een aanzienlijk aantal beeldpunten per seconde te verkrijgen door
de modulatie over 7 draaggolven te verdelen. De Bell Telcphonc experi
menteerde met de weergave op een groot scherm, gevormd door een
heen en weer gebogen neonbuis met 2 500 contacten. Jenkins trachtte
grote projectiebeelden te verkrijgen door een met kleine gloeilampjes
bezet scherm te gebruiken. Philips demonstreerde in 1928 met
Nipkowse schijf en speciale neon-plaatlamp. Intussen had in Engeland
John L. Baird sedert 1925 veel van zich doen spreken, terwijl ook
Alexanderson, de Bell Telephone en de uitvinder der spiegelschroef
Von Mihaly zekere resultaten boekten.
In 1930 verkreeg Baird van de Britse
Oraroep op enkele dagen der week ge
BAIRD’S GROFRASdurende een paar halve uren zendtijd op
■ TER-TELEVISIE.
een middengolfzender (351 m). Hij ge
bruikte de Nipkowse schijf en bracht die voor de ontvangst eveneens
onder het publiek in combinatie met de nconplaatlamp. Er werd
gewerkt met 12,5 beelden per seconde en een aftasting in 30 lijnen.
Ondanks het grove „raster” konden de uitzendingen in de voormiddag
uren in Nederland geregeld herkenbaar worden ontvangen. Des avonds
was de sluieringsvervorming te hinderlijk.
Neemt men in aanmerking, dat de becldhoogtc een afmeting had,
overeenkomend met 70 aftastlijnen, dan vindt men, dat de modulatie
die voor deze televisie op de draaggolf werd aangebracht, geacht kon
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70
worden tot een frequentie van
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KATHODEBUIS
12,5X30X70
= 13 125 perioden per
2

seconde te gaan.
De modulaticzijbandcn namen dus 13 000 perioden ter weerszijden
van de draaggolf in, hetgeen in het gebied der omroepgolven,
waar de zenders slechts 9 000 a 10 000 perioden uit elkaar lig
gen, dus voor de zijbanden slechts 4 500 a 5 000 perioden ruimte
hebben, tamelijk storend kan zijn. Van televisie met fijner raster
kan daarom op de omroepgolven zeker nooit iets komen en op de
voor verkeer gebezigde korte golven is cr evenmin plaats .voor.
De proefuitzendingen van grof rastert elcvisic in Engeland werden in
1932 door de British Broadcasting Corporation zelve overgenomen en
met enkele onderbrekingen voortgezet tot 1935, toen ze de 15c Sep
tember definitief werden gestaakt. Men had hardnekkig beproefd ze
voor het overbrengen van veel te ingewikkelde sccncs te gebruiken,
waarvoor het grove raster geheel ongeschikt was, zodat de belang
stelling ervoor inderdaad beneden nul raakte.
Intussen waren vindingen gedaan, die veel
KATHODEBUIS.
fijucre rastcrverdelingcn in het practischc
bereik brachten. Voor de ontvangst werd
de kathodcstraalbuis daarvoor geschikt gemaakt. In Duitschland heeft
o.a. Manfred von Ardennc daartoe veel bijgedragen. De kathodcstraal
buis verkreeg mede door de uitvinding in 1931 van de thyratrongastriodc voor het opwekken van zaaglandspanningcn (rclaxatic-trillingen) als meetinstrument een grote betekenis.
De proeven met grofrastcrlclcvisic in Amerika en Duitsland hadden
eveneens geleid tot de mening, dat alleen fijn raster de televisie tot
iets bruikbaars kon maken. Wegens de bclichtingsmocilijkhcdcn bij
directe opnamen zagen de Duitse onderzoekers de weg aanvankelijk
daarin, dat men fotografisch opgenomen- films overbracht en in 1932
werd een filmfotografisch tusscn-proccdc ontwikkeld, dat in 1933
continu werd gemaakt, zodat een filmband zonder einde de beelden
opnam, de band ontwikkeld werd, door de televisiezender uitgezonden,
en weer lichtgevoelig werd gemaakt, dit alles in voortdurend snelle
opeenvolging.
In Amerika was al jaren te voren het idee geopperd om ook voor de
opname het principe van de traaghcidsloos aftastende kathodcstraal te
gebruiken, zonder dat echter nog duidelijk werd hoe dal kon gebeuren.
