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De ontvanger voor Radio-Telefonie
Deze ontvanger onderscheidt zich door:

I buitengewone selectiviteit,
o

*

'

krachtige signalen,
scherpe en fijne afstemming.
"
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De ingebouwde laagfrequentversterker heeft een
afzonderlijk regelbare gloeistroomweerstand gecom
bineerd met een potentiometer voor negatieve traliespanning en geeft ca. 20-voudige versterking.
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Wij vervaardigen diverse lypen Radio-toestellen; deel
ons uwe wenschen mede.
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HET DRAADLOOS AMATEURSTATION
VOOR ONTVANGST VAN TELEGRAFIE
EN TELEFONIE

DOOR J. CORVER.

N. VEENST'v.. - i

_• -,wk. — ’s-GRAVENHAGE.
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VOORWOORD.
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Het vroeger door mij geschreven werkje „Het Draadloos
Ontvangstation voor den Amateur” beleeide sedert 1915 drie
uitgaven.
Toen het de eerste maal verscheen, stonden den amateur
nog niet anders dan kristaldetectoren ter beschikking en in
latere bewerkingen werden de hoofdstukken over ontvangst met
lampdetectoren opgenomen als een toevoegsel.
Nu opent zich voor hem, die op het gebied der ontvangst
van draadlooze signalen wil gaan experimenteeren, een zoo wijd
veld en is de samenstelling van zulk een verscheidenheid van
hulpapparaten onder zijn bereik gekomen, dat de opzet eener
handleiding voor het zelf construeeren van toestellen een geheel
andere moest worden dan de vroeger aangenomene.
Vandaar thans een geheel nieuw boek.
De rangschikking der stof is totaal anders. Voor den eenvoudigen beginner is het zoo mogelijk nog eenvoudiger dan het
vroegere boek. Maar voor hem, die dieper in de zaak wil door
dringen, geeft het veel meer. Een groot aantal nieuwe dingen
zijn opgenomen, waarvan we twee jaar geleden nog niets wisten.
Hoofdgedachte van den schrijver is gebleven, voorlichting te
verschaften aan hen, die zooveel mogelijk zelf hun eigen toe
stellen willen maken.
Naast het hoe komt vanzelf ook het waarom later meer en
meer om den hoek kijken. Naar mate men practisch verder wil
gaan, kan men eenig inzicht in de theorie niet ontberen. Die
theorie is echter beperkt gebleven tot het hoogst noodige, waar
aan men bij wijze van verklaring behoefte zal gevoelen, en ge
geven op het oogenblik, dat die behoefte zich zal openbaren.
Met kleine letter is een enkele meer wiskunstige uiteenzetting
tusschen gevoegd. De tekst leest echter door, ook voor hem,
die deze invoegingen overslaat.
Zoo mag de hoop worden gekoesterd, dat terwijl de eerst
beginnende dadelijk zijn gading zal vinden, ook de verder
strevende amateur het boekje naast zich houdt.
Het is echter de bedoeling, dat hij, die maar vast de eerste
bladzijden "heeft gelezen, met de daaruit opgedane kennis al direct
aan het werk kan gaan.
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Daarbij is er naar gestreefd, niets te geven, waarvan de
practische waarde voor den amateur niet stellig vast staat. Alle
aangegeven schakelingen en constructies zijn door den schrijver
zelf beproefd en voor het opgegeven doel bruikbaar bevonden.
Wie de voorschriften nauwkeurig volgt, zal ook er op mogen
rekenen, dat hij resultaat bereikt.
Voor de zeer vele teekeningen van constructies en schema’s
.vond de schrijver een nauwgezetten medewerker in den heer
H. Veenstra, die er een prettig aanzien aan schonk.
En daarmee is alles van den inhoud gezegd. Op volledig
heid maakt die geen aanspraak. Wie van de theorie veel meer
wil weten, vervalt in werken, die een streng wiskunstige be
handeling geven. Wie in de practijk wil gaan en examen doen,
moet zich meer speciaal toeleggen op kennis van de in het werke
lijke bedrijf voorkomende toesteltypen. Dat alles vindt men
hier niet.
Een amateur vraagt aan den eenen kant veel minder en aan
den anderen kant veel méér.
Mocht zijn liefhebberij er hem toe leiden, eenmaal in het vak
te gaan, dan is het beste, wat men hem kan toewenschen, dat
hij als vakman goed moge worden, maar daarnaast voor zichzelf
amateur blijven! Want in zijn amateur-wezen zat zijn breedere
belangstelling, zijn onvermoeid streven naar zelf doen, zijn taaie
volharding om in weten en in handelen iets te bereiken, enkel
en alleen uit lust voor de zaak.
In ons land zijn 1600 vakmenschen en amateurs leden van
de Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegrafie, die
met haar maandblad Radio Nieuws allen op de hoogte houdt
van den geregelden groei dezer techniek, die nog voortdurend
nieuws brengt.
Die groote belangstelling in dit vak vindt haar oorsprong
juist in het feit, dat ieder zijn kennis kan ontzetten in practische
proefnemingen en interessante eigen onderzoekingen. Qeen ander
vak kweekt zooveel amateurs in den waren en goeden zin van
het woord. Voor de steeds nog nieuw tot die gelederen toe
tredenden, dus ook voor hen, die er nog zoo goed als niets van
. weten, is dit werkje mede bestemd.
Den Haag 1921.

.
:

J. CORVER.

I.
Met ’t eenvoudigste beginnen! - Tijdseinen en weer
berichten voor horlogemakers, tuinbouwers enz. —
De minst ingewikkelde antenne.
Wie voor-het eerst wil aanvangen niet draadlooze ontvangproeven, of deze ontvangst voor een eenvoudig doel als het
enkele opnemen van tijdseinen en weerberichten wil toepassen,
zal het meeste genoegen beleven van een der allereenvoudigste
toestellen, die mogelijk zijn.

Antenne in het kamp op de hei.

In vele gevallen kan men volstaan met hulpmiddelen, die nu
eigenlijk als verouderd worden beschouwd, maar die, wat ge
makkelijke hanteering en vooral wat goedkoopte betreft, nog niet
overtroffen werden.
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Met die eenvoudige hulpmiddelen werkende, kan men niet
zulke kunststukjes uithalen als de tegenwoordige ontvangst zonder
antenne. En ofschoon het aanbrengen van een antenne of „vangdraad” boven het dak sommigen juist het lastigste toelijkt, blijft
het werken met een behoorlijken vangdraad toch inderdaad het
simpelste, dat met de geringste moeite de grootste resultaten
oplevert.
De horlogemaker, die de draadlooze tijdseinen wil opvangen,
de tuinbouwer, die de weerberichten en nachtvorst-waarschuwingen
noodig heeft, de eigenaar van een zeiljacht, die zich op een tocht
eveneens voor de weerberichten interesseert, zij zullen evenals
de beginnende amateur verstandig doen, het meest eenvoudige
te kiezen. Voor hun doel hebben zij niet meer noodig.
Als vangdraad kan in al deze gevallen een enkele rood
koper- of bronsdraad dienen, tijdelijk des noods ook wel verzinkt
ijzerdraad, 25 a 100 meter lang, gespannen tusschen schoorsteenen
op het dak, of van een willekeurig hoog punt boven een ander
huis naar een schoorsteen op het woonhuis van den eigenaar van
het toestel.
Het is onverschillig of men geïsoleerd of blank draad neemt
voor dit doel. Blank draad is goedkooper.
De dikte van het draad doet er voor de deugdelijkheid ter
te bereiken ontvangst vrijwel niet toe; men zal dus alleen om
redenen van stevigheid niet al te dun draad moeten nemen.
Draad van l mM. is voor niet te lange antennes stevig genoeg.
Met draad van 1 '/-• mM. kan men zeker al een spanning van
. 100 meter maken.
Deze antenne-draad
moet aan het einde, b
(fig. l en 2) dat het verst
van het toestel is ver
wijderd, doodloopen op
een isolator. Eén groote
ei-, schotel- of balisolator
is genoeg. Heeft men
Fig. I. Hoe men een antenne spant.
slechts kleine isolatoren,
dan verbindt men er
eenige met touw, dat in parafine is gedrenkt, achter elkaar (zie
fig. 3). Voor de verbinding tusschen de isolatoren is ook ijzerof staaldraad geschikt, als men er maar aan denkt, dat dit ge-

1
leidend is en dus zóó moet worden aangebracht, dat de isolatoren
werkelijk een onderbreking vormen in de keten.
Van den isolator a moet de antenne door een invoerdraad
binnenshuis en naar het toestel worden geleid. Die invoerdraad
kan óf het verlengde van den antennedraad zelf zijn, öf een draad,
die bij a aan de antenne is gesoldeerd. Die invoerdraad moet

Fig. 2. Hoe het ook nog kan.

Fig. 3. De invoerleiding.

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

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

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

to
een draadkiem waaronder later een verbindingsdraad wordt vast
geklemd. Een ruim gat is gemaakt in de veer waardoorheen
een schroefstangetje steekt, waarop een ebonieten of houten
schroefknop zit, die de veer in een bepaalden stand neerdrukt.
Aan het einde van de veer
is een koperen dopje vastgeschoefd of gesoldeerd,
bijv. een revolver patroonhuls. En op de grondplank
is een dergelijk dopje aan
gebracht, op een koperen
plaatje, dat weer van een
draadkiem is voorzien om
een tweeden verbindingsdraad te bevestigen.
In de dopjes kan men verschillende kristallen vastsoldeeren, bij
voorkeur met de zeer zachte soldeer, die als Wood’s metaal in
den handel is. Wood’s metaal smelt al in heet water. Men kan
dus een kristal in een dopje vast maken zonder dat de gewone
soldeer tusschen dopje en veer of plaatje weer los gaat. Ook is
het voor de meeste kristallen niet goed, ze al te heet te maken.
Eén der allerbeste detectoren'van deze soort wordt verkregen
door in het onderste dopje een stukje zink iet (roodzinkerts)
aan te brengen en in het bovenste een stukje koperpyriet (het
goudgroen glanzende koperkies). Maar men
kan ook nemen: onder zinkiet, boven een
potloodpunt; onder loodglans (galena), boven
potloodpunt; onder Silicon (gesmolten en
gekristalliseerd silicium), boven een stalen
punt. Tal van andere combinaties zijn nog
mogelijk, maar we bepalen ons tot deze
meest gangbare.
Heeft men den detector gereed en een
telefoon bij de hand, dan zijn al direct ontvangproeven mogelijk. Fig. 7 geeft de
schakeling aan. Men ziet hoe de draadFig. 8.
klemmen van den detector worden gebruikt
om de telefoon te verbinden en de antenne,
en om een geleiding te maken naar aarde, waarvoor een verbinding
met gas- of waterleidingkraan voldoende is.
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Legt men eenmaal een vaste aardgeleiding aan, dan moet de
draad aan kraan of pijp, of aan een in het grondwater reikende
pompbuis of plaat worden gesoldeerd. Voor een voorloopige
proef is het omwikkelen van de kraan met een paar slagen van
het goed blank gemaakte koperdraad voldoende.
Lig. 7 zal voor ieder duidelijk zijn. Qewoonlijk wordt voor
liet aanduiden der verbindingen echter een meer eenvoudige
schematische voorstelling gebruikt. Die vindt men in fig. 8; deze
laatste stelt schematisch precies het zelfde voor als fig. 7; ook
zoo’n vereenvoudigde figuur leert men gemakkelijk ver
staan.
Houdt men nu de telefoon aan het oor, dan zal men bij eenig
draaien aan den knop van den detector reeds de seinen van
sommige stations zwak kunnen hooren. Men moet eraan denken,
dat detector-kristallen bepaalde plekjes bezitten, dié gevoelig zijn,
en dat men door draaien en verschuiven die gevoelige plaatsen
moet opzoeken. Daarom is het wel goed, de kristallen niet
midden in de dopjes te zetten, maar ietwat excentrisch en één
der dopjes draaibaar te laten zijn. Men kan dan gemakkelijk vele
verschillende contactpunten probeeren.
Qewoonlijk is het eerste, wat men in de telefoon hoort, een
meer of minder sterk geknap of geknak, soms afzonderlijke,
zwakke tikjes, soms een aanhoudend geratel.
Dat zijn luchtstoringen. Draadlooze seinteekens zijn bijna
allemaal geluiden in eenigszins mnzikalen toon en dan in regel
matige opeenvolging van punten en strepen van het Morse-schrift
(kortere en langere geluiden). Luchtstoringen echter zijn totaal
onregelmatige ratelgeluiden, die bij naderend onweer oorverdoovend
kunnen worden, maar ook zonder dat er onweer dreigt, soms
luid en veelvuldig genoeg kunnen wezen om .seinteekens moeilijk
waarneembaar te maken.
Luchtstoringen zijn de groote vijanden van het draadloos
verkeer en er is tot dusver niets om ze.op afdoende wijze on
schadelijk te maken.
Als oorzaak der luchstoringen moet men, ook al is er geen
onweer aan de lucht, natuurlijke electrische verschijnselen in de
atmosfeer beschouwen. Soortgelijke storingen worden trouwens
verwekt door electrische trams, als de beugel vonkt tegen den
werkdraad.
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Die lucht-electrische verschijnselen bij het luisteren aan een
antenne cfoen als van zelf de vraagstellen: is niet een antenne
gevaarlijk? vooral bij onweer?
Het antwoord daarop moet luiden, dat het luisteren aan een
draadloos toestel terwijl men een onweer vlak boven zich heeft,
zeker moet worden ontraden, tenminste wanneer het toestel aan
een hooge antenne is verbonden.
Maar als men vraagt of de aanwezigheid eener antenne op
een huis het gevaar voor blikseminslag en bliksemschade verhoogt,
dan zegt de ervaring: neen. Het eenige goed bekende geval van
blikseminslag op een amateurantenne in ons land (den Haag) liep
af met het volledig afsmelten der antenne-draden en het springen
van een paar electrische lampen in huis.
Dat laatste had zeker nog voorkomen kunnen zijn, wanneer de
eigenaar der antenne — als hij het toestel niet gebruikte — een
inrichting had gehad om de antenne met een schakelaar op den
buitenmuur buitenshuis af te schakelen van de binnenleiding en
te verbinden aan een aardplaat buitenshuis of aan een gootrand
oi regenpijp. Heeft men dat, dan werkt de antenne als bliksem
afleider. Men moet dan zorgen, dat de geleiding van de antenne
naar aarde zoo recht mogelijk loopt, zonder knikken of bochten,
want op zulke plaatsen onstaat bij blikseminslag het „afslaan” van
den bliksem. De schakelaar moet met antennedraad en aardleiding in één rechte lijn zitten. Zorgt men steeds om bij niet-gebruik
van het ontvangtoestel de antenne op de beschreven wijze buitens
huis te aarden of aan reeds aan het huis aanwezige geleiders te
verbinden, dan kan ook de angstigste gerust zijn.
Zooals gezegd, kan men met de in fig. 8 geteekende inrichting
al dadelijk seinen ontvangen, maar toch slechts heel zwak. Alleen
met een heel groote antenne kan men op deze manier de seinen
van enkele stations behoorlijk verstaanbar krijgen.
De oorzaak daarvan is, dat de verschillende zendstations
golven uitzenden van verschillende lengten en dat een antenne
voor de beste ontvangst van één golflengte zelf een bepaalde lengte
moet bezitten. Een ééndraadsantenne ontvangt het best golven,
die 4 è 4l/2 maal langer zijn dan de lengte der antenne. Nu seinen
de schepen en kuststations in het algemeen met golflengten
van ongeveer 600 meter, de weerberichten van fort Vossegat
(Kromhoutkazeme) bij Utrecht worden gegeven met golflengte
1000 meter, weerberichten en tijdseinen van den Eiffeltoren te Parijs
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2600 meter, tijdseinen van Nauen bij Berlijn 3900 M. Daar zou
men allemaal verschillende en zeer lange antennes voor noodig
hebben!
Gelukkig bestaat een hulpmiddel, waardoor we ons anders
kunnen helpen en waardoor een enkele, betrekkelijk kleine an
tenne willekeurig geschikt kan worden gemaakt voor het ontvangen
van elke golflengte. Daartoe verlengt men de antenne met een
spoel, waarop draad is gewonden en die zoodanig is ingericht,
dat men elk willekeurig gedeelte van de spoel kan gebruiken.
Dit is gemakkelijk en nauwkeurig te doen met een glijcontactspoel. De grootte, aan die spoel te geven en de hoeveelheid
daarop te winden draad, hangt af van de lengte der grootste golf,
die men op een bepaalde antenne ermee wil kunnen halen.

III.