Einde 1933 vond V. K. Zworykin van de R.C.A. Victor Cy. zijn
merkwaardige iconoscoop uit, die dit verwezenlijkt en tevens als een
opspaarder van de door foto-elcctrisch effect ontstane clcctrische
ladingen werkt, waardoor dus een verhoogde lichtgevoeligheid Wordt
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Afb. 41. Philips kathodestraalbuis voor televisie-ontvangst.
verkregen. Op een ander principe berust de „dissector multiplier tube”,
in 1934 in Amerika uitgevonden door Farnsworth, waarbij door secon
daire emissie het aantal foto-elcctrisch vrijgemaakte clcctronen wordt
vermenigvuldigd. Dit beginsel van buizen met elcctronen-vermcnigvuldiging is sedert dien ook voor versterkerbuizen verder uitgewerkt.
Do iconoscoop aan de zendzijde en de kathodestraalbuis aan de
ontvangzijdc hebben televisie met bijna willekeurige rasterfijnheid en
bccldaantal per seconde mogelijk gemaakt. Speciale zeer lichtsterke
kuthodc-straalbuizen laten zelfs projectie toe. Met een aftasting in 450
lijnen en 25 beelden per seconde van formaat 3x4 komt men intussen
tot een modulaticfrcqucntic van 1,9 a 3,3 milliocn perioden per seconde.
• Afgezien van de onmogelijkheid om zenders met zijbanden van deze
omvang onder te brengen op die golflengten, waaraan behoefte bestaat
voor algemeen verkeer, zijn ook uit andere technische overwegingen
ultrahoge draaggolffrcqucnties daarbij gewenst.
Reeds in 1933, nog vóór de practische toepassing der nieuwste hulp
middelen, was men in Duitsland met experimenten begonnen om er
golflengten beneden 10 m voor te gebruiken, die als regel niet in de
bovenatmosfeer gereflecteerd worden, dus niet voor overbrugging van
lange afstanden geschikt zijn. Tijdens de nadering van het zonnevlek
kenmaximum van 1938 is weliswaar gebleken, dat in zulk een periode
nu en dan voor golflengten beneden 10 m wèl noc werkingssferen
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Afb. 42. Zcndbuis van Philips; dc aan het glas gelaste anode vormt
tevens de buitenwand. In het bedrijf wordt dc buis met dc metalen
anode geplaatst in een koelmantel, waar water door stroomt (rechts).

KABELTELEVISIE — U.K.G.

73

ontstaan, waarbij de oceaan wordt overbrugd; als regel is die werkings
sfeer echter beperkt tot afstanden van 40 a 50 km.
Op 1 October 1936 stelde de Britse Omroep een in Alexandra Palace
te Londen geïnstalleerde televisiezender voor uitzendingen gedurende
een paar uren per dag in bedrijf, een „televisie-omroep”, die in Sep
tember 1939 bij het uitbreken van de oorlog werd gestaakt.
Amerika’s en Duitsland’6 televisie verkeerden in een nog meer experi
menteel stadium, al was in Duitsland juist in 1939 een eerste model
van een eenvoudige, voor levering aan het publiek bestemde ontvanger
gereed gekomen. De Duitse Omroep bereidde, naast de zender bij de
Funkturm te Berlijn, ook zenders voor op de Broeken en de Grosse
Feldberg bij Frankfurt, hoge punten om de werkingssfeer te vergroten.
In hoeverre bij de zeer grote kostbaarheid der verzorging van televisie
programma’s aan deze „omroep voor het oog" een kans op werkelijke
levensvatbaarheid kan worden toegekend, is nog allerminst gebleken.
In Duitsland zijn ondanks de oorlog proefuitzendingen, die men in
openbare zalen kan gaan bijwonen, voortgezet.
In verband met de televisie vallen belang
rijke ontwikkelingen op het gebied der
kabelconstructie te memoreren. Duitsland
bezit reeds kabels waarlangs televisie-modulatie kan worden overgcbracht tussen Berlijn, Leipzig cn Nürnberg, terwijl ook de Broeken,
Frankfurt en München aldus verbonden moeten worden. Deze kabels
kunnen mede dienst doen voor meervoudige telefonie op draaggolven
en voor tclefoontelevisie, waarby de gesprekvoerenden per telefoon
elkaar kunnen zien.
Van een volkomen vrije beschikbaarstelling
VERKEER BENEDEN der golflengten beneden 10 meter voor één
enkel doel als televisie zal zeker geen
10 M GOLFLENGTE
sprake kunnen zijn. Al kunnen zij ook voor
. overbrugging van grote afstanden geen dienst doen, toch zijn zij
voor bepaalde vormen van verkeer bij uitstek geschikt. Wij noemden
reeds de toepassing voor vliegtuigbakens bij blindlanding. Maar ook
voor verkeer van brandweer- en politieposten met rijdende auto’s geldt
die geschiktheid, aangezien met kleine antenne-afmetingen kan worden
volstaan. Dcrgelijk verkeer, dat tot bepaalde kringen is beperkt, legt
er mede beslag op.