De constructie van spoelen. - Gebruik van schellak. Glijcontacten en stopcontacten. - Afstemming. Spoelafmetingen.
Voordat men een spoel gaat maken voor gebruik in een draad
loos ontvangtoestel, dient men het met zichzelf eens te worden
over hetgeen men wenscht te bereiken.
Wie volstaan wil met ontvangst van de weerberichten van
Vossegat, heeft maar een klein spoeltje noodig. Wil men*er de
tijdseinen van den Eiffeltoren ook goed mee hooren, dan dient
de spoel al aanmerkelijk grooter te zijn en als ook de tijdseinen van
Nauen in het bereik moeten vallen, komt men tot nog aanzienlijker
toestelafmetingen. Die hangen mede af van de grootte der antenne.
Daarom zullen we op de grootte voor ieder bijzonder geval nog
terugkomen. De constructie blijft er vrijwel gelijk om.
Men kan voor het winden eener spoel een kartonnen koker
gebruiken. De koker kan, als hij lang is, te voren van binnen
met daarin gelijmde ronde steunklossen worden versterkt. Verder
is het goed, den geheelen koker flink in schellakvernis te zetten,
dat isoleerend is en voorkomt, dat het karton later bij vochtig
weer vocht in zich opneemt.
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Droge schellak (bruine schillers) koopt men bij eiken drogist.
Die schellak wordt in een fleschje met spiritus gedaan, waarna
men het fleschje een dag Iaat staan; nu en dan kan men het eens
schudden. Na een dag is de schellak opgelost. De koker wordt
nu met een kwastje met de oplossing bestreken. Men laat alles
goed drogen en schellakt dan nog eens, des noods nog eenige
malen, tusschentijds telkens latende drogen, totdat de oppervlakte
glimmend en hard is geworden.
In het algemeen is een spoel, gewonden op geschellakt
karton, op den duur veel beter dan een spoel op een houten cylinder
die altijd trekt, zoodat de er omheen te winden draad na eenigen
tijd los gaat zitten.
Voor den koker worden een paar eindplankjes gereed gemaakt,
dat zijn plankjes, waarop cirkelronde klossen zijn aangebracht,
die in de kokereinden passen (tig. y).
De koker zelf wordt ontwonden met geïsoleerd koperdraad.
Men kan daarvoor katoengeïsoleerd schelledraad nemen, maar
voor de verdere bewerking is ge
ëmailleerd draad gemakkelijker. Aan
beide einden laten we 1.5 cM. niet
ontwonden; wij zullen spoedig zien
waarom.
Het ontwinden kan desnoods uit
de hand geschieden, ntaar het is een
heel werk, want de draad moet strak
op den koker gebracht worden, alle
windingen zoo precies mogelijk naast
elkaar in slechts één laag. Gemakke
*
Fig. 9.
lijker is dus het wikkelen op een draai
bank of op een eenvoudigen draadwinder onder medewerking
van een helper. Heeft men een helper, dan behoeft men slechts
een as door de klossen in den koker te steken, en de as tusschen
twee blokken hout vast te zetten, waarna de helper den koker
draait met de hand en men zelf den draad strak houdt en op
den koker laat loopen.
Bij het begin der wikkeling steekt men het einde van den
draad door twee of drie gaatjes, die men in den koker heeft ge
prikt, 1 ’/s cM. van het einde. Het draadeind, dat erbij blijft hangen,
neme men niet te kort. Ook bij het einde der wikkeling zet men
den draad vast door dat uiteinde een paar maal door gaatjes
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heen en weer te steken. Dan wordt de geheele ontwikkelde
koker eenige malen geschellakt.

Met een ontvangtoestel in een handkoifertje.

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

Bij gebruik van een spoel plaatsen we nu ook detector en
telefoon op andere wijze dan in fig. 7 en 8. De schakeling wordt
als aangegeven in fig. n. Dit is het'eenvoudigste draadlooze
ontvangtoestel, waarmede voor een groot aantal golflengten werke
lijk goede resultaten zijn te verkrijgen.
Men kan door ver
schuiven van het glijcon
tact aan de antenne elke
verlenging geven, die
noodig is om haar met
een bepaalde golflengte
in overeenstemming te
brengen. Men noemt dit
de antenne afstemmen.
Met het toestel volgens
fig. 11 zal men met het
Fig. II.
glijcontact ver naar links
bijv. de schepen hooren
op 600 meter; voor Vossegat moet men verder naar rechts schuiven,
voor den Eiffeltoren nog verder en voor Nauen bijna tot het einde.
Dat is overigens weer afhankelijk van de afmetingen der spoel.
Zijn twee stations op verschillende golflengte gelijktijdig aan het
werken, dan zal, bij niet al te groote sterkte, het geluid van het
eene station verdwijnen als men op den stand voor het andere
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overgaat. Men kan dus het eene station „uitstemmen” om een
ander te hooren.
De beste standen voor bepaalde stations kan men aanteekenen. Die blijven voor
dezelfde antenne dan steeds
gelijk en men weet van te
voren waar het glijcontact
moet staan als men een be
paald signaal wil opvangen.
Eenige verbetering in
de ontvangst is nog te ver
krijgen als men volgens
fig. 12 een tweede glijcon
tact aanbrengt, waaraan de
detector is verbonden. Man
Hg. 12.
zal dan ervaren, dat men
met het detectorcontact liefst wat grooter deel van de spoel moet
inschakelen dan met het antenne-contact.
De telefoons, die men koopt, zijn voor de aansluiting ge
woonlijk voorzien met een stekker, passende in normaal-stopcontact (afstand 19 mM.i. Op het toestel kan men dus voor de
telefoon een steekdoos monteeren, waarin twee koperen busjes
zitten met moeren om de draden er onder vast te maken, terwijl
de telefoonstekker in de busjes past. Zelf kan men op zeer ver
eenvoudigde wijze een stopcontact-stekdoos vervaardigen volgens
iig. 13. Twee gaten zijn op juisten afstand in een latje geboord
(gaten 41/, mM.) en in die gaten zijn koperen veertjes gestoken,
die met schroefjes s
s
vastzitten. De verbindingsdraden kunnen te
Li
vens onder die schroeijes worden gezet.
é
Maar nu de juiste
afmetingen der spoel.
Pig. 13.
Om
daarvan
een
denkbeeld te geven, heben we een staatje samengesteld met
voorbeelden van bepaalde spoelen en van hetgeen er in ver
binding met bepaalde antennes mee valt te bereiken. Van elke
spoel is aangegeven: diameter d van den koker, omwikkelde
lengte 1 (beide in centimeters), draaddikte cl’ in millimeters, en

p
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aantal windingen per cM. lengte n, die men practisch ongeveer
verkrijgt, alsmede de totale draadlengte D op den koker in
meters. Daar naast staan de langste golven vermeld, die met
de spoel zijn te halen op verschillende antennes.
Maximum golflengte met
Spoel
één draads antenne van
No.

d

1

d’

1

6
5
5
6

18

0.7
0.6
0.6
0.3
0.6
0.7
0.6

28

10.5 0.15
*9 10.3 3.8 0.15

50
50

2
3
4
5
6
7
*8

10
8

10
4.5

35

49
14
35
67
67

II

D

13 45
15 85
15 120
75

15 165
13 220
15 315
75
62

25 meter

40 meter ol
2 dr van 25 A\

80 meter ot
4 dr van 25 M

1650
2200
2950
3250
4500
4500
7000
4000
3500

950

1250

1200

1600

1700

2200
2500
3600
3600

2000
2800
2800
4000
2300
2100

5100
3000
2600

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

Men zal uit deze opgaven een denkbeeld krijgen van den
invloed der spoelafmetingen in verband met de grootte der antenne.
Kan men een antenne van minstens 40 meter spannen en
wil men enkel de weerberichten van Vossegat ontvangen, (golfl.
1000 meter) dan kan men toe met spoel No. l
Heeft men slechts gelegenheid voor een ééndraadsantenne van
25 meter en wil men toch óók de weerberichten en tijdseinen
van den Eiffeltoren nemen, (golflengte 2600 meter) dan zijn spoelen
5 of 6 noodzakelijk.
Om ook de tijdseinen van Nauen te hooren (golfl. 3900 nieter)
zal bij een antenne van 80 meter spoel 5 of 8 voldoende zijn,
maar bij een antenne van 25 meter is spoel 7 noodig.
Nu maakt een groote spoel wel de ontvangst op kleine an
tenne mogelijk, maar de teekens zijn veel zwakker dan op
groote antenne. Vooral als men óók Parijs en Nauen wil hooren,
is het dus zaak, de antenne niet te klein te kiezen. Men behoeft
bij grootere antenne een kleiner toestel en krijgt luidere ontvangst.
Geëmailleerd draad koopt men in klossen van 1 KG. Van draad
0.6 mM. gaat 330 meter in een kilo, van draad 0.7 mM. 260 meter.
Des noods kan men de antenne ook van denzelfden draad maken,
ofschoon die wat dun en zwak is voor heel lange antennes.
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IV.
Wat kost een opvanginrichting?
Hoe men het héél
zuinig kan aanleggen. — Verbetering door
een telefooncondensator;
De kosten va'n een volledige ontvanginrichting, zooals die tot
dusver is beschreven, komen niet zeer hoog, althans wanneer
men de antenne zelf aanlegt en het toestel zelf in elkaar zet. —
Wij geven hier een raming:
1 KG. geëm. draad 0.6 mM. (voor
spoel en antenne)................... f 9.~
4 groote antenne-isolatoren........... , 5.8 draadklemmen........................... „ 1.20
1 glijstaaf 70 cM........................... . 2.2 kristallen................................... r 1.Wood’s metaal (een stukje) .... „ 0.50
Koker, plankjes, houtschroeven,
„ 1.30
schellak en spiritus...........
Totaal f 2u.—
Dan komt daar nog bij de prijs van een telefoon en het is
zaak, zich te equipeeren met een werkelijk zeer goede en voor
dit doel speciaal vervaardigde telefoon. Men kan wel eens
resultaat bereiken met een oud afleggertje van een huistelefooninstallatie, maar die zijn toch gewoonlijk te ongevoelig om er ge
noegen van te beleven. Bovendien moet men voor draadloos ge
bruik een telefoon hebben met hoofdbeugel, die men niet met de
hand heeft vast te houden. In goede kwaliteit kost zulk een
telefoon: enkel (voor één oor) f 12.50 a f 25, dubbel (voor
beide ooren) f 20 a f 50.
Men kan dus alles en alles voor i 45.— zeker volledig ge
reed komen.
Wil men een grootere antenne sf>annen, waarbij een wat
kleinere spoel dienst kan doen, dan zal men voor de antenne
siliciumbronsdraad van 1.5 mM. nemen, dat per KG. (60 meter)
i 5.— kost, in welk geval men met 7* KG. geëm. draad van
o.6 mM. zal toe kunnen, zoodat de kosten overéén uit komen.
Deze raming geldt voor dengene, die al het benoodigde in .
goede kwaliteit nieuw aanschaft.
Vele jongelui weten zich aanzienlijk goedkooper te helpen.
Een antenne van gegalvaniseerd ijzerdraad kost aan draad geen

I

.

.

20

gulden en voor nog één gulden heeft men een voldoend aantal
kleine isolatoren, die het bij niet al te nat weer óók wel doen.
Ook op de spoel valt wel te bezuinigen. Des noods bezigt men

Een Nederlandsch amateurstation in 1908: Station VO.

er heel dun draad voor, waarvan men in een gering gewicht een
groote lengte heeft (0.1 mM. koperkern is nog wel bruikbaar)
en waarvan men tweedehands misschien voor 50 ets. meer dan
genoeg zal kunnen opdoen. Dan zal men er bij voorkeur geen
glijcontact-spoel van maken, want
een glijder raakt op een spoel
van zoo dun draad altijd eenige
windingen tegelijk, wat slecht is
voor de geluidsterkte. In dat geval
zal een aftakspoel beter worden.
Voor zulk een spoel met af
takkingen begint men met één der
eindplankjes op de spoel vast te
zetten en van één of twee schake
laars te voorzien. Zoo’n schakelaar
Fig. 14.

i\
kan men zelf maken door op het plankje (fig. 14) uit b als
middelpunt een kalven cirkel te trekken en op dien halven
cirkel tien kleine schroefjes in het hout te draaien (1 —10). Bij
elk schroefje wordt een gaatje geboord. Nu verdeelt men het
te omwinden deel van den koker in elf gelijke afdeelingen.
Men zet den draad vast aan de klem cl en begint één afdeeling
in één laag, net als voor een glijcontactspoel, vol te winden, maar
als die eene afdeeling vol is, steekt men den draad door een gaatje
in den koker dubbel naar binnen, en daarna door het gaatje bij
schroef i op het eindplankje, waar de draad wordt blank gemaakt
en onder de schroef vastgezet. Dan windt men verder de tweede
afdeeling, waarna de draad aan schroef 2 wordt bevestigd, enz.
Op een koperplaatje a b zit bij a een draadkiem en b wordt
het draaipunt van den schakelarm b c. Een tusschen a en d
aangesloten stroom doorloopt nu een verschillend aantal afdeelingen,
al naar de schroef waarop b o is gesteld.
Ten ei.ide een fijnere regelbaarheid te verkrijgen, kan men
de elfde, nog niet volgewonden afdeeling zelf nog weer in tienen
verdeelen en een tweeden schakelaar aanbrengen voor fijnregeling.
Om dan te zorgen, dat de gebruikte spoelgedeelten steeds direct
in eikaars verlengde liggen, wikkelt men als volgt (de verklaring
houdt verband met tig. 15).
Men begint den draad vast te zetten aan schroef 100, wikkelt
de grove afdeelingen, waarvan de laatstgewondene eindigt op O
(grof), daarna ver^.......................................... ......
bindt men den draad
met O (fijn) en wik
kelt de K) kleine af
deelingen.
De stroom door
loopt van a naar cl
a
in den geteekenden
big. 15.
stand 7 grove en 3
aansluitende fijne afdeelingen.
De fijne afdeelingen kunnen wel uit elk 5 windingen bestaan,
de grove dan uit elk 50. Met 550 windingen draad van o. 15 mM.
dikte op een koker van 4.5 cM. dikte krijgt men spoel No. 8 van
het staatje op bladz. 18.
Een schema voor een toestel volgens dit stelsel ziet men in
fig. 16, waar bovendien is aangeduid, hoe men ook hier den
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detectorkring eveneens nog variabel kan maken. Deze laatste be
hoeft alleen grof ver
anderlijk te zijn, daar de
instelling daarvan niet zoo
gevoelig is als die der
antenne.
Als men zoo te werk
gaat, kunnen antenne en
toestel samen gemakke
lijk voor f 7.50 samen
gesteld worden.
Met
een oud telefoontje van
een rijksdaalder maakt dat
Fig. 16.
f 10 voor een volledige
ontvanginrichting!
Een verbetering, die zich in de tot dusver gegeven schema’s
alleen ten koste van eenig werk nog laat aanbrengen, is het ge
bruik van een condensator parallel met de telefoon.
De vervaardiging van zulk een condensator is buitengewoon
eenvoudig en het materiaal behoeft niets te kosten. Een lange
strook, niet al te dik maar liefst glad papier zonder gaatjes wordt
aan de beide kanten goed geschellakt om het electrisch niet-geleidend, dus isoleerend, te maken. Men kan een strook nemen,
ongeveer 60 cM. lang en 2 cM. breed. Die strook wordt ge
vouwen volgens de dikke lijn in fig. 17, zoodat men een harmonica-vormig opgevouwen pakje krijgt van 5 cM. lengte (5 vouwen
aan den eenen kant en 6 aan den anderen).
Daarna worden elf strook
jes bladtin (staniol) geknipt
van 6 cM. lengte en onge
veer 1 cM. breed. Men kan
Ffg. 17.
daarvoor zilverpapier nemen
van chocolade-verpakking,
liefst zonder gaten en scheuren, maar een beetje beschadigd hindert
niet eens. Van die elf strookjes steekt men er aan den eenen kant
5 en aan den anderen kant 6 in de vouwen. Aan weerszijden steekt
het bladtin dan 1 cM. uit de vouwen. Het bladtin, dat aan den eenen
kant is ingestoken, ligt precies tegenover dat aan den anderen
kant, maar aanraking is er tusschen het bladtin ter weerszijden
niet. ■ Het papier ligt er overal als scheiding tusschen.
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Dit geheel wordt, terwijl men zorgt, dat er niets aan ver
schuift, midden op een grondplankje van ongeveer 7 X 27* cM.
gelegd en een dekplankje van 5 X 27* cM. wordt gereed ge
houden om ter plaatse van het papier op het pakje te leggen.
Dat dekplankje kan men met vier spijkertjes of vier schroefjes op het
grondplankje vastschroeven, waarbij de condensator stevig wordt
vastgeperst. Men zorge dat spijkers of schroeven niet door het
bladtin heen gaan. Daarom is op een rand van voldoende breedte
gerekend. Hout van 27* cM breedte is gekozen omdat men in
houtsnijwinkels latjes kan krijgen van elzenhout, 61 cM. lang en
2'/* breed. Zulke latjes zijn zeer gemakkelijk voor een knut
selaar om te gebruiken.
Van onder het dekplankje steken nu de l cM. lange bladtinlippen aan weerszijden uit. Twee
koperen plaatjes, van een draadkiem
voorzien, of met vooruit aangesoldeerde
verbindingsdraden, worden elk aan
één kant op de bladtinlippen geschroefd.
Daarmee is een condensator van on
geveer de juiste grootte voor ons doel
gereed. Pig. 18 geeft aan hoe hij er
dan uit ziet.
Het geheel verbindt men vast aan
de klemmen op het toestel, waaraan de telefoon wordt verbonden.
In den regel zal de aanwezigheid van dezen telefooncondensator
verbetering geven van de geluidsterkte. Het schema van tig. 12
wordt nu met den condensator zooals is afgebeeld in fig. 19.
Voor de isolatie van den condensator kan in plaats van geschellakt papier ook geparafineerd papier dienen,
of dun mica. Dat laatste
kan echter niet gevouwen
worden. Men moet dan
tusschen elke twee op
volgende blaadjes bladtin
een plaatje mica leggen en
men moet erop“ letten, het
bladtin niet tot aan den rand
van het mica te schuiven,
daar het dan te licht verFig- 19.
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binding kon maken met een blaadje bladtin van de andere zijde.
Werkt men met zulke losse plaatjes mica, dan is het opbouwen
van een condensator van vele bladtin-blaadjes nogal lastig, liet
best is dan, grootere blaadjes te nemen en grootere plaatjes
mica. Als het totale bladtin-oppervlak maar het zelfde is,
komt men dan toch tot een voldoend grooten condensator. Aan het
noodige mica kan men komen uit mica lampeglazen. Overigens
moet men eraan denken, dat een zeer dikke isolatie den conden
sator kleiner doet worden en een dunne isolatie den condensator
grooter maakt. Aan een heel precies bepaalde waarde is men
echter voor dit doel niet gebonden. Alleen als de condensator
veel te groot is, maakt hij het geluid der te ontvangen seinteekens dof.

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

VI.
Lampdetectoren. — Gloeidraad, rooster en plaat. Monteering van lampdetectoren. — Verloopfittings. —
Eboniet, hout, fibre als isolatie.
Veel sterkere ontvangst en ontvangst van een veel grooter
aantal stalions dan met een toestel met kristaldetector is mogelijk
wanneer men een zg. lampdetector gaat gebruiken. Dat gebruik
brengt echter mede, dat de opvanginrichting duurder wordt van
aanschaffing en dat zij ook geld en geregelde zorg voor onder
houd gaat kosten.
Het kristaltoestel, eenmaal voltooid, kost in gebruik feitelijk
niets. De detector is steeds gereed om te werken en de kristallen
blijven jaren en jaren even gevoelig. Vernieuwing der kristallen,
als ze eens breken of versplinteren, kost een kleinigheid.
Dat is met lampen anders. Een lamp kost geld, en is breek
baar, zoodat men er ongelukkig mee kan zijn; na 500 è 800
branduren, is ze zeker dóód. Er behoort een accumulator bij
die gewoonlijk om de maand geladen moet worden ook al wordt
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hij niet gebruikt. En clan een zeker aantal zaklantarenbatterijtjes;
heel goede soorten leven een half jaar of langer, maar ze zijn
clan na dien tijd ook uitgeput. Ter controle van de batterijen is
een goede voltmeter noodig (met de goedkoope zakvoltmeters
bederft men droge batterijtjes).
Vandaar dat we, hoe veel mooier de lampontvangst ook is, toch
een aantal gevallen denkbaar achten, waarin een kristalontvanger
practischer blijft. Wie geen goede laadgelegenheid voor accumulatoren
in zijn nabijheid heeft, ondervindt daarmee grooten last. Over zelf
laden spreken we later nog.
De gewone lampdetectoren zijn zg. drie-electrodenlantpen.
Zij bestaan uiteen buis-, peer-, of bolvormig glazen hulsel, dat
tot een hoogen graad van luchtledigheid is leeggepompt en waarin
zich in de eerste plaats een gloei draad bevindt, die naar twee
uitwendige contacten is gevoerd. Dicht bij den gloeidraad bevindt
zich een tralie, of rooster van metaaldraad, verbonden aan één
uitwendig contact en op grooteren afstand van den gloeidraad een
plaat, óók met één uitwendig contact.
De lamp heeft dus in totaal vier uitwendige contacten. Gloei
draad, rooster en plaat zijn de drie „electroden” in de lamp.
Bij de buisvormige lampen
(Philips) vindt men gewoonlijk aan
beide zijden een eindfitting en dan
heeft men twee contacten aan elke
fitting. Middencontact en buiten
contact van de eene fitting voeren
d - SCvsJr.
naar den V-vormigen gloeidraad.
Van de andere fitting is het
m i cl d e n contact verbonden met
-«•ij;
het rooster en het buitencontact
pSËL - .
met de plaat. Eigenlijk heeft men
Fig. 21.
in deze lampen aan élke zijde
van den gloeidraad een rooster en een plaat, maar de twee roosters
zijn samen verbonden en de twee platen ook. Men monteert
deze lampen in veerende clips (fig. 21). Bij de andere lampen
vormen de contacten gewoonlijk uitstekende pootjes aan den voet.
De gloeidraad is daar een rechte draad, waar een spiraalvormig
draadr'ooster omheen ligt, dat zelf weer is omgeven döor een
cylindrische plaat. Bij de Eransche lampen staan de pootjes zoo,
dat zij passen in een steekdoos met 4 gaten als afgebeeld in
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fig. 22. Eén pootje staat wat verder uit liet middelpunt dan de
andere. Daaraan zit de plaat. Diagonaal er tegenover het
rooster. Philips D. lampen passen in de
zelfde fitting. Men kan evenals bij het
o
stopcontact van fig. 13 in de lampfitting
3 o
oS
de pootjes van de lamp contact laten
o
maken door veertjes.
p
De Duitsche lampen hebben ook weer
verschillende voeten. Sommige (RE n van
Fig. ?2.
Telefunken) bezitten 4 kleine pootjes in
een vierkant. De plaat is aangegeven door een uitstekend nokje van
de pertinax-isolatie van den lampvoet. Diagonaal er tegenover zit
het rooster contact. Andere (R E 16) hebben aan den voet 3 stekkerpooten en één bus. Aan de bus is de plaat bevestigd. Diagonaal
er tegenover weer het rooster. Als voet heeft men hier 3 busjes
noodig en l stekkerpoot.
Bij de inrichting van een toestel voor lamdetector moet dus
rekening worden gehouden met de soort van lamp, die men wil
gebruiken. Wil men verschillende
lampen kunnen probeeren, dan
moet het toestel van meer dan één
fitting worden voorzien of men ge
bruikt verloopfittingen. In de veerclips van een buislamp kan bijv.
de verloopfitting van fig. 23
worden aangebracht. Aan een
goed droog stukje hout, ter dikte
van l'/i cM, breed 3 cM, worden
twee ronde einden gesneden, waar
om heen koperen busjes worden
Fig. 23.
bevestigd. De totale lengte kan
11 cM. zijn. Midden in de eindvlakken worden schroeven gedraaid (zooals r in fig. 23). In het
hout zijn de gaten F, R, Gl en G2 geboord en van busjes of
veertjes voorzien. Door gesoldeerde draden wordt F met p en
G2 met g2 verbonden. De schroef r wordt door een door het
hout heengevoerd koperdraadje met R in verbinding gebracht en
de schroef aan het andere einde gl, met Gl.. Nu kan men dit
plankje in de clips eener buislamp plaatsen en op het plaatje een
Fransche lamp of Philips-D lamp zetten.
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Een beter materiaal dan hout voor zulk een verloopfitting is
eboniet, dat betere isolatie geeft tusschen de contacten, die naar
de inwendige deelen der lamp voeren. Bij het werken met lampen
zijn in het algemeen aan de isolatie der toesteldeelen veel hoogere
eischen te stellen, dan bij het werken met kristallen. Toch is
droog hout voldoende niet-geleidend voor electrische stroomen,
dat men ook een lamptoestel wel enkel op hout kan monteeren
Alleen enkele hardere houtsoorten kunnen soms onaangename
verrassingen geven, vooral eiken en djati, al zijn ze nog zoo droog.
Vurenhout, elzenhout en satijnhout daarentegen zijn betrouwbaar,
zoo lang zij droog zijn. Wil men in een toestel afdoende ebonietisolatie aanbrengen, dan zorge men, dat geen enkel blank metaaldeel met iets anders dan eboniet in aanraking komt. Stopcon
tacten, glijstaven, draadklemmen, clips enz. moeten dan alle op
eboniet bevestigd worden. Maar gelijk gezegd, het gaat met hout
ook wel!
Het wel eens als isolatie in electrische apparaten aangewende
roode fibre is in het algemeen zeer onbetrouwbaar. Dan is meestal
hout nog beter.

Vil.
Eenvoudigste ontvangtoestel met lampdetector. —
Roostercondensator. - Accu en plaatbatterij. Spaarterugkoppeling. - Genereeren. - Ontvangst
van gedempte en ongedempte golven.
Van elke twee-glijcontactspoel kan met weinig moeite een
lampontvanger worden gemaakt, wanneer de draad niet al te dun
is en de glijcontacten zoo zijn, dat zij niet meer dan één winding
tegelijk raken.
Big. 24 geeft schematisch het toestel, met de lampclips en
stopcontacten. Fig. 25 is de schematische voorstelling van de
spoel met lamp en batterijen verbonden.
De antenne is naar het eene glijcontact gevoerd, en het
linksche spoeleinde aan aarde gezet, evenals vroeger. Het andere
spoeleinde is door den roostercondensator Cr met het rooster
van de lamp verbonden.
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De roostercondensator is een zeer kleine vaste conden
sator, die op dezelfde wijze kan worden gemaakt als de telefooncondensator, beschreven
op bladz.22, maar in dit
geval komen aan de eene
zijde slechts 2, aan de
andere zijde i blaadje
bladtin te liggen. Beter
is een mica-condensator,
Cf of een glascondensator,
maar dan moet in ver
band met de dikte der
- V
tusschen de bladtinbladen
T
BP
gelegde glasplaten wor
den uitgeprobeerd op
Fig. 24.
het toestel, hoe groote
en hoe veel bladtin-bladen men noodig heeft. Met glas van
1 mM. dikte kan | men rekenen op 2 tegenover 1 bladtinbladen
van 4X5 cM. (het glas moet dus minstens 5X6 cM. wezen).
Het allerbest is een condensator met luchtisolatie als roostercondensator. Daarvoor kan men een doosje maken van hout o'
eboniet volgens fig. 26 en op het deksel een busje zetten met
schroefdraad, waarin een
schroefstangetje met knop,
en waaraan van onde
ren een rond vlak zink• 1
plaatje van bijv. 5 cM.
diameter is gesoldeerd.
Onder in het doosje ligt
een gelijk zinkplatje vast
w
op den bodem. De platen
zijn elk met een klem*YBS
schroef verbonden. De
grootte van dezen conden
■
EP
sator laat zich instellen
door den knop te draaien
Fig. 25.
en daardoor de platen
meer of minder dicht bij elkaar te brengen. Gebruikt men kleinere
platen dan 5 cM. diameter, dan moeten de platen zeer -dicht bij
elkaar worden gebracht^en moet 'het geheel buitengewoon nauw-
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keurig worden afgewerkt, willen de platen elkaar dan niet soms
raken. Overigens: een kleine, vaste papier- oi mica-condensator
voldoet ook al.
Het zal voorkomen bij gebruik van bepaalde lampen, dat het
toestel beter werkt wanneer men parallel met den roostercondensator
een zg. lekweerstand aanbrengt, die een w'aarde moet hebben
van l a 6 millioen Ohm.
Hij monteering van een
fcriHH I I 1111:1 w
condensator op hout is echter
1
veelal reeds eenige „lek”
aanwezig en dan kan men
den lekweerstand weglaten.
E.
De telefooncondensator is in het schema van
i'itf- 26.
tig. 25 van dezelfde samen
stelling als de vroeger be
schrevene, maar kan met voordeel dubbel zoo groot zijn als toen
aangegevene.
Bg is de gloeidraadbatterij, dat is een accumulator, die
voor de Nederlandsche lampen een spanning van 4 Volts moet
hebben (2 cellen). De meeste lampen, als zij gloeien op een
accu van 4 Volts, nemen een stroom van 0.5 Ampère ongeveer.
Hoe grootere accu men heeft, des te langer kan men die gebruiken
zonder nieuwe lading. Men behoeft niet bang te zijn, op een
groote accu de lamp eerder door te branden. De spanning van een
goed geladen accu is dezelfde, of de cellen groot zijn of klein
en bij gelijke spanning geeft elke accu door dezelfde lamp heen de
zelfde stroomsterkte.
Verwarring op dit punt wordt gesticht, doordat sommige verkoopers hun accumulatoren-aanduiden als bijv.: „4 volt, 40ampère”.
Dat is een onjuiste en ondeskundige opgave. Bedoeld is dan
een accu, die 4 Volt spannig heeft en 40 Ampère-uren kan
leveren, d. w. z. l Ampère gedurende 40 uren, of 7» Ampère
gedurende 80 uren enz. In geen geval echter kan zoo’n accu
een stroom van 40 Ampère leveren. Dat zou hem spoedig totaal
bederven. Een accu van groot aantal Ampère-uren is nooit een
gevaar voor de lamp. Hij behoeft alleen minder vaak geladen
te worden.
Fransche lampen branden ook op een 4 Volts accu. De
Duitsche R E 11 en R E 16 branden op 3 Volts en zouden, direct
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op 4 Volt aangesloten, niet lang leven. Er worden voorschakelweerstandjes bij geleverd (kleine buisvormige lampjes) van zoo
danige grootte, dat de lamp door het weerstandje heen op een
6 Volts accu kan worden aangesloten (3 cellen). De R E 11 werkt
echter gewoonlijk ook al wanneer deze kleine lamp door hetvveerstandje heen op 4 Volt wordt aangesloten. Dan is de levens
duur der lamp grooter dan bij gebruik van 6 Volt.
Een accu heeft twee klemmen voor verbinding. De eene is
de positieve (+), gewoonlijk rood gekleurd, de andere de nega
tieve (—) gewoonlijk zwart. De positieve klem zit van binnen
aan de positieve of plus-platen, die bruin zien. De negatieve of
minus-platen zijn grijs.
De plaatbatterij Bp, ook wel hoogspanningbatterij of anodebatterij genaamd, kan worden samengesteld met zaklantarenbatterijtjes. Deze droge batterijtjes hebben nieuw een spanning
van ruim 4.5 Volt per stuk. De genoemde lampen werken alle
reeds met 30 Volt plaatbatterij (dus 7 zaklantarenbatterijtjes). Om
van een bepaalde lamp de sterkste werking te verkrijgen, moet
men de juiste grootte der plaatbatterij echter uitprobeeren. Voor
R E 11 is de beste spanning 40 a 50 Volt, voor RE 16 en Eransche lampen 80 Volt.
Men moet er vooral voor zorgen, dat de batterijtjes zoodanig
worden verbonden, dat zij alle hun stroom in één richting zenden,
dus dat niet enkele tegenwerken. Daartoe is erop te letten, dat
bij alle zaklantarenbatterijen de positieve pool wordt gevormd door
het kleine koperen veertje en de negatieve pool door het groote
veertje. Men kan de 7 of meer batterijtjes aan elkaar soldeeren:
positieve pool van No. 1 aan negatieve van No. 2, positieve van
No. 2 aan negatieve van No. 3 enz. Men noemt dit serie schake
ling. Dan heeft men aan de einden: negatieve pool van No. l en
positieve pool van No. 7. Die verbindt men aan de klemmen Bp
in fig. 24. In die figuur beteekent het + teeken: positief en het
— teeken: negatief.
De positieve pool der plaatbatterij zit dus aan de plaat ver
bonden.
Hierop is nauwkeurig te letten, aangezien omkeering der
polen alle werking van de lamp doet ophouden. Bij de accu doet ’t
er minder toe hoe men die verbindt, ofschoon men door fig. 24
en 25 te volgen de zekerste werking verkrijgt.

35

‘

Als alle verbindingen zijn gemaakt, de lamp brandt, de
telefoon, antenne en aarde zijn aangesloten, zal men bij ver
schuiven van glijcontact b van het linksche eind a naar rechts
(fig. 24 en 25) een luid gekraak in de telefoon. hooren. Dit be
wijst, dat de plaatbatterij goed is aangesloten.
Met opschuiven van contact b van het aardeinde naar het
midden der spoel noemt men terugkoppelen omdat hierdoor de
plaatkring van de lanip door de spoel heen teruggevoerd wordt
naar den gloeidraad. En een toestel als hier aangegeven, waarbij dit
plaats heeft met één enkele spoel, heet een toestel met spaarterugkoppeling. (Onder amateurs in ons land bekend als
„Augustusschema” omdat het in Radio-Nieuws van Augustus
1918 het eerst werd gepubliceerd).
Ontvangt men op dit toestel seinen als van Vossegat of de
tijdseinen van Nauen of Parijs, dan zal men bemerken, dat wanneer
het antenneglijcontact goed is gesteld, een verschuiving van
contact b van a af naar rechts een belangrijke versterking van
het geluid oplevert tot op een bepaald punt op de spoel, waar
plotseling de eigen toon der signalen verdwijnt en overgaat in
in een nog sterker sissend-krakend geluid.
Dat is het punt, waar de lamp door de terugkoppeling begint
te genereeren, zooals men dat noemt. Ofschoon stations met een
eigen toon als Vossegat, Parijs enz. met genereerende lamp nog
harder worden dan te voren, is het verdwijnen van den eigen toon
der seinen toch niet mooi. Zulke stations, waarvan de eigen seintoon met genereerende lamp overgaat in sissen, zijn stations met
zendinrichtingen, die gedempte golven uitzenden, een begrip,
dat we later wel nader zullen verklaren. De ontvangst van ge
dempte golven is het mooist met juist nog niet genereerende lamp.
Overigens zal men bemerken, dat als men de lamp wél laat
genereeren en daarna het antenne-glijcontact verschuift, een geheel
andere soort van stations hoorbaar wordt, die met kristal en met
niet genereerende lamp nooit zijn waar te nemen. Dat zijn stations,
die werken met ongedempte golven. Die ongedempte stations,
die pas met genereerende ontvanglamp voor den dag komen, vertoonen wat het seingeluid betreft, iets heel eingenaardigs. Men
kan n. 1. door verschuiving van het antenne-contact op het ontvang
toestel den toon der teekens willekeurig veranderen, van heel
hoog tot heel laag, en als men het antenne-contact dan nóg verder
schuift, wordt de toon weer steeds hooger tot hij verdwijnt. Als
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juiste afstemming van ongedempten is de plaats van heel laag
geluid in het midden van het iconbereik te beschouwen, waar
liet geluid zóó laag is, dat ’t op één winding zelfs even onhoor
baar wordt. Men noemt dit het nulpunt van de afstemming.
Schuift men het terugkoppelcontact b te ver naar rechts of ge
bruikt men een plaatbatterij van te hooge spanning, dan gaat de lamp
soms uit zichzelf gillen, een verschijnsel, dat menjnoet voorkomen.

Toestel met spaarierugkoppelinsr. — Omschakelbaar voor kristalontvangst.

Als men aan een in werking gesteld toestel, terwijl men geen
stations ontvangt, toch wil nagaan of de lamp genereert, dan kan
men dit doen door met den vinger het antenne-contactaan te raken; bij
genereerende lamp geeft dat een opvallend, dof-klokkend geluid.
Bij een toestel, waarop de lamp niet wil genereeren, kan dit
hieraan liggen, dat het antennecontact óf het terugkoppelcontact b
meer dan één winding raakt. Zijn er op de spoel windingen,
die elkaar steeds op blanke plaatsen raken, dan is de spoel voor
lampontvangst onbruikbaar. Niet genereeren kan ook liggen aan
onvoldoende antenne-isolatie en komt eveneens voor als aan een
te groote antenne een te kleine spoel wordt geschakeld. Meestal
kan men dan toch bepaalde golven nog wel weer ontvangen,
wanneer men een niet te grooten condensator tusschen toestel
en antenne schakelt. Het eigenlijke effect daarvan bespreken
we later.
Een lamptoestel, waarvan de lamp niet wil genereeren, kan
voor geen enkel doel vol effect geven. Het aanbrengen van een
lekweerstand op den roostercondensator geeft vaak gemakkelijker
genereeren. Maar het kan ook aan de lamp liggen of aan te
geringe spanning van de accu. En ook aan te hooge of te lage
spanning der plaatbatterij.
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VIII.
Telefonie-ontvangst met kristal en met lamp. Draaggolf en modulatie.
Voordeelen van een toestel
met inductieve terugkoppeling.
Met het in ’t voorgaande hoofdstuk beschreven toestel kan
men behalve telegrafische seinteekens ook draadlooze telefonie
ontvangen, aanzienlijk krachtiger dan met een kristaltoestel. De
instelling van den lampontvanger voor dit doel is echter wat
lastiger dan de hanteering van een kristalapparaat.
Telefonie-ontvangst op kristal doet eenvoudig het gesproken
woord hoorbaar worden, precies op dezelfde manier als anders
seinteekens doorkomen.
De lampontvanger zal echter tot de ontdekking voeren, dat
een telefoniezender nog iets meer uitzendt dan het gesproken
woord, n. I. ook nog een doorgaande ongedempte seingolf. Juist
omdat ’t een ongedempte golf is, wordt die bij kristalontvangst
niet merkbaar.
Met een genereerende lamp hoort men een telefonie-station,
dat begint te werken, maar waar nog niet gesproken wordt, als
een ongedempt station, dat een doorloopende streep geeft. Even
als bij seinteekens het geval is, kan men door verandering der
ontvangafstemming die streep in hoogeren of lageren toon hooren.
Stelt men in op het nulpunt der afstemming, dan zal, zoodra de
zender gaat spreken, een eenigszins holklinkend, vervormd,
gorgelend spreekgeluid doorkomen, wel luid, maar in het alge
meen onverstaanbaar. Als men dat echter hoort, is het duidelijk
genoeg, dat het spreken wordt overgebracht door de ongedempte
seingolf, die men eerst heeft gehoord. Die doorgaande uitgezonden
golf heet de draaggolf van den telefonie-zender. Deze „draagt”
de spreekgeluiden tot Ons. De spreektrillingen komen over als
variaties, „modulaties", gelijk men dat noemt, in de draaggolf.
Om echter het spreken goed verstaanbaar te krijgen, moeten
we van de draaggolf zelf niets hooren. Dat is alleen mogelijk
bij niet-genereerende („afgeslagen”) lamp. ' Met terugkoppelcontact
van het toestel van fig. 25 moet dus zoover terug naar links, dat
de lamp juist niet genereert, evenals voor beste ontvangst van
gedempte seinen. Voor telefonie moet overigens èn de instelling
van het antenne-contact èn die van het terugkoppelcontact heel
precies wezen en als men de lamp heeft laten afslaan, zal men
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gewoonlijk daarna beide glijcontacten nog weer iets moeten bij
regelen voor beste ontvangst. Dat levert met glijcontacten soms
heel wat last.
Een nadeel van het
beschreven toestel met
spaarterugkoppeling is
. trouwens, dat verzetten
van het terugkoppelcontact zulk een gekraak
Fiu. 27.
geeft. Dat bezwaar doet
zich bij instellen op zwakke seinteekens al voor, maar bij telefonie
nog meer.
Beter is daarom vooral voor telefonie een andere inrichting
van het toestel, die toch nog heel eenvoudig blijft. De ver
betering is te zoeken hierin, dat de spoel met spaarterugkoppeling
wordt vervangen door een inductieve terugkoppeling, waarvan
we de constructie thans zullen beschrijven.
De ontvangspoel van het toestel moet hiervoor zoodanig
worden gemaakt, dat er bij voorkeur aan het aardeinde een
tweede dunnere spoel binnen in kan schuiven.
Het eene eindplankje krijgt daarvoor een anderen vorm. Er
wordt volgens tig. 27 een rond gat in gemaakt, waarin de koker.
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Fig. 28.

waarop de draad wordt gewonden, juist past, zoodat hij aan dezen
kant er in gelijmd kan worden en open blijft. In den koker
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kunnen in de lengte twee gladgeschaafde latjes a enb worden
gelijmd, waarover straks de tweede spoel zal schuiven.
Die tweede spoel kan gerust 2 a 3 cM. kleiner in diameter
wezen dan de eerste, zoodat zij er ruim in gaat. Eén vierde
van de lengte der hoofdspoel is voldoende. Met wordt een spoel
met aftakkingen (zie hoofdstuk IV), met maximaal gelijk aan
tal windingen als de hoofdspoel. Men gebruikt er dus veel
dunner draad voor. Met is niet noodig, fijnregelbare aftakkingen
te maken. Om een voorbeeld te geven: bij een spoel van
16 cM. lengte kan men de eerste afdeeling maken l cM., tweede
I cM., volgende 2, 4 en 8 cM.
Zooals in fig. 27 is aangeduid, komen de kleinste afdeelingen
aan den kant, die het eerst in de groote spoel schuift. Met eindplankje met den schakelaar maakt men het best van onderen zoo
ver uitstekend, dat als de kleine spoel over de geleidelatjes in
de groote schuift, de onderkanten c d en e f van de eindplankjes
op dezelfde grondplank kunnen rusten. Van de kleine spoel zit
het rechtsche draadeinde verbonden aan klem h, terwijl de contactveer is verbonden met i. Van beide voeren soepele snoertjes
naar het verdere toestel.

Fig. 29.

Het schema wordt nu als aangegeven in fig. 28. Wanneer
de wikkelrichting der twee spoelen dezelfde is, moeten zij ook
in de hier geteekende richting in elkaar geschoven worden om •
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de lamp te doen genereeren. Is men van de wikkelrichting niet
zeker, dan kan men probeeren, in geval van niet-genereeren, de
verbindingen aan i en 1^ om te wisselen. Een eenigszins ge
wijzigde schakeling geeft iig. 29. Deze doet precies het zelfde,
maar hoogspanningbatterij en telefoon hebben een andere plaats
gekregen, waardoor later aansluiting van een versterkingstoestel
op dezelfde batterijen mogelijk zal blijken.

Onder Beurstijd in Radio-kamp.

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

IX.

Afstemming met draaicondensator. ~ Samenstelling
van draaicondensatoren. - Schuifcondensator.
Tot dusver zijn toestellen beschreven, waarbij de afstemming
uitsluitend wordt verkregen met veranderlijke spoelen. Voor een
fijnere regeling, die vooral voor de ontvangst van ongedempte
golven en van telefonie gemak oplevert, kan men nog van een
heel ander hulpmiddel gebruik maken, dat bovendien gelegen
heid geeft, met . dezelfde spoelen grootere golven te ontvangen en
op groote antenne ook kleinere golven dan anders het geval zou
wezen.
Dat bereikt men door afstemming met condensatoren.
Het gebruik van condensators als telefoon- en rooster-condensator leerden we al kennen. In die gevallen behoeft de conden
sator in het algemeen niet veranderlijk te zijn. Voor afstemming
is wèl een veranderlijke condensator noodig en bij voorkeur een
luchtcondensator, dus één waarbij de isolatie tusschen de platen
evenals in fig. 26 wordt gevormd door een luchtruimte. Het
model van fig. 26 is intusschen niet uit te voeren in een grootte,
die voor afstemdoeleinden practisch voldoende is.
De samenstelling van den tegenwoordig algemeen voor
komenden draaicondensator blijkt in beginsel uit fig. 30. Een
stel halfcirkelvormige platen a is bevestigd aan stangetjes s,
waarvan één een klemschroef draagt. Een tweede stel halfcirkel
vormige platen b is bevestigd aan een as cl, met knop e. De
as is door een sleepveer of snoertje verbonden met een tweede
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klemschroef. De platen zijn nergens in verbinding met elkaar.
Door draaien van den knop kan men de platen over een grooter
of kleiner oppervlak tegenover elkaar brengen altijd zonder aan-
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raking. Een wijzer, die over een graadverdeeling loopt, maakt
de instelling van den condensator afleesbaar.
Fig. 31 is een constructie-teekening van zulk een conden
sator, die geheel is gemonteerd tegen een cirkelvormige houten
dekplank. Gebruikt men losse platen van 6 cM. middellijn en
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Fig. 31.
vaste van bijv. 7'/* cM., dan kan men met 22 vaste en 21 losse
platen een zeer bruikbaren condensator verkrijgen. Met 12 vaste
en . li losse platen wordt de condensator half zoo groot en ook

!
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dat is nog een bruikbare waarde. De kleine is gemakkelijker
te maken.
Uit de vaste platen moet bij m (jig. 30) een halfcirkel- ‘
vormige uitsnijding worden weggenomen om later ruimte te geven
voor de as. Den goed materiaal is zink van bijv. 1 mM. dikte.
Daarvan kan men de platen knippen met een schaar. Ten einde
ze daarna vlak te maken, worden ze tusschen twee goed ver
hitte dikke, vlakke ijzerplaatjes geklemd in een bankschroef.
Men kan het geheele pak nog eens verhitten met een Bunsenvlam en daarna de schroei steviger aandraaien.
Voor de drie stangetjes ter bevestiging van de vaste platen
neemt men rondkoper van i cM., ter lengte van 9 cM. Aan het
eene einde wordt daarvan een lengte van l cM. dunner;afgedraaid
en er schroefdraad op gesneden. Evenzoo maakt .men .een as
gereed, van even dik rondkoper, ll cM. lang. en waarvan.-Jiet
eene eind over
cM. lengte dunner is afgedraaid en van schroef
draad voorzien.
In de drie stangetjes en in de as worden nu l mM. breede
zaagsneden aangebracht, tot op halve dikte van het koper en alle
met precies 2 mM. tusschenruimte. De middens der zaagsneden
komen dus 3 mM. van elkaar.
Om dit precies te doen, kan men eerst ook op de dikke
einden der stangetjes ondiepen, groven schroefdraad snijden met
een gang van 3 mM., of van 17* of l mM. Klemt men dan zoo’n
stangetje in de lengte in de bankschroef, zoodat het juist met
de halve dikte er boven uitsteekt, dan is het heel gemakkelijk door
tien aangebrachten ondiepen schroefdraad, de zaagsneden precies
even ver van elkaar en alle even diep te maken.
De losse platen worden nu alle in de as gezet, één yoor één
aangestreken met vloeibare tinolsoldeer en door verwarming van
de as vastgesoldeerd. Voorzichtigheid zij aanbevolen om het zink
niet te doen smelten.
De vaste platen zet men eerst los in het middelste stangetje
en soldeert ze eveneens vast. Daarna brengt men de beide andere
stangetjes aan en soldeert die.
In de dekplank worden gaten geboord voor de as en voor
de drie stangetjes. Het gat voor de as wordt zeer ruim genomen.
Daarna bevestigt men een koperen sleepring, met een gat, waar
het dunne deel der as juist door gaat, centrisch onder tegen het
dekplankje, zoodat die sleepring het gat voor de as in dat plankje
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ten deele afsluit. De bevestiging van den sleepring geschiedt
met houtschroeven, welker koppen worden verzonken in het
koper van den sleepring. Een tweede sleepring wordt over het
dunne, deel der as geschoven en op de plaats, waar het dikkere
eind begint, goed haaks vastgesoldeerd. Aan den op het
plankje vastgeschroefden sleepring is een draad bevestigd, die
later naar een klemschroef op het plankje wordt gevoerd.
De beweegbare platen kunnen nu gemonteerd worden. De as
met platen en sleepring wordt door het gat gestoken, zoodat de
sleepringen op elkaar komen. Om het uitstekende dunne eind
van de as wordt een stijve spiraalveer geschoven, die door het
gat in het hout heen rust op den vasten sleepring. Een koperen
pijpje, passend in het gat in het hout, en korter dan de ont
spannen spiraalveer, wordt om de veer heen gebracht. Daarna
een moer op de as geschroefd, die de spiraalveer indrukt en
daardoor de as met haar sleepring stevig tegen den vasten sleep
ring trekt. De eerste moer wordt onder tusschenlegging van een
volgplaatje, dat tevens den wijzer kan dragen, vastgezet met een
contramoer. Daarboven komt een houten draaiknop en nog een moer.
Nu de vaste platen. Die worden bevestigd met drie moeren,
geschroefd op de door het dekplankje heen gestoken einden van
de stangetjes. Voor één der stangetjes wordt als moer een draad
kiem gebruikt.
De juiste hoogte der vaste platen, zóó dat de losse er vrij
en zonder raken tusschen kunnen draaien, wordt verkregen door
op de verdikkingen der stangetjes, onder het dekplankje
ringetjes te leggen van de dikte, die noodig blijkt.
Het dekplankje kan ten slotte met houten of metalen zuiltjes
aan een grondplankje worden verbonden. Heel goed kan men
er stukjes koperpijp voor nemen, waarin houten propjes zijn ge
slagen, zoodat de bevestiging kan geschieden met houtschroeven,
die in die proppen worden gedraaid. Eindelijk kan al dan niet
een glazen pot ter stofafsluiting om de zinkplaten heen worden
aangebracht.
Voor betere isolatie kan in plaats van een houten dekplankje
ook een schijf van eboniet worden gebruikt en ook een ebonieten
knop.
In den handel kosten de goedkoopste draaicondensatoren
(Amerikaansche-Murdock) met 22 tegen 21 platen ongeveer f 16.50
en die met 12 tegen 11: f 13.50.
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Vroeger werden door amateurs bij kristaltoestellen dikwijls
verschillende constructies van veranderlijke condensatoren met
papier-isolatie gebezigd. Bij lampdetectoren en voor de tegen
woordige ontvangst van ongedempte signalen en telefonie voldoen
echter al zulke goedkoopere constructies heel slecht.
Men moet zich dus liever dadelijk de moeite of de kosten
getroosten om zich minstens één goeden luchtdraaicondensator te
verschaffen.
Toch willen we nog één meer eenvoudige constructie van
een veranderlijken condensator vermelden, die inderdaad toch nog
wel bruikbaar is. Men maakt dan een zg. schuifcondensator.
1-en lampeglas wordt van binnen met stevig bladtin beplakt, dat
niet lot vlak aan de randen reikt. Daarna wordt van het aller
dunste bladkoper (latoenkoper) een buis vervaardigd, waar het
lampeglas zuigend in kan schuiven. Die buis wordt op een grondplankje bevestigd en aan de koperen huls een draadkiem ver
bonden. Op het plankje zit een tweede draadkiem, waaraan een
soepel snoer is bevestigd, waarvan het andere einde is gesoldeerd
aan een ronde koperen bladveer, die klemmend binnen in het
lampeglas in contact met het bladtin wordt gebracht.
Met condensatoren van deze soort kan men ook wel heel
aardige resultaten bereiken.

X.

Serie-condensator en parallelcondensator (Vliegwielkring). - Omschakeling van één condensator
voor beide functies. - Lamp- en
kristaldetector op één toestel.
Een draai-condensator als afstem-middel kan worden gebruikt
óf in serie met de antenne (fig. 32) ter verkorting van de golf
lengte, óf parallel op de antennespoel (fig. 33) ter vergrooting
van de golflengte. Een kring, bestaande uit spoel en parallel
condensator, geschakeld in een antenne, wordt ook wel vliegwielkring genoemd.
Vooral bij de ontvangst van telefonie zijn de zeer fijne ver
schillen in afstemming, die men in deze schakelingen met den
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condensator alléén kan verkrijgen, zeer genrakkelijk. Het toestel
wordt daardoor beter te hanteeren.
In beide schake
lingen, serie zoowel als
parallel, zal verkleining
7"
van den condensator de
antenne-afstemming op
een kleinere golf brengen
en vergrooting van den
condensator op’ een grootere golf.
Maar in den seriestand zijn al de golven,
ii—
waarop men met den
IQP1
afstemt,
condensator
kleiner dan de.golven
Fig. 32.
die men'zonder conden
sator zou'J verkrijgen. In
den paralielstand zijn al de golven, die men door draaien aan den
condensator bereikt, grooter dan die welke men zonder condensator haalt.
Voor krachtige ont
vangst moet men den
condensator in seriestand
niet al te klein maken en
in paralielstand niet al te
groot. Een al te groote
/
parallel-condensator doet
de lamp moeilijk geDaarentegen
nereeren.
genereert de lamp met
seriecondensator gemakkelijker. Ook als de
antenne niet heel goed is
geïsoleerd, doet een serie
condensator het toestel
Fig. 33.
vaak beter werken.
Reeds in hoofdstuk Vil hebben we .dit hulpmiddel vermeld.
Maar de serie-condensator verkort tevens de golflengte, die men
met het toestel kan halen.
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Om een denkbeeld te geven van den invloed van een parallelcondensator op de golflengte geven we hieronder nogmaals het
staatje betreffende de in hoofdstuk III genoemde spoelen. Hier'
zijn achter de spoelnuminers voor verschillende antennes de golf
lengten zonder condensator herhaald en daarachter bij gevoegd
de golflengten met een Murdock-condensator van 43 platen, parallel
op de spoel:
o

z
«
c

a.

cn

1
2
3
4
o

6
7

8
9

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

2100

|

1800
2300
3300
3500
5000
5000
7200
4400
3600

1250
1600
2200
2500
3600
3600
5100
3000
2600

i

2000
2600
3800
4000
5500
5500
8000
5000
4200

1650
2300
2200
3000
2950
4500
3250 ' 4700
4500
6500
4500 ' 6500
7000
9000
4000
6000
3500
4800

Men zal zien, dat terwijl de condensator op de kleinste
antenne de golflengte bijna 2 maal grooter maakt, hij op de grootste
antenne de golf nog geen l 'A maal verlengt.
De parallel-conden
sator heeft dus meer in
vloed bij gebruik van
s
kleine dan van groote
antenne.
Juist omgekeerd is
het met den serie-condensator. De verkorting
van golf, welke deze be
werkt, is naar verhouding
bij een kleine antenne
veel geringer dan bij een
groote.
Uit den aard der
7**
zaak, zal men in den
regel óf een serieFifr. 34.
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condensator gebruiken, óf een parallel-condensator en niet beiden
tegelijk. Nu is het practisch om den zelfden condensator zoowel
op de eene als op de andere wijze te kunnen schakelen. Dat
is gemakkelijk uit te voeren met een zg. dubbelschakelaar
volgens schema van fig. 34. Bij de schakelaarcontacten staan de
letters K (kort) en L (lang). Met den schakelaar op K heeft
men hetzelfde als in fig. 32, met den schakelaar op L hetzelfde
als in fig. 33. Als men de figuren goed beschouwt, zal dat gemakkeüjk worden ingezien. Heeft men toevallig een dubbel
schakelaar niet met drie, maar met vier contacten (een zg. poolwisselaar) dan is ook die te gebruiken, als men de twee middelste
contacten onderling verbindt.
De toepassing van een condensator voor de afstemming is
ook met gelijk succes mogelijk op de vroeger besproken toe
stellen met kristaldetectoren. Ook bij kristalontvangst kan men
' met een eenmaal bestaande spoel de te halen golflengte met een
parallel-condensator vergrooten.
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Fig. 35.

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

w

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

XII.

De opwekking van aethertrillingen. — Slechte straling
door gesloten kringen. - Stroomen in condensatorkringen. - Een condensator is een elastisch
vat. - De open stroomkring. — Wisselstroomweerstand van condensatoren.
Voor het inzicht in de werking van een draadloos ontvang
toestel is eenige kennis van de verschijnselen bij het zenden
onontbeerlijk.
Trillingen in den aether als die, waarmee men draadloos
seint, gaan uit van eiken geleiddraad, waarin veranderlijke stroomen
loopen. Men kan zich dit
c zoo voorstellen, dat elke
stroomstoot tevens een
schok geeft aan den om
ringenden aether.
A
Nu heeft de opwekking
van electrische stroomen
gewoonlijk plaats in ge
4
d sloten geleiders (fig. 37).
gL
B
S
Het laat zich echter ge
makkelijk inzien, dat geFig. 37.
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sloten geleiders in het al
gemeen geen sterke afstandwerking kunnen geven. In
C
de figuur zal, wanneer met
den sleutel S de batterij 13
wordt verbonden,
een
stroomstoot door de ge
B
S
leiding gaan in de richting
R
der pijltjes. In a b gaat
de stroom naar boven als
die in c d naar beneden
St
gaat. Ook in b c en ad
i-'iK. 38.
zijn de stroomrichtingen
Daardoor
tegengesteld.
heften de afstandwerkingen van elk paar tegenovergestelde zijden
van de geleiding elkaar op.
Intusschen zijn kortstondige stroomstooten ook mogelijk in
niet geheel gesloten geleiders. Stel, dat wij in de geleiding ergens
een condensator C aanbrengen, bestaande uit twee tegenover
elkaar gestelde metalen platen, met lucht er tusschen (fig. 38).
Als we dan een meter A van voldoende gevoeligheid in de ge
leiding plaatsen, zal bij neerdrukken van den sleutel S blijken, dat
de meter heel even uitslaat. Dat komt, doordat de spanning der
batterij de positieve electrische lading op de eene condensatorplaat drukt en de negatieve electriciteit. op de andere plaat. De
ladingen der twee platen trekken elkaar daarbij aan, (gelijknamige
electriciteiten stooten elkaar af, ongelijknamige trekken elkaar aan).
De condensator wordt door de batterij „geladen” en daarbij gaat
gedurende een enkel moment een ladingsstroom door de geleiding.
Het hangt van het bevattingsvermogen van den condensator af,
hoe groot de lading bij een bepaalde batterij-spanning zal worden.
Brengt men de platen dichter bij elkaar, dan wordt de aantrekking
tusschen de electriciteiten sterker en het bevattingsvermogen van
den condensator grooter. Zoo ook wanneer men het oppervlak
der platen grooter maakt. Dit bevattingsvermogen van een
condensator noemt men capaciteit. Zooals men de spanning
eener batterij meet in volts, de stroomsterkte in ampères en den weer
stand van een draad in ohms, zoo wordt de capaciteit uitgedrukt
in farads. (Deze eenheden zijn genoemd naar de natuurkundigen
Volta, Ampère, Ohm en Faraday).
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Ten einde de boven beschreven proef te doen, waarbij de
ladingsstroom van een condensator zichtbaar wordt op een meter,
kan men bijv. een batterij nemen van 4 volts spanning en een
condensator van 2 microfarad, (2 millioenste deelen van een farad)
wanneer men een meter heeft, die voor 1 milli-ampère (1 duizendste
van een ampère) een flinken uitslag geeft. De gewoonlijk in de
radiotechniek voorkomende condensatoren zijn veel kleiner. Een
Murdock van 43 platen is op maximum */ 1U00 microfarad. Men
zou 8000 volt moeten gebruiken om voor dezen den ladingsstroom
gelijk te maken aan dien van een 2 microfarad condensator met
4 volt.
Is de condensator eenmaal geladen, dan wijst de meter geen
stroom meer aan en zal ook een herhaald neerdrukken van den
sleutel geen effect meer hebben, omdat de condensator bij gelijk
blijvende spanning niet meer lading kan opnemen dan hij den
eersten keer al heeft gekregen. Maar als men na de lading S
loslaat en daana S, sluit, dan zal de condensator zich „ontladen”,
waarbij weer de meter A. uitslaat, ditmaal in de tegengestelde
lichting; en daarna kan met S een nieuwe lading worden
gegeven. Een condensator gelijkt in dit opzicht op een elastisch
vat, waar men onder druk iets in perst, dat er daarna weer uit
gedrukt wordt.
Onze stroomkring intusschen heeft nu wel in de isolatie van
den condensator een onderbreking, maar is overigens nog een
gesloten kring.
Nu kunnen we evenwel de condensatorplaten verder van
elkaar brengen, dus de onder
<=t
breking grooter maken. Dan
vermindert de capaciteit tusschen de platen en de ladings
/
stroom wordt zwakker. Doch
door verhooging van de span
A
ning der batterij kunnen we
aan
een condensator van
is
J3
S
kleinere capiciteit toch weer ge
t
lijke lading geven. Zoo kunnen
Fig. 39.
we de
condensatorplaten
C, en C2 - zooals in fig. 39 is gedaan - geheel in tegen
gestelde richting uit elkaar buigen en toch nog met een vol
doend hooge batterijspanning een merkbaren ladingsstroom geven.
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Bij de lading stroomt dan bijv. positieve electriciteit naar Ci (zie
het pijltje) en negatieve naar C2,’ maar dit laatste komt voor de
stroomrichting op hetzelfde neer alsof positieve electriciteit van
C2 naar de batterij stroomde, dus ook hier in de richting van
het pijltje. Dat beteekent, dat we in fig. 39 een toestand hebben
verkregen, waarbij in de geheele geleiding de stroom in één
richting gaat.
Gingen we het volgend oogenblik den condensator ontladen,
dan zou in den geheelen stroomkring een tegengestelde stroom
loopen. Die kan nog versterkt worden, wanneer Si niet enkel
voor ontlading wordt gebruikt, maar voor aansluiting eener tegen
gesteld geschakelde batterij Bi, die de lading omkeert.
. We krijgen dan bij beurtelings neerdrukken der sleutels voort
durende wisselingen der stroomrichting, maar op één zelfde oogen
blik is de stroom steeds overal in de geleiding gelijk van richting,
zoodat een veel grootere afstandwerking wordt verkregen dan met
den kring van fig. 37 oi 38.
In plaats van draden met groote condensatorplaten aan de
einden, zou men ook volgens fig. 40 lange enkele
draden of meervoudige dradennetten (als antenne)
kunnen spannen. Want ook enkele draden bezitten
capaciteit ten opzichte van elkaar, zij liet ook, dat
die capaciteit dan nog kleiner gaat worden. En in
plaats van de beurtelings aangesloten wordende
tegengestelde batterijen, zou men een wisselstroom
dynamo r> kunnen gebruiken, die geregeld wisse
lende spanningen leverde. Zoo is het in fig. 40
geteekend.
Na het voorafgaande zal men inzien, dat ook
Fig. 40.
in zulk een open kring, die voor afstandwerking
veel beter is dan een gesloten kring, werkelijk stroomen kunnen
worden opgewekt, omdat die kring door de capaciteit der einddraden een condensatorkring blijft.
De toevoer van wisselstroom aan een condensatorkring komt
hierop neer, dat de condensator geregeld geladen en weer ont
laden wordt, en daardoor zal de condensator — die na den
zeer korstondigen ladingsstroom gelijkstroom tegenhoudt —
'wisselstroom schijnbaar doorlaten.
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Wet biedt de condensator aan den wisselstroom een zekeren weer
stand, en wel te meer naar mate de condensator kleiner is. En die
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weerstand is verschillend al naar mate van het aantal stroomwisselingen
per seconde van den wisselstroom (het aantal stroomwisselingen
per seconde noemt men de frequentie van den wisselstroom). Hoe
grooter het aantal wisselingen, dus hoe grooter de frequentie, des te
vaker heeft de lading en ontlading plaats, des te meer stroom wordt
dus doorgelaten. De wisselstroomweerstand van een condensator zal
dus voor hoogere frequenties kleiner zijn. De wisselstroomweerstand
Wc in Ohms van een condensator met een capaciteit van C Farads
voor de frequentie n is:
l
Wc =

nnrc = a,4,6>

h de condensator geschakeld in een kring, die een gewonen
Ohmschen gelijkstroomweerstand van R Ohms bezit, dan is de totale
wisselstroomweerstand niet de som van R en Wc maar:

w = V r’ + ( 2 - 1 n C y

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

r

-V* + (

Het verschijnsel van lading en ontlading van een geleider
door wisselstroom, welks wisselingen de geleider juist kan
volgen, kan men voor
stellen door een krom
me lijn als in fig. 41.
In a begint een posi
tieve lading, die eerst
snel en daarna lang
zaam toeneemt tot in
b, waar het maximum
wordt bereikt. Dan
begint de ontlading,
eerst langzaam, daarna sneller tot in c, waarna een negatieve
lading volgt (cO en opnieuw ontlading (e). In e is de toestand
weer dezelfde als in a; daarna herhaalt alles zich van voren af
aan. Daarom noemt men den tijd van a tot e een volledige
periode.
Aangezien capaciteit en zelfinductie van den geleider twee
lactoren zijn, die de snelheid beheerschen, waarmee de ver
schijnselen van lading en ontlading plaats vinden, zal elke geleider
een voorkeur vertoonen vpor het opnemen van wisselstroom van
een bepaald aantal perioden per seconde. Dat aantal perioden
noemt men de eigenfrequentie van den geleider. .
Die „voorkeur" is gemakkelijk af te leiden uit de vermelde formule
voor den wisselstroomwecstand:

w

m \j Rs + (2

1
nnL— 2« n C

Deze weerstand wordt toch het kleinst als
l
2 it n L = O
2snC

X
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of:

2 5 n L =
n- =

_

1
2

~ Tl

C

l
4 s: C I

l

n “ 2r V~CT
Dat is dus de vergelijking, die het verhand aangeeft tusschen de
„eigen frequentie" van een geleider en zijn capaciteit en zelfinductie.
C is hier uitgedrukt in Farads en L in Henry's.
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Behalve dat de eigenirequentie van een geleider een voor
keur beteekent voor het opnemen van wisselstroom van een
met die frequentie overeenstemmend aantal perioden, heeft de
van capaciteit en zelfinductie afhankelijke eigenïrequentie ook nog
een andere beteekenis.
Wij hebben den condensator genoemd een elastisch (veer
krachtig) vat en de werking der zelfinductie een traagheidswerking.
Veerkracht en traagheid zijn de twee eigenschappen, die een veer
of snaar in staat stellen om trillingen uit te voeren. Brengt men
de veer uit haar ruststand, dan wordt door de veerkracht arbeids
vermogen in de gebogen veer opgehoopt; laat men haar dus los,
dan gaat ze uit zichzelf bewegen; door de traagheid gaat die
beweging door den evenwichtsstand heen, tot de veer naar de
andere zijde wordt gespannen; veerkracht en traagheid zijn de
. oorzaken, dat zij zich in trilling laat brengen.
Zoo zal ook de electrische geleider, die capaciteit en zelf
inductie bezit, na een enkele lading in electrische trilling kunnen
geraken, d. w. z. dat er heen en weer gaande wisselstroomen in de
eigenfrequentie in ontstaan.
Dit laatste zijn dan vrije trillingen. De wisselstroomen, erin
opgewekt door een uitwendige wisselstroombron, zijn op ge
drongen trillingen. Zooals wij boven betoogden, worden op
gedrongen trillingen ook het sterkst opgenomen, wanneer zij overeen
stemmen met de frequentie der eigeq-trilling.
Men vindt bijv. dat een draad van ongeveer ISO meter, in
welks midden een wisselstroom-generator is geplaatst, een
zoodanige capaciteit en zelfinductie bezit, dat hij maximum
stroom opneemt, wanneer de duur van één periode ’/millioenste
seconde wordt. De lading geschiedt dus het best met wissel
stroom van l millioen perioden, dat is wisselstroom van frequentie
1 millioen. Op die frequentie is zulk een draad uit zichzelf
„afgestemd”.
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In fig. 40 is ondersteld, dat de draden ter weers
zijden van de dynamo — elk 75 meter — gelijk en
even lang zijn.
Waar de eigenfrequentie evenzeer afhankelijk
is van C als"van L, zou men in fig. 40 niets ver
n
anderen aan den toestand, wanneer men bijv. den
ondersten draad meer capaciteit en evenredig minder
zelfinductie gaf. Dat kan geschieden door den draad
in te korten en te doen eindigen in een geleidenden
Fig. 42.
kogel (fig. 42). Verkort men den draad nog meer,
dan moet de kogel grooter worden. Maakte men den ondersten
draad oneindig kort, dan zou de kogel oneindig groot moeten worden
om gelijken toestand te behouden. Zóó ongeveer is het,
waanneer men niet ter weerszijden van de dynamo een
draad uitspant, maar den ondersten draad weglaat en
daarvoor in plaats een verbinding maakt met den enorm
grooten aardbol. Deze redeneering kan het eenigszins aannemelijk maken, waarom de eigenirequentie
van het stelsel van fig. 40 dezelfde zal wezen als die
van het stelsel van fig. 43: één draad van 75 meter en
die aan aarde verbonden.
Voor onze voorstelling van de zaak is het nuttig,
Fig. 43.
ons hierbij ook nog een andere voorstelling van de
werking eener geaarde antenne voor oogen te stellen, aangeduid
in iig. 44. Deze toont hoe de geaarde antenne feitelijk een condensatorkring is van geheel denzelfden aard als fig. 38.
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Fig. 44.
In fig. 44 vormt de antenne de eene condensatorplaat en de
aarde is de andere. Zij vormen samen den denkbeldigen con
densator C.
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XIV.
Frequentie en golflengte. - Voortplantingssnelheid der
draadlooze golven. - De vonk voor trillings opwekking. —
Gedempte en ongedempte trillingen.
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Er zijn slechts heel enkele draadlooze stations, waarbij inder
daad een machine direct den wisselstroom levert van de voor
de antenne passende, zeer hooge frequentie. Dat geschiedt bijv.
te Eilvese bij Hannover met de Goldschmidt-machine, die werkt
met frequenties van ongeveer 30.000 en ongeveer 20.000.
Wordt de antenne op die wijze 30.000 maal per seconde
afwisselend positief en negatief geladen, dan kan men zeggen,
dat er per seconde 30.000 stooten worden gegeven aan den om
ringenden aether. In dien aether gaan dan van de antenne bol
vormige golven uit, vergelijkbaar met kringen in een glas water, uit
gaande van een punt, waar men met een plankje in het water slaat.
De snelheid, waarmee de aethergolven zich in de ruimte uit
breiden, is zeer groot en wel voor alle aethergolven even groot;
de draadlooze trillingen verbreiden zich dus met gelijke snelheid
als bijv. de lichttrillingen, n. 1. met een snelheid van
300.000 kilometer (300 millioen meter) per seconde. Wordt nu
geseind met wisselstroomen van de frequentie 30.000, dan gaan
30.000 stooten per seconde uit en is de eerste stoot 7»oo<mSte
seconde op weg als de tweede stoot wordt gegeven. In Vannnaste
seconde legt de eerste stoot 7 30000 ste deel van 300 millioen meter
af, dat is 10.000 meter. Dat beteekent, dat de golflengte, waar
mede geseind wordt, 10.000 meter bedraagt. In het algemeen is:
300 millioen
golflengte in meters =
frequentie
300 millioen
en: frequentie =
golflengte in meters
Waar dus de golflengte van Eilvese bij het werken met
frequentie 30.000 gelijk- is aan 10.000 meter, daar wordt voor
frequentie 20.000 de golflengte 15.000 meter.
Aangezien elke geleider ten gevolge van zijn capaciteit en
zelfinductie uit zichzelf afgestemd is op zijn eigenfrequentie,
kunnen we ook spreken van de eigengolflengte van een open
of gesloten geleider. Die golflengte laat zich aldus berekenen:
Golflengte in meters = 1885 Vc (in microfarad) X L (in microhenry)

63
Wij vonden in liet vorig hoofdstuk voor de frequentie n:
1
n =
waar C in Farads en L in Henry's. Nu is
2* VCL
volgens bovenstaande de golilengte, die met de Gr. letter X (lambda)
wordt aangeduid:
x = 300 millioen . dus X = 2 - X 300 millioen X VC L
n
en als we C en L in microfarads en microhenry’s nemen:
X = 2 r. X 300 X VC L = 1885 V C L

Deze laatste formule is practisch de meest belangrijke van de
geheele radiotechniek en geeft den sleutel tot alle berekeningen
over den bouw van ontvangtoestellen.
Eerst moeten we nu echter nog iets verder in beschouwing
treden over de wijze van opwekking der golven, welke de zend
stations uitzenden.
De oudste methode van draadloos zenden is niet geweest,
een machine in de antenne te plaatsen, die de passende wisselfrequentie voor die antenne opwekte, maar het gebruik van een
natuurlijk hulpmiddel voor het verkrijgen van die snelle stroomwisselingen: de electrische vonk n. 1.
Vervangt men de wisselstroommachine van fig. 44 door een
vonkbaan in de antenne (fig. 45) en laat men daar met behulp
van een daarvoor geschikt toestel vonken overspringen, dan ont
staan vanzelf in de antenne wisselstroomtrillirïgen in de eigen
frequentie van die antenne.

Ö
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Fig. 45.

Ten einde n. 1. een vonk te verkrijgen, moet eerst de antenne
geladen worden tot zoo hooge spanning, ten opzichte van de
aarde, dat de vonkbaan doorslaat. Op dit oogenblik heeft men
hier het straks besproken geval van een trillingskring (de antenne),
waaraan een enkele lading is medegedeeld, waarna de trillings
kring in eigen-trilling geraakt. De antenne heeft door haar
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capaciteit een ladingsstroom kunnen opnemen. Bij het overspringen
der vonk gaat zij zich ontladen en ontstaat in de antenne een
aan den ladingsstroom tegengestelde ontladingsstroom. Nu moet
men weer bedenken, dat de werking der zelfinductie zooeven
door ons is genoemd een soort van traagheidsverschijnsel. Evenals
een eenmaal in beweging gebrachte slinger zich niet vergenoegt
met eenvoudig tot den evenwichtstoestand terug te keeren en
dan stil te houden, maar tengevolge van de traagheid door den
evenwichtsstand heen gaat en een tijd heen en weer blijft schommelen,
zoo zal ook de ontladingsstroom in een antenne niet stoppen als
de antenne weer gelijke spanning heeft als de aarde, maar de
stroom zal als gevolg van de zelfinductie der geleiding doorgaan
tot de antenne een tegengestelde spanning heeft verkregen als
de oorspronkelijk daaraan gegevene, zoodat weer electriciteit uit
de aarde naar de antenne moet terugvloeien, dus een nieuwe
ladingsstroom optreedt en het verschijnsel zich eenige malen
herhaalt.
Evenals bij een slinger worden in dit electrische geval de
opeenvolgende stroomwisselingen geleidelijk zwakker. En dat
ook die zwakkere trillingen een tijdlang telkens weer de vonkbaan overbruggen, is alleen mogelijk omdat door het eerste in
zetten van de vonk de lucht in de opening tijdelijk meer ge
leidend wordt (door ionisatie). De vonk, die wij als een kort
stondig, enkelvoudig verschijnsel waarnemen, bestaat inderdaad
steeds uit een aantal zeer snelle heen- en weergangen van
electriciteit, uit een aantal oscillaties, zooals men dat noemt.
Die snelheid der heen- en weergangen w'ordt bepaald door de
eigen frequentie der geleiding. Bij een antenne, afgestemd op
een golf van 5000 meter is die frequentie bijv. 60.000 en als de
geheele vonk ’/aoooste seconde duurt, bestaat die dus toch nog
uit 20 oscillaties. Met behulp van een zeer snel draaienden
spiegel heeft men dit oscilleerend karakter van de electrische
vonk door de photografie kunnen bewijzen.
Met een toestel, dat nu bijv. 500 vonken per seconde geeft,
zal men 500 maal per seconde in de antenne 20 achtereenvolgende
stroomwisselingen verkrijgen.
Zooals reeds opgemerkt, zijn dat echter wisselingen,, die
evenals de slingeringen van een slinger in sterkte afnemen. Zulk
een stroomverschijnsel zal dus den vorm hebben van iig. 46.
Dat noemt men een gedempte trilling. De afneming in grootte
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van de trillingen is de demping. Deze hangt af van de ver
liezen. welke de stroom in den geleider ondergaat, door weer
stand en dergelijke oorzaken. Men spreekt daarom ook wel van
de „demping van den geleider”.
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Gedempte stroomtrillingen in een antenne geven aan den
omringenden aether ook in sterkte afnemende stooten en de in den
aether ontstaande golven zullen dus in dit geval ook gedempte
golven zijn. liet golfverschijnsel, zooals dat tengevolge van één
in de antenne overspringende vonk uitgaat, noemt men een
golftrein. Fig. 46 kan dus ook worden opgevat als een voor
stelling van 4 zulke gedempte golftreinen.
In tegenstelling met dezen vorm der verschijnselen bij het
gebruik van een ouderwetschen vonkzender, zullen de stroom
trillingen in de antenne en de van die antenne uitgaande aethergolven, wanneer zij met een machine-zender volgens Goldschmidt
worden opgewekt, in teekening kunnen worden gebracht zooals
gedaan is in fig. 47. Daar heeft men stroomtrillingen in den ge
leider, en golven in den aether, van gelijkblijvende grootte
(amplitude). Die noemt men ook wel ongedempte golven.

Fig. 47

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

\

R ohm

Zoo zal ook voor hoogfrequente wisselstroomen bij een spanning
E de stroomsterkte worden:
■ E

t

y Rs + (2 r. n L -

I

y

2 r. n C
Rekent men voor een weerstand R = o en waarden van n, L en
C in een resonansgeval uit, welken invloed 'een kleine verandering
van L of C heeft, dan vindt men een groote verandering van J. Dan
is dus de kring voor afstemming heel gevoelig. Maar is R groot,
dan is de invloed eener verandering van C of L zeer gering.

f

Wordt R grooter dan \

^ -, dan kan de kring geheel niet

meer in eigentrilling worden gebracht.

1

.
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Het afstemmen van een antennekring op een bepaalde golf is
niets anders dan het in overeenstemming brengen van haar eigen
frequentie met die der aankomende trilling. Bij gebruik eener
zelfinductiespoel vergroot men daartoe meer of minder de zelfinductie in den antennekring. Uit de formule
golfl. = 1885 V C L
volgt, dat men de zelfinductie voor een 2 X grootere golf 4 maal
grooter moet maken; voor een 3 X grootere golf 9 maal enz.
(De eigen zelfinductie der antenne is tegenover die der spoel ge
woonlijk zoo gering, dat men die voor de meeste practische ge
vallen bij ontvangst buiten rekening kan laten).
Met een parallelcondensator op de antennespoel vergroot men
de golflengte nog meer, hetgeen men het eenvoudigst beredeneert
op de volgende wijze.
Twee met elkaar parallel geplaatste condensators (tig. 49) be
zitten samen een capaciteit,
gelijk aan de som der ca
paciteiten. Parallelplaatsing
van condensators is' toch
hetzelfde als vergrooting der
platen van één ervan. Be
schouwt men nu in tig. 50
het schema van een antenne
Fig. 49
met spoel en parallel ge-

69

plaatsten condensator Cp, waarbij ook de denkbeeldige condensator
Ca is geteekend, die zooals vroeger beredeneerd de capaciteit der
antenne tegeTiover aarde voorstelt, den ziet men hoe daar de twee
condensatoren feitelijk parallel staan aan elkaar en aan de spoel.
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Fig. 50

Ofschoon deze beschouwing streng genomen niet heelemaal
juist is, is zij toch zelfs voldoende om er bij benadering be
rekeningen omtrent den invloed van een parallelcondensator op
de spoel op te gronden.
De seriecondensator in de antenne --------- ----- --------verkort de goli. Twee condensatoren
Fig. 51
in serie met elkaar (fig. 51) bezitten
kleinere capaciteit dan één der twee. Voor twee gelijke condensatoren
is bijv. licht in te zien, dat tusschen de uiterste platen door de
serieplaatsing een dubbel zoo dikke isolatie komt, hetgeen de
capaciteit op de helft brengt. In fig. 52 staat de in serie met de
spoel geplaatste condensator Cs tevens in serie met de antennecapaciteit Ca. De capaciteit van het geheele stelsel wordt dus
verkleind.
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Voor een aantal parallel geplaatste condensatoren C„ C>, C., enz.
geldt dat de totale capaciteit wordt:
K = Ci + Cs + Ca + enz.
m
Voor een aantal met elkaar in serie geplaatste condensatoren is:
1

is

l

l

Cs +
K
C,
Zoodat voor twee condensatoren:

I

I

k- = 1

Ca

4- enz.
Ci Cj

idus K = Ci + c»
En als die twee gelijk zijn, dus Ci = Cs = C, dan is: K = »/* C.

I

Met behulp hiervan en van de formule voor de golflengte (1885
V cl) kan men den invloed van spoelen en condensatoren gemakke
lijk berekenen als de antenne-capaciteit bekend is. Formules voor
de berekening der capaciteit van condensatoren en antennes en voor
de berekening der zelfinductie van spoelen geven we later nog.
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Boven werd er reeds op gewezen, dat de afstemscherpte
eener antenne afhankelijk is van die antenne zelf, speciaal van
den weerstand. We zullen weldra zien, dat de detector daarop
ook nog van invloed is.
Maar bovendien is de afstemscherpte op het ontvangtoestel
aihankelijk van den aard der ontvangen golven. Gedempte golven
zijn veel minder scherp af te stemmen dan ongedempte.
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XVI.
Inductieve antenne-koppeling. - Storingvrije (selectieve)
ontvangst. - Toestelconstructie. - Doodeindschakelaars.
In de tot dusver behandelde schema’s voor ontvangtoestellen
werden antenne en aarde steeds verbonden met dezelfde spoel,
waaran ook de detector (kristal of lamp) was verbonden. Men
noemt dit directe koppeling van de antenne. De voordeelen
daarvan zijn de eenvoudige constructie, gemakkelijke bediening
bij het zoeken van stations op verschillende golflengten, en groote
geluidsterkte.
Maar bij het groote aantal der seinende stations, die men
tegenwoordig den geheelen dag door hoort, kleeft aan het werken
met directe koppeling het nadeel, dat men soms een aantal seinen
gelijktijdig hoort op zoo weinig van elkaar verschillende golf
lengten, dat men de seinen niet „uit elkaar kan halen”.
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Dit kan men verbeteren door het toepassen van inductieve
antenne-koppeling.
Fig. 53 geeft een schema van een daarvoor ingericht toestel
met kristaldetector. Spoel I, de antenne-spoel, of primaire spoel,

i
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Fig. 53

is voorzien van een glijcontact en bovendien kan een draaicondensator worden toegepast in serie met de antenne voor korte
golven of parallel op de spoel voor lange golven. Spoel II, de
detector-spoel of secondaire spoel, is schuifbaar in de eerste
en voorzien met aftakkingen, met een schakelaar op het eene
eindplankje.
Bij een toestel als dit begint men met de secondaire spoel
geheel in de primaire te schuiven en met condensator C2 op
nul een station te zoeken door de primaire afstemming te regelen.
Heeft men het gewenschte station hoorbaar, dan haalt men spoel II
iets naar buiten, maakt dus de koppeling losser, en zoekt met
den schakelaar en met C2 ook de detectorspoel precies af te
stemmen. Maakt men verder de koppeling nóg losser, dan moeten
zoowel de antennekring als de secondaire kring eenigszins worden
bijgestemd. Men zal dan bij losse koppeling bemerken, dat de
signalen, waarop men afstemt, slechts zeer weinig zwakker zijn
dan met directe koppeling, maar dat alle signalen op andere golf
lengten door de lossere koppeling veel zwakker zijn geworden.
Dit geeft dus een meer storingvrije ontvangst. Aangezien
men met zulk een toestel met een afgestemden, gesloten conden-
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satorkring als detectorkring een scherpere „keuze” verkrijgt uit
de vele signalen, die door den aether gaan, spreekt men ook
wel van selectieve ontvangst (selectie-keuze).
Absolute storingvrijheid is met geen enkel toestel te
bereiken. Als het te ontvangen signaal veel zwakker is dan de
storende seinen op naburige golflengten, ontstaan altijd moeilijk
heden, al zullen we later nog verdere hulpmiddelen leeren kennen
om de selectiviteit te verhoogen.
Overigens brengt de grootere storingvrijheid ook altijd den
last mede, dat de juiste afstemming niet zoo gemakkelijk is te
vinden; de noodzakelijkheid, dat men twee kringen moet af
stemmen, maakt de hanteering direct moeilijker.
Bij de uitvoering van een toestel voor inductieve koppeling
valt te bedenken, dat de spoelen zoodanige grootte moeten be
zitten, dat zoowel het primaire (antenne-) systeem als het secon
daire (detector-) systeem zich op dezelfde golven laten afstemmen.
Nu werkt in het primaire systeem steeds de antenne-capaciteit
mede tot de afstemming, terwijl die in het secondaire systeem
enkel met spoel en condensator moet worden bereikt. De totale
waarde der secondaire spoel moet dus bij voorkeur grooter zijn
dan van de primaire spoel. (De secondaire moet de grootste zelfinductie bezitten van de twee). Minstens moet de secondaire
gelijk zijn aan de primaire.
Voor een bepaalde, als primaire gebruikte spoel bestaan de
zelfde afstemmsgelijkheden als voor dezelfde spoel, gebruikt in een
toestel met directe koppeling. Hiervoor gelden dus ook de staatjes
der bladzijden 18 en 46.

|

Kristal-omvanger met inductieve antenne-koppeling.

Wil men de secondaire binnen de primaire schuifbaar maken,
dan wordt de secondaire kleiner in diameter. Om verder geen
I

*
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onhandelbare maten te krijgen, zal men de secondaire liefst niet
langer maken dan de primaire. En om nu de dunnere, slechts even
lange secondaire toch meer zelfinductie te geven dan de primaire,
moet men noodwendig secondair dunner draad bezigen.
Als regel kan men aannemen, dat bij spoelen van gelijke
lengte, maar van verschillenden diameter, de zelfinductie ongeveer
gelijk wordt, als men de draaddikten evenredig kiest aan de
diameters der spoelen. Heeit men dus een primaire van 14 cM.
diameter met draad van 0.7 mM., en is de secondaire 10 cM. in
diameter, dan moet daar draad op van 0.5 mM. of iets dunner.
De verhouding tusschen de diameters der spoelen kan gerust
1.5 a 2 zijn.
Wat de aftakkingen der secondaire betreft, is het niet noodig,
de spoel in een groot aantal zeer kleine afdeelingen te verdeelen.
Men heelt toch den draaicondensator voor fijnafstemming tusschen
de zelfinductie-trappen. Men kan de eerste afdeeling inderdaad
zeer klein kiezen voor de kortste golven, bijv. 10. of 15 windingen,
maar verder elke volgende afdeeling gerust telkens 2 maal grooter
maken dan de vorige.
Zooals het schema aangeeft, is de primaire met het aardeinde
naar de secondaire gekeerd. Dit is het best omdat in den antennekring de stroomsterkte het grootst is vlak bij aarde. Op deze
wijze laat men dat einde van de primaire, waarin de stroomsterkte .
het grootst is, op de secondaire werken. Van de secondaire
daarentegen is het van de primaire afgekeerde einde met den .
detector verbonden. Dat is ook voor de beste werking het meest
gewenschte. Het einde der secondaire, dat het dichtst bij de
geaarde primaire komt, vormt met de primaire een soort van
condensator, die energie opneemt. Dat is ook het geval met de
telefoongeleidingen, die verbonden zijn met de vlak bij ons hoofd
gebrachte — en dus met ons lichaam een condensator vormende —
telefoon. Houdt men de primaire spoel èn de telefoon aan één
zijde der secondaire, en den detector alléén aan het vrije eind
der secondaire, dan vormt dit vrije eind zich tot het hoogspanningeinde en zijn de spanningen, die aan den detector optreden het
gunstigst.
Een punt, waarover ook nog iets valt te zeggen, is, dat bij
ontvangst van kleine golven, als men van beide spoelen op het
toestel slechts een deel gebruikt, de niet-gebruikte spoeleinden
natuurlijk blijven aanhangen aan de trillingsketens. Dit kan soms
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leiden tot ongewenschte effecten. Vooral als de ontvangen golven
zóó klein zijn en de gebruikte spoelen zóó groot, dat het
ongebruikte einde op zichzelf ongeveer in afstemming komt met
de ontvangen golven. Dan neemt zulk een spoelgedeelte energie
op en dit verzwakt de ontvangst. Dit geldt vooral de aan
hangende spoelgedeelten in de secondaire spoel.
Ter voorkoming hiervan past men wel schakelaars toe, die
óf de ongebruikte gedeelten kortsluiten, óf de ongebruikte einden
afschakelen, zg. doodeind-schakelaars.
Kortsluiting der doode einden kan in lig. 53 gemakkelijk
worden verkregen, door bij den secondair-schakelaar knopje 4 te
verbinden met a en van de primaire het spoeleind b met c.
Doode'indschakelaars zij er al tallooze bedacht. Een voor
beeld van zulk een schakelaar geeft tig. 54. De schakelaar maakt

I

m.

Fig. 54
.

hier contact met de verbindingsdraden van de spoelgedeelten door
de veertjes a, b, c, die door den schakelarm worden opgelicht.
In den ruststand maken de veertjes doorverbindingen tusschen
de verschillende spoelgedeelten. Bij het oplichten van een veertje
door den schakelaar wordt die doorverbinding verbroken, door
dat de veertjes van de knoppen 1, 2, 3 worden afgelicht. Daardoor
wordt telkens het niet gebruikte spoelgedeelte afgeschakeld.
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XVII.

Lampontvanger met inductieve koppeling. - Korte
golf-toestel. — Ontwerp van een ontvanger
voor lange golven. - Noodzakelijkheid
van spoelen met meer dan
één windingslaag.
Het ontwerpen van een toestel voor inductieve antennekoppeling met lampdetector levert geen bijzondere moeilijkheden,
wanneer het toestel slechts voor een kleine golflengte-bereik be
hoeft te dienen. Men bezigt dan een secondaire spoel van vaste
waarde en stemt alleen af met een parallel-condensator. In het
eene einde der sec. spoel laat men een terugkoppelspoel
draaien oi schuiven en in het andere einde een antenne-koppelspoel. Het schema geeft tig. 55.

flv.
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7k.
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Fig. 55

Voor de antenne-afstemming is hier in serie met de kleine,
onveranderlijke antenne-koppelspoel Al< een antenne-verlengspoel Av opgenomen, uitgevoerd met glijcontact.
Afmetingen voor een toestel voor kleine golven (240—860
meter) laten we hier volgen:
De sec. spoel kan voor korte golven met voordeel worden
uitgevoerd met gespatieerde windingen, d. w. z. dat men de
draden niet op den koker vlak naast elkaar windt, maar telkens
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met eenige tusschenruimte. Een koker van 9 cM. diameter,
met 80 windingen, verdeeld over een omwikkelde lengte van
16 cM. (dus gemiddeld 5 windingen
< 3 «/<
o
per cM.) is voor het doel geschikt.
Wil men beide koppelspoeltjes draai
baar aanbrengen, dan Iaat men op
den koker van 9 cM. diameter een
18 ;3 HS as 18 wini.
paar ringen van 1 cM. breedte nietFig. 56
omwonden (zie lig. 56) terwijl de
koppelspoeltjes zijn te vervaardigen volgens tig. 57 en lig. 58.
Het antenne-koppelspoeltie kan 5 cM. diameter zijn, 4.5 cM.
lang, waarop ter weerszijden van de as 25 windingen, dus totaal
2X25 windingen worden aangebracht.
Als as wordt geelkoperdraad gebruikt
ter dikte van eenige millimeters. In
het koppelspoeltje lijmt men een stukje
hout, dat den vorm heeft, die in lig. 57
is te zien en waarop een koperplaatje
■K
k: is geschroefd. Dit dient om er na
de monteering van het koppelspoeltje
in de hoofdspoel en na het doorsteken
van de as, die as op vast te soldeeren.
In den koker wordt het koppel WWHWi
spoeltje op zijn plaats gehouden door
FiS- 57
na het inzetten op de as gesoldeerde
ringetjes r en r,. De einden van den draad op het koppel
spoeltje worden voorzien van buigzame snoertjes s en
waar
aan verder de verbindingen komen.
Men kan zelfs het antenne-koppelspoeltje
ook wel geheel buiten het om wonden ge
deelte van den secondairen koker draaibaar
maken. Voor een Iampdetector blijft dan
toch de koppeling nog wel voldoende en
dan heeft een zoo losse koppeling vele voordeelen.
Het terugkoppelspoeltje wordt op'geheel
dezelfde wijze vervaardigd; een spoeltje van
lt w.
15W.
7 cM. diameter, 3.5 cM. lang, ontwonden met
2X38 windingen van 0.2 ntM. draad zal on
Fig. 58
geveer de juiste waarde hebben, maar de

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

Voor de lange golven komt men tot reusachtige spoelen.
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stellen: 1100 tot 5500 en 5000 tot 25000 meter zou men alle
golflengten bestrijken, maar drie volledige toestellen erop na te
houden, wordt wat veel!
Vergrooting van het meetbereik maakt weer — evenals voor
den kristalontvanger — een secondaire spoel met zelfinductieaftakkingen noodig. Maar dan zijn er twee moeilijkheden. De
terugkoppelspoel moet dan óók met aftakkingen worden uit
gevoerd en de antenne-koppelspoel dient schuifbaar te zijn, want
bij het afschakelen van gedeelten der secondaire moet die koppel
spoel telkens dichter bij het wèl gebruikte deel der secondaire
spoel gebracht kunnen worden.
De handigste uitvoering wordt dan wel deze, dat men de
terugkoppelspoel laat schuiven in de secondaire en de primaire
koppelspoel laat schuiven buiten om de secondaire. Fig. 59 geett
van de uitvoering een
denkbeeld en figuur 60
toont
in schema de lig
1 ging iler
opvolgende af
takkingen op secondaire
en terugkoppelspoel en de
verbindingen. Ook hier
Fig.. 50
moet in den antennekring
een antenne-verlengspoel in serie worden geplaatst met de
antenne-koppelspoel. Dit type van toestel laat 'zich voor een
willekeurig golflengtebereik uitbreiden.
cm
Nu worden even
wel van gewone, in
één laag gewikkelde
spoelen de afmetingen
voor de langste, tegen
*
woordig voorkomende
golven (23500 nieter)
wel zeer onhandig.
Om deze golf te halen
Fig. 60
met een condensator
van '/iwn microfarad
parallel op een secondaire spoel, moet die spoel ongeveer 150.000
microhenry zijn. Dat wordt bijv. een spoel van ongeveer 20 cM.
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diameter, ruim l meter lang, omwonden met 1250 meter draad van
0.5 mM. Dan is op het toestel een bijna even zoo groote antennevoorschakelspoel noodig en een terugkoppelspoel, ook van aan
merkelijke afmetingen.
Al voorziet men zulke spoelen met aftakkingen en doodeindschakelaar, dan blijkt toch gewoonlijk de ontvangst voor
golven beneden 1500 meter er heel gebrekkig mede te zijn.
Men vervalt dus in een onhandelbaar groot apparaat voor
de ontvangst van lange golven, en in de noodzakelijkheid om
er nog een aparten ontvanger voor korte golven bij te maken.
Verschillende middelen zijn bedacht om die groote spoelen
door kleinere te vervangen. Bij behoud der spoel in één laag
zou men alleen dunner draad kunnen nemen, maar de boven
aangegeven groote spoel heeft met draad 0.5 mM. reeds 112 Ohm
weerstand. Met nog dunner draad bereikt die weerstand nog
schadelijker waarden.
Het eenige is dus, spoelen in meer dan één laag te ver
vaardigen, waarbij evenwel voorzorgen zijn te nemen om geen
onaangename effecten daarvan te ervaren.
Het nadeel eener spoel in méér dan één laag is, dat de
windingen van de eene laag capaciteit bezitten ten opzichte van
die in de andere. Bij een gewone lagenwikkeling komen de
draden le liggen als aangeduid in fig. 61. Daarbij wordt de eigen
capaciteit zeer groot voor hoogfrequente stroomen. Bij deze
snelle wisselstroomen toch is het spanningsverschil van de eene
winding op de andere merkbaar groot. In het geteekende geval
v»o 399 3397 -336 3Sr 39Y 393 3$l 3J/
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Fig. 61

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

XVIII.

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

Spoelen op het ontvangstation Daniël (Curaqio) 1918.

Aangezien overigens bij spoelen in meer lagen'!een grooter
aantal windingen bij elkaar in dezelfde ruimte komt [te liggen,
wordt de zelfinductie der spoel naar verhouding grooter en zal
men, vergeleken bij een spoel in één laag, met minder windingen,
dus met minder draad en bij geringeren'weerstand, reeds gelijke
zelfinductie verkrijgen.
Een ander voorbeeld eener spoel in meer lagen met ver
minderde eigen capaciteit is de ringspoel. Deze bestaat uit
een koker, waarop de draad is gewikkeld in groeven. In een
cvlinder van hout of eboniet worden met tusschenruimten van
1 cM. groeven gedraaid, die bijv. voor draad van 0.7 mM. on
geveer 0.3 cM. breed en 0.5 cM. diep zijn. In elke groef worden
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5 lagen van elk vier draden naast elkaar gewikkeld, dus totaal
20 windingen. Een spoel van 12 cM. diameter inet 16 groeven
wordt aldus met 320 windingen (120 nieter draad) ongeveer ge
lijk aan spoel 8 van het staatje op bladz. 18. De totale lengte
van den cylinder wordt hier 22 cM.
Spoelen voor grootere golflengte kan men bij behoud der
zelfde afmetingen verkrijgen door de groeven dieper te maken
en nteer lagen draad boven elkaar aan te brengen. Uit electrisch
oogpunt blijft de spoel daarbij even goede eigenschappen be
houden, maar de uitvoering wordt moelijker.
Telkens toch moet het bovenste draadeinde van een ring
op een ringspoel worden verbonden met het benedeneind van den
volgenden ring. Dat geeft eenige moeite bij de samenstelling,
'want als men den draad eenvoudig naar beneden trok, zou deze
ruimte wegnemen en zouden al de windingen sterk tegen dien
toevoerdraad gedrukt worden, hetgeen kortsluiting van een ge
deelte zou kunnen doen ontstaan. Daarom is in den wand van
elke ringgroef een klein schuin groeije aan te brengen, waardoor
de toevoerdraad naar beneden kan worden gevoerd. Bij zeer
diepe groeven wordt dit heel lastig.
Daarom zal men ook hier toch voor zeer groote golflengten
de spoelen weer van dunner draad moeten vervaardigen.
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Fig.63
Voor een met ringspoelen uitgerust toestel kan men het schema
volgen van fig. 63. Spoelen I en II zijn daar groote, aftakbare
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ringspoelen. Voor de koppeling van antenne-kring met secondairen
kring en voor de terugkoppeling dienen de koppelingsvariometers V, en Vs.
Een „variometer” bestaat uit twee in elkaar draaibare spoelen,
gemonteerd op volkomen gelijke wijze als aangeduid in de
vroegere figuren 57 en 58. Het is eigenlijk de bedoeling
van een variometer. dat de twee spoelen, parallel of in serie ver
bonden, te zanten een fijn-veranderlijke zelfinductie zullen vormen.
Zulk gebruik van het apparaat zullen we later nog leeren kennen.
Hier worden de in elkaar draaibare spoelen alleen als variabele
koppelingen gebezigd.
Qewoonlijk maakt men variometers van twee even breede
kartonnen of ebonieten ringen, zoodanig in elkaar passend, dat
de eene nog juist binnen de andere kan ronddraaien. Hoe smaller
de ringen zijn. des te minder zullen ze in diameter behoeven te
verschillen en des te sterker kan de koppeling worden gemaakt;
maar dan kan er ook des te minder draad op gewonden worden.
Voor de koppeling tusscheri antenne-kring en secondairen
kring behoeft de afstand tusschen de spoelen niet zoo heel nauw
te worden genomen en komt ook het juiste aantal windingen er
niet zoo op aan. Twee ringen van 12 en 10 cM. diameter en
van 6 cM. breedte draaien precies in elkaar. Rekent men, dat
in het midden bijna l cM. niet-omwonden moet blijven voor het
doorlaten van de as, dan houdt men op eiken ring 2X2.5 cM.
wikkelruimte over, voldoende voor 2X40 windingen draad van
o.6 mM. op de buitenspoel en 2X45 windingen draad van 0.5 mM.
op de binnenspoel.
Minder gemakkelijk is het vinden van bruikbare waarden
voor de aantallen windingen op de spoelen voor de terugkoppeling.
Voor zeer lange golven moet de terugkoppeling vrij sterk
worden. Nu is het gewenscht, de spoel in den secondairen
kring niet met al te dun draad te wikkelen (liefst hetzelfde
waarvan spoel II is gemaakt). Op de spoel in den plaatkring
evenwel doet dun draad weinig kwaad en het daarmee te bereiken
grooter aantal windingen kan noodzakelijk blijken. Men 'heeft
erop te rekenen, dat de juiste samenstelling der spoelen van den
terugkoppelvariometer door probeeren moet worden gevonden.
De spoel in den plaatkring zal met ongeveer 2X125 windingen
draad van 0.15 mM. voorzien kunnen zijn, liefst met 4 of 5 af
takkingen.
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Het voordeel van het schema van fig. 63 is, dat het er zich
heel goed toe leent om zoowel kleine als zeer groote golven te
ontvangen. Met behulp van doodeindcontacten of van verbindingen
met snoertjes kan men zorgen, dat spoelen I en II geheel afge
schakeld kunnen worden. Dan bestaat het toestel enkel uit de
twee variometers en ook de wikkelingen daarvan kunnen, even
als wij aangaven voor de plaatkring spoel, nog met schakelaars aftakbaar zijn; het geheel afschakelen der spoelen I en II is voor
kleine golven een groot voordeel.
Uit den aard der zaak kunnen V, en V., ook wel vervangen
worden door schuifspoelen, ofschoon de regeling daarmee minder
gemakkelijk hanteerbar is dan met variometei vormige spoelen.
Verder kunnen spoelen I en II in plaats van ringspoelen ook
spoelen zijn met bankwikkeling of gewone spoelen in één laag.
Krijgen zij echter grooten omvang, dan moet men ze ver van
elkaar plaatsen, anders bestaat er al regelrechte koppeling tusschen
die spoelen en geeft de regeling van V, niet veel meer.

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

*
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Gelukkig; kan men ze met eenig geduld ook met al zeer
primitieve hulpmiddelen uit de hand wikkelen.

Vervaardiging van honingraatspoelen uit de hand.

Daartoe maakt men een houten klos. zooals te zien is midden
in het bovenste gedeelte van de foto. De klos heeft in het midden
een diameter van 45 mM., en daar is de rug 24 mM. breed.
Aan beide zijden is de klos tot een kleineren diameter van 35 mM.
afgedraaid. De rug heeft dus aan beide zijden een opstaand randje
van 5 mM. Vlak langs dat opstaande randje, naast den rug,
worden aan beide zijden 27 gaatjes geboord, l cM. diep, de
gaatjes aan beide zijden recht tegenover elkaar. , De gaatjes
worden geboord met een spiraalbóor van 1 '/s niM., zoodat er
nagels in passen van deze dikte, die 60 mM. lang zijn en waar
van de koppen worden afgeknipt. Naar binnen toe vinden de in
de gaten geplaatste nagels dan steun tegen het opstaande randje
van den rug.
In de klos is een — in de foto links uitstekende — pen
bevestigd om het toestel in de hand te kunnen vasthouden.
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Van carton ter dikte van 5 niM. maakt men verder een ring,
die 24 mM. breed is en precies over den rug van de klos kan
worden geschoven. Na het opschuiven van dien ring plaatst men
de nagels in de gaatjes. Men kan ze met een lichten hamerslag
in het hout vastslaan of ook er wat lijm aandoen opdat ze niet
weer uit de gaten vallen. Maar ze moeten later gemakkelijk
verwijderd kunnen worden en voor het winden van een volgende
spoel opnieuw gebruikt.
liet-heeft voordeel, de gaten op de zijkanten der klos te
nummeren met inkt, aan beide zijden van 1—27.
Voor het wikkelen begint men met het einde van den draad
eenige malen om de als handvat dienende houten pen te slaan
en daarna om nagel l links. Vandaar gaat de draad naar 15
rechts en vervolgens naar 2 links. Daarmede is dan I winding
voltooid. Eigenlijk'is het
van den onttrek méér dan 1 winding.
De tweede gaat van 2 links over 16 rechts naar 3 links, de
derde van 3 links over 17 rechts naar 4 links. De 27ste loopt
van 27 links over 14 rechts naar l links. Daarmede is de
1 ste jaag voltooid.
Reeds in de ééne laag van 27 windingen liggen de draden
in een netwerk van kruisingen over elkaar heen.
De eerste draad van de tweede laag nu, loopt weer precies
als de eerste winding van de eerste laag, maar zij komen niet
op elkaar, doch blijven, door het kruiselings over elkaar liggen
van de draden dier eerste laag, op één draaddikte van elkaar.
Men kan aldus voortgaan met winden tot een willekeurig
aantal windingen. Met zijde of katoen omsponnen draad is voor
deze spoelen betrouwbaarder dan emaildraad.
Is het gewenschte aantal windingen voltooid, dan wordt de
geheele spoel flink met schellakoplossing bestreken, vooral in het
midden, zoodat de schellak er door en door in trekt. Het drogen
duurt voor de grootste spoelen ongeveer een dag. Daarna kunnen
de nagels, waarop de spoel is gewikkeld, worden weggenomen
en kan de 'kartonnen ring, waarop de draad door de schellak
vast zit, van de houten klos worden geschoven. De kartonnen
ring en de draadwindingen vormen samen een stevig geheel.
Voor het afmonieeren moet met een band om de spoel
een steker daaraan vastgemaakt worden. Bij de origineelé Honeycombcoils van De Forest Cy zijn dit stekers met één pen en
één gat. Het mogen echter ook stekers met twee gewone en
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en gelijke pennen zijn op normaalafstand (19 mM.) Een blokje
beuken- of esschenhout van 25—25—30 mM., waarvan één zijde
rond is uitgevijld, zoodat de spoel erin past terwijl aan den anderen
kant de stekerpennen zijn ingeschroefd, voldoet zeer goed. De
einddraden kunnen door gaatjes in het blokje vlak bij de pennen
uitkomen en daaronder worden geschroefd. Een strookje presspaan ter breedte van 2.5 cM., wordt met drie houtschroefjes tegen
een der zijden van het blokje bevestigd, om de spoel heenge
slagen en stevig aangetrokken ook tegen den anderen zijkant
van het blokje vastgeschroefd.
liet eenige bijzondere, waarop men bij de monteering heeft
te letten, is de verbinding van de draadeinden aan de stekerpooten. Wil men de spoelen in de later te behandelen schema’s
steeds goed kunnen gebruiken, dan moet men in de eerste plaats
al zijn spoelen in dezelfde richting wikkelen en.verder de volgende
voorzorg nemen.
Men plaatst de afgewerkte
spoel vóór zich, mèt den steker,
als atgebeeld in figuur 64, den
buitensten draad a, boven en
naar links gericht en den steker
links van de spoel. In dezen stand
verbindt men draad a aan den
~ Eig. 64
bovensten stekerpoot en b aan
den ondersten. Handelt men bij
de montage met alle spoelen eender, dan zullen zijKeen in alle
schema’s bij elkaar passend stel vormen. Het is dan ook onver
schillig of men later de spoelen in de stekergaten op het toestel
omkeert. Handelt men bij de montage anders, zoodat bij de
eene a aan a, en bij de andere aan b, komt, dan krijgt men
groote moeilijkheden met terugkoppe
ling.
Het is het best, bij de montage
draad b buiten langs de spoel te
buigen, zooals fig. 65 laat zien en
daarna een stukje isolatie band c om
draad en spoel heen te leggen, zoodat
later bij het hanteeren de draad niet
Fig, 65
wordt beschadigd en niet verschuift.
Men kan ook draad a onder het bandje klemmen.
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Een volledig stel spoelen voor een toestel voor alle golflengten,
van 200 tot 25000 meter, bestaat uit de volgende 16 nummers,
waarbij het nummer tevens het aantal windingen aangeeft.
Aantal
windingen
25
35
50
75

Draad- Zelfinductie Uitw. Golflengte met Draadlengte
enkel kat. milli-Henry diam. cond 0.001 m. F. in meters
5.5
ISO— 430
4
0.052
200- 560
6
0.088
5.6
9
0.106
5.7
250
615
0.56 mM.
400- 1020
14
0.293
5.6

100
150
200
250
300
400
500

0.543

1.140
2.190
0.5 mM.

8.750
14.350

19.660
31.700

600
750

1000
1250
1500

3.675
5.107

0.36 mM.

59.260

97.150
145.000

6.2
6.6
6.9
7.2
7.6

S.0
9.2
7.8
8.2
9.3
10.3
11.5

500700—
1000^
1.300160020002500-

1390
2010
2790
.3610
4260
5575
7150

3200- 8.350
4000—10600
6000-14500
8000-18500
9000—22700

20
30
42
50
63

84
115
122
160
225

280
370

De opgegeven zelfinductie waarden zijn aan origineele Forestspoelen gemeten, die alle 5 cM. binnendiameter hebben en
2.5 cM. breed zijn.
De grootste golflengte van de grootste spoel is met conden
sator van 0.001 m. F. niet ten volle 25000 nieter, maar door bijschakeling van een kleinen vasten condensator bereikt men die
golflengte ruimschoots.

XX.
Toesteltypen met honingraatspoelen. - Het vinden der
juiste antenne-afstemming. - Terugkoppeling voor zeer
korte golven. - Duolaterale spoelen.
Het zeer eenvoudige schema voor een ontvangtoestel met
honingraatspoelen, aangegeven in fig. 66, komt geheel overeen
met het schema van fig. 55, ook in de werking. Elk bepaald
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stel spoelen geeft maar een beperkt golflengte-bereik, dat voor de
secondaire spoel uit ons staatje kan worden afgelezen. Het verschil
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Fig. 66

niet fig. 55 is, dat men door de secondaire spoel in het midden
te plaatsen en de primaire en secondaire scharnierend draaibaar
er naast, bij honingraatspoelen geen antennevoorschakelspoel be
hoeft, aangezien men steeds de eene primaire spoel zoo groot
kan kiezen, dat die alleen voldoende is.

Toestel met honingraatspoelen.
Links: hoogfrequentversterker met weerstandkoppeling; de kleinste, die bestaat.

De afmonteering van het geheel wordt getoond door onze
toto. Op het aigebeelde toestel zijn de drie spoelen in naast
.elkaar op een frontplaatje bevestigde steekdoozen aangebracht.
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De middelste staat vast; de beide uiterste zijn draaibaar om al
dus de koppelingen te kunnen regelen.
Gewoonlijk zal men bij een bepaalde secondaire spoel een
één nummer kleinere primaire noodig hebben en twee of drie
nummers kleinere terugkoppelspoel. Voor de langste golven is
spoel 500 als terugkoppeling zeker voldoende.
Is men secondair op een station afgestemd, dan wordt de
primaire afstemming gevonden door bij een terugkoppeling, die
de lamp nog juist doet genereeren en bij een losse primaire
koppeling (spoel onder 45° bijv.), aan den primairen condensator
te draaien. Bij nauwkeurige antenne-afstemming slaat de lamp
af. (Zoo noodig gaat zij dan door sterkere terugkoppeling wel
weer genereeren.) Bij ontvangst van lange golven openbaart
de juiste antenne-afstemming zich ook wel zonder afslaan van de
lamp door een klokkend geluid in de telefoon, als men door de
afstemming heen draait.
Door het beschikbaar zijn van een groot aantal verschillende
spoelen zal bij een honingraatspoeltoestel van moeilijkheid om
de lamp te doen genereeren, nooit sprake behoeven te zijn, al
thans voor de lange golven.
R
Wel komt het een enkele
maal voor, dat een ietwat minder
goede lamp moeilijk of niet ge
jvtr
T?
nereert op de kleine golflengten.
m
Dat komt omdat speciaal voor de
fjTu
kleinste spoelen de koppelingen,
waarbij de spoelen hoogstens vlak
naast elkaar gebracht kunnen wor
c?
den, altijd tamelijk los blijven.
*
Het redmiddel is dan, dat men als
terugkoppelspoel voor. de kleinste
L
R
golven één apart op een steker ge
monteerd spoeltje er bij maakt van
anderen vorm, zoodat het binnen
1%. 67
in de secondaire kan draaien. Zulk
een spoeltje ziet men op de foto naast het toestel liggen. Het is een
kokertje van 39 mM. diameter, waarop 60 windingen draad van 0.2 mM. zijn gelegd, hetgeen een om wikkelde lengte geeft van ongeveer 2.5cM.
Een volledig plan van.de verbindingen van het afgebeelde
toestel geeft fig. 67. Bij het gewone gebruik wordt stopcontact

Z. r.
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R kortgesloten, terwijl de stopcontacten VT en Vs ongebruikt
en open blijven. Waarvoor ze dienen, zullen wij eerst later zien.
Aan den primairen draaicondensator Cp kunnen met behulp
van een schakelaar twee vaste condensatortjes parallel geschakeld
worden. Het eerste is bijna zoo groot als het maximum van den
draaicondensator, het tweede is bijna twee maal zoo groot.
Bij eenigszins groote antenne kan het nut hebben, den
condensator, als hij in serie staat, aldus te vergrooten.
Men moet bedenken, dat bij gebruik eener onveranderlijke
primaire spoel de serie-stand van den condensator nooit aansluit
bij den parallelstand,- want de seriecondensator doet de golf waar
op is afgestemd, altijd korter blijven dan die waarop men zonder
condensator zou zijn afgestemd, terwijl de parallel-condensator,
ook al staat die op nul, altijd al eenige waarde heeft, die de
golf verlengt. Kr blijft dus een gaping, die alleen overbrugd kan
worden door een andere spoel in te zetten. Maar de gaping
wordt kleiner, naar mate men den serie-condensator grooter kan
maken.
Om met een toestel met honingraatspoelen goed resultaat te
krijgen, zal men de primaire spoel nooit vlak tegen de secondaire
moeten plaatsen. Ken koppeling onder een hoek van 45° is voor
lange golven vast genoeg.
Kr is geen enkel bezwaar om ook een kristalontvanger met
honingraatspoelen uit te rusten, dus volgens schema van fig. 53
bijv., maar met weglating van glijcontact en aftakkingen. Daar
voor komt de verwisselbaarheid der spoelen in de plaats.
Ken enkel woord moeten we nog wijden aan een soort van
spoelen, die veel op honingraatspoelen gelijken, maar daarvan
ietwat afwijken in samenstelling en die in den handel zijn onder
den naam van duolaterale spoelen:
Het verschil is, dat terwijl bij de honingraat-wikkeling de
28ste winding (eerste van de tweede laag) precies boven de
eerste komt te liggen, bij duolaterale spoelen de windingen der
tweede laag iets zijn verschoven ten opzichte van de windingen
der eerste laag. De afstanden tusschen de draden in de spoel
zijn daardoor iets grooter en de eigen capaciteit van deze spoelen
is nog iets geringer. Men herkent de wikkeling hieraan, dat
geen doorloopende openingen tusschen de draden voorkomen.
Ook deze wikkeling is uit de hand uit te voeren, als men
de gaten in de klos en dus ook de pennen niet ter weerszijden
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tegenover elkaar plaatst, maar ze rechts een halve plaats laat opschufven. Nummert men dan links de pennen 1—27 en rechts
l27Vj, dan kan men wikkelen: l —157-—3— 17'/a—5 enz.
tot 13—277#—15—2Vs en later 27— uVt—2—167», waar men.
nadat bij 27 de 13de winding is voltooid, niet met de 14de weer
op l uitkomt, maar op 2, zoodat men in de 2de laag één winding
verspringt. Men zal inzien, dat men hier voor gelijk aantal
windingen in één laag ongeveer het dubbel aantal pennen moet
nemen (steeds aan beide zijden een oneven aantal).
In de practijk van het gewone ontvangtoestel bemerkt men
van voordeelen van duolateraalspoelen zeer-weinig.

XXI.
De werking van den detector. - Gelijkrichting.
Integreering. - Lange golftreinen.
De stroomen in een ontvangantenne zijn uiterst zwak. Signalen,
die 'Aoooooste van een ampère opleveren, behooren al tot de
krachtige. Het gevoeligste instrument voor het waarnemen van
zoo zwakke st.ccmen, is de telefoon. Maar de ontvangen
stroomen zijn hoogfrequente wisselstroomen, waarvan de wisse
lingen te snel na elkaar komen dan dat de magneet-kernen van
een telefoon die kunnen volgen. De invloed der positieve helft
eener periode heeft zich nog niet kunnen doen gevoelen of hij
wordt alweer vernietigd door den invloed der negatieve helft.
Om nu toch iets waarneembaars in de telefoon te krijgen,
maken we gebruik van één of anderen detector. De werking van
alle moderne detectoren berust hierop, dat zij wel stroom door
laten in de eene richting, maar niet in de andere. Van een
wisselstroom worden bijv. alleen de positieve helften doorgelaten,
maar niet de negatieve en de inschakeling van een detector ver
andert dus den wisselstroom in een aantal stroomstooten alle in
één richting. M. a. w. de werking van den detector berust op
gelijkrichting.
In fig. 68 is aangegeven wat er in een ontvangtoestel terecht
komt van de golftrein-trillingen van een gedempten zender; a is
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liet stroomverschijnsel in de antenne; b zijn de gelijkgerichte
stroomstooten in één richting, die de detector hiervan doorlaat.
Zulk een serie stootjes
in één richting, gevoerd
door een telefoon, zal deze
doen werken, omdat het
geringe effect van elk voor
gaand stootje wordt ver
sterkt door het volgende
ï
a
en de tegenwerkende in
2
Fig. 68
vloed der negatieve stootjes
er thans tusschen uit valt.
De samenwerking van al die stootjes van één golftrein in
de telefoon wordt verbeterd door den telefoon-condensator. Deze
neemt van elk stootje en gedeelte op en de lading van den
condensator, daardoor verkregen, wordt in den tusschentijd
tusschen elke twee stootjes aan de telefoon afgegeven. Hierdoor
krijgt de stroom, die werkelijk door de telefoon gaat, een meer
gelijkmatig, afgevlakt karakter, weergegeven in de figuur door c.
De grootte van den telefoon-condensator in niet heel scherp aan
een bepaalde waarde gebonden. Maakt men hem echter over
dreven groot, dan worden de geluiden dof.
Het geluid in de telefoon ontstaat door de achtereenvolging
der onderbroken stroomdoorgangen t, 2, 3 enz. Elk dezer
stroomdoorgangen is het gevolg van een geheelen golftrein. Het
effect van de verscheidene in één golftrein voorkomende trillingen
wordt door de werking van detector en telefooncondensator telkens
tot één geheel samengevoegd. VandaAr dat men op deze wijze
werkende detectoren ook wel integreerende detectoren noemt,
(integreeren beteekent n. 1. optellen of samenvoegen). In tegen
stelling daarmee was de ouderwetsche coherer (buisje met metaalvijlsel) een niet-integreerende detector. Daar berustte de werking
hierop, dat als de spanningen, door ^en golftrein opgewekt, een
bepaalde waarde overschreden, de cokerer geleidend werd voor
den stroom eener hulpbatterij. De lengte van den golftrein deed
er daarbij niet toe; van belang was alleen de hoogste spanning,
die in den golftrein werd bereikt. Maar bij de modernere detec
toren, te beginnen met de kristaldetectoren, werken ook de
zwakkere natrillingen in den golftrein mede tot het effect. Dat
is het wat tnen aanduidt als de „integreerende” werking. Daarom
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heeft nauwkeurige afstemming en gebruik van kringen met zoo
gering mogelijke demping, en ook het uitzenden van lange, weinig
gedempte golftreinen, bij de modernere detectoren veel meer
effect dan bijv. eertijds bij den coherer.
De toon, die bij ontvangst van gedempte seinen in de telefoon
wordt gehoord, onstaat doordat de stroom-doorgangen 1, 2, 3 enz. *
door de telefoon elk één uit- of inbuiging van de trilplaat geven
en tezamen een trilling van de trilplaat veroorzaken in de
frequentie dier stroomdoorgangen, die dezelfde is als de frequentie
der golftreinen, dat is de vonktrequentie van den zender. De
ontvanger hoort dus geluid in denzelfden toon, als op liet zend
station door de vonken wordt voortgebracht.
Dit moet natuurlijk een hoorbare frequentie zijn en aan
gezien ons oor het gevoeligst is voor trillingen van geluids frequenties
400—1200 (dus 400—1200 trillingen per seconde) kiest men
voor de vonkzenders gewoonliik de vonktrequentie binnen die
grenzen (fluitvonkzenders) al werken er ook nog steeds met
minder vonken per seconde (knal-, kraak- en bromvonkzenders
met frequenties 12—100.)
In tegenstelling met de zeer hooge frequentie der electrische
trillingen in den golitrein, waarvan de golflengte afhankelijk is,
noemt men de golftrein-frequentie (het aantal stroomstooten per
seconde, dat in de telefoon wordt verkregen en geluid geeft) een
laagfrequent verschijnsel. Men spreekt ook wel van radiofreqentie (van de hoog-frequente trillingen) en audio-frequentie
(hoorbare toonfrequentie).
Men kan dus zeggen, dat aan den detector hoogfrequente
electrische trillingen worden toegevoerd, die bij gedempte golven
reeds in laagfrequente groepen (golftreinen) zijn verdeeld. De
groepsfrequentie bepaalt den toon in de telefoon.
Hierbij is te bedenken, dat zelfs op den korten duur van
een enkele punt altijd reeds eenige golftreinen komen. Een streep
bestaat uit een grooter aantal golftreinen.
Op de toonfrequentie hebben de gelijkrichting en integreerende
werking van den detector geen invloed.
Daardoor dan ook, dat men bij de ontvangst van on ge
dempte golven, die wij nu gaan beschouwen, er met de detectorwerking alléén niet kan komen en een gewone kristaldetector
ongedempte signalen niet hoorbaar maakt.
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Fig. 69 toont in a een aankomende ongedempte trilling, in
t> de gelijkrichting en in c het stroomeffect, dat mede door de
werking van den condensator
door de telefoon gaat. Daar
uit blijkt, dat als men enkel
a
gelijkrichting toepast, de tele
foon, zoolang de aankomende
trilling aanhoudt, een constanten
U
stroom toegevoerd krijgt, die
de trilplaat dus meer of minder
S'
spant, maar de plaat niet in
c
Fig. 69
trilling brengt en geen geluid
doet geven.
Om geluid in de telefoon te krijgen, moeten in het verschijnsel
kunstmatig onderbrekingen worden aangebracht.
Dit kan men mechanisch bewerkstellingen door een zg. tikker
in de antenne te plaatsen, een soort van electrisch belwerk, zelf
volkomen vonkloos en dat een afzonderlijk contact in de antenne
aanhoudend sluit en verbreekt. Die altijd wat onregelmatige ver
brekingen veroorzaken bij ontvangst van ongedemte golven een
sissend geruisch.
Een bijzondere vorm van tikker is de sleepraddetector, in
hoofdzaak bestaande uit een snel draaiend, gepolijst nikkelen
schijfje, waarop met zachten druk een dun draadje van zilver of
platina sleept, liet sleeprad geeft geen volkomen verbrekingen,
maar het contact tusschen schijfje en draad is veranderlijk en geeft een
veranderlijken weerstand, die ook al voldoende is om de sterkte
der trillingen zoodanig te doen varieeren, dat ook dit instrument
ongedempte golven hoorbaar maakt als een geruisch. Men noemt
het sleepraddetector omdat het ook tegelijk den detector kan
vervangen. Bij goede instelling werkt het contact n. 1. tevens
gelijkrichtend. Het instrument wordt dan op de plaats van den
gewonen detector op een ontvangtoestel ingeschakeld.
Maar dit zijn verouderde hulpmiddelen, die we alleen ver
melden ter verduidelijking van hetgeen noodig is bij ontvangst
van ongedempte signalen. De Iampdetector heeft een veel mooier
middel aan de hand gedaan om ongedempte golven in één of
andere toonfrequentie hoorbaar te maken. Hoe die daarbij werkt,
zullen we ook spoedig verklaren.
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XXII.
Nadere beschouwing van de gelijkrichting door kristaldetectoren. — De detector-karakteristiek. — Hulpspanning. - Carborundum. - De spanningsregelaar op het ontvangtoestel.
Wanneer men de gelijkrichtende werking van detectorcontacten nader onderzoekt, dan blijkt die werking niet te be
rusten op algeheele onderdrukking van één stroomrichting, maar
op betere geleiding in de eene richting dan in de andere.
Dit onderzoek kan geschieden met gelijkstroom, maar men
moet een hulpmiddel hebben om zeer fijn regelbaar geringe
spanningen aan den detector te kunnen aanleggen van derge
lijke waarden als in een ontvangtoestel werkelijk optreden, tién
accucel levert al dadelijk 2 volt en om nu ook over kleinere
spanningen te kunnen beschikken, moet men een spanningsregelaar toepassen, dat i/seen spoeltje van weerstanddraad met
een glijcontact.
In fig. 70 stelt Sp
den spanningsregelaar
voor, waarop de bat
Sp
terij 13 is aangesloten.
s
Men kan voor het mi
spoeltje nickelinedraad
gebruiken, liefst ge
PiK- 70
ëmailleerd,
Zulk
draad heeft bij een
dikte van 0.1 inM. ongeveer een weerstand van 60 Ohm per
meter. Men wikkelt het in één laag op een staafje van 0.5 cM.
diameter (op een potlood of op een stuk van een penhouder).
De totale weerstand kan 200 a 900 Ohm bedragen. Met lo M.
nickeline-draad van o.l mM. kan men dus volstaan, maar het
spoeltje moet in elk geval niet te dik wezen, daar het liefst een
centimeter of tien lang moet worden om een voldoend fijne
regelbaarheid te verkrijgen.
Schakelt men tusschen één einde van het spoeltje en het
glijcontact een voltmeter V met hoogen weerstand, dan zal men
op den voltmeter kunnen zien, dat aan diens klemmen de
spanning verandert naarmate men het glijcontact verschuift. De
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spanning aan de voltmeter-klemmen laat zich regelmatig oploopend (continu)' van 0—2 volt varieeren als B 2 volt geeft.

Inrichting voor de beproeving der gelijkrichting door kristallen.

Voor ons doel schakelen we nu verder volgens het schema
der figuur een zeer gevoeligen milli-ampèremeter mA in en
eeif dubbelschakelaar S als poolwisselaar, waaraan ten slotte de
detector O wordt verbonden.
Teekent men voor een aantal verschillende spanningen den
stroom aan, dien de
detector in de ver
schillende richtingen
7
doorlaat,
dan vindt
6
men
waarden,
die men
S
kan weergeven in een
voorgrafische
5
stelling als die van
i
iig. 71, die de zg. ge
i
lijkstroom - karakteris
O.J
o
tiek van een zinkietv4
koperpyriet-detector
weergeeft
\
big. 71.
De spanningen, aan
gelegd met pluspool
aan het koperpyriet zijn aangeteekend op de horizontale lijn naar
rechts en de bijbehoorende stroomsterkten op de verticale lijn naar

I
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boven; de spanningen met pluspool aan het zinkiet zijn aangeteekend naar links en de bijbehoorende stroomsterkten naar
beneden. Zoo zijn de verschillende punten gevonden van de
karakteristieke kromme lijn.
Men ziet, dat de detector bij 0.5 volt wisselspanning onge
veer */« mA doorlaat in de eene en bijna niets in de andere
richting; het gelijkrichteffect is dan ook bijna 0.75 mA.
Bij het aanleggen van wisselstroom, die 1 volt spanning aan
den detector geeft, wordt van de eene helft 3 mA en van de
andere 0.5 mA doorgelaten. Het gelijkrichteffect zou bij die
spanning 3—0.5 = 2.5 mA. bedragen.
Nu bestaan andere kristal-detectoren, zooals bijv. carborundum met stalen punt