Juist door de beperkte werkingssfeer kan men evenwel in een aantal
plaatsen van één land telkens weer dezelfde golflengten gebruiken
zonder gevaar voor ernstige storing. Opvallend is, dat luchtstoringen
op deze korte golflengten weinig hinder veroorzaken. De ontstekingsKABELTELEVISIE.
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motoren van auto's en andere vonkende apparaten veroorzaken daaren
tegen veel hinder.
Het ruimtegebrek in de golflengtenschaal
ARMSTRONG’S
voor verschillende soorten van radioverkeer,
FREQUENTIEdie zich van 20 000 m tot enkele meters
MODULATIE.
en eventueel zelfs decimeters uitstrekt,
heeft als hoofdoorzaak de door de zijbanden
ingenomen frequentieruimte, wanneer draaggolven worden gemoduleerd
met hoge frequenties.
Natuurlijk heeft de techniek zich afgevraagd of niet een andere soort
van modulatie mogclijk zou wezen, die dit euvel niet vertoont. Behalve
de gebruikelijke amplitudc-modulatie (variatie der draaggolfsterktc)
zijn echter alleen nog frcqucntic-modulatie en phase-modulatie denk
baar, waarvan de laatste zeer nauw met frequentie-modulatie is ver
want. Er zijn technici geweest, die werkelijk een tijd lang hebben
gedacht, dat frequentie-modulatie mogelijk zou zijn in een vorm, die
ruimte in de ether zou sparen. Theoretisch is echter de onjuistheid
van die mening aangetoond. Er ontstaan eveneens zijbanden bij, die
in geen geval wezenlijk minder ruimte innemen.
Toch is frequentie-modulatie omstreeks 1937 opnieuw aan de orde
gesteld door niemand minder dan Armstrong, den uitvinder van de
superheterodyne.
Om een voorstelling van het tot stand komen van frequentie-modulatitc
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Afb. 43. Het principe der frequentie-modulatie.
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te vormen, dcnke men zich het volgende. Een versterkerbuis kan op
zodanige wijze geschakeld worden, dat de schakeling alle eigenschappen
vertoont van een condensator, welks capaciteit kan worden gewijzigd
door de negatieve roosterspanning. Wanneer in een zenderkring de
afstemming met behulp van zulk een capaciteit wordt verkregen, zullen
microfoonspanningcn op het rooster der hulpbuis de capaciteit en dus
de frequentie variëren in het rhythme der spraak- of muziektrillingen.
Dc aldus ontstaande draaggolfmodulatic is in afb. 43 aangegeven: de
sterkte blijft constant, maar dc golflengte (frequentie) verandert.
Experimenteel werd nu door Armstrong aangetoond, dat wanneer men
de frequentievariaties verscheidene keren groter maakt dan dc hoogste
modulatie-frequcntic, de ontvangst zodanig kan worden ingericht, dat
alle soorten storingen, zowel lucht- als machinestoringen en ook storin
gen door andere zenders tot een zo geringe sterkte worden terugge
bracht, dat die in het algemeen te verwaarlozen is. Eerst later is
door anderen dc volledige theoretische bevestiging gevonden van de
juistheid der grondslagen dezer merkwaardige intuïtieve vinding.
Helaas is een gevolg van dc genoemde voorwaarde, nl. dat de
frcqucntie-variatics zeer groot moeten zijn, nu ook, dat men minstens
6 a 10 maal bredere zijbanden krijgt dan bij ampliture-modulatie.
Daardoor kan dit systeem ook weer slechts toepassing vinden op
ultrakorte golven, dus beneden 10 meter, waar men wegens de kleine
werkingssfeer voor de bediening van een bepaald gebied met omroep
een veel groter aantal zenders nodig heeft dan op de gebruikelijke
omroepgolven. En er zijn speciale ontvangtoestellen voor nodig.
In de Verenigde Staten schijnt men van een omroep op golflengten
beneden 10 meter volgens het stelsel van Armstrong veel verwachting
te koesteren. Men berekent, dat een zendersystcem, dat alle luisteraars
in een bepaald gebied moet bereiken, goedkoper is uil te voeren met
de vele kleine zenders volgens Armstrong dan met weinig grote zen
ders op de middengolven.
* Wanneer daarvoor evenwel de middengolf-omroep zou moeten verdwij
nen, zou door het uitsluitend overblijven van het Armst rongsysteem
de luisteraar slechts datgene overhouden wat ook de zgn. radioccntrale,
draadomroep of omroep met dranggolf-tclcfonic langs lijn en kabel
hem zou kunnen verschaffen.
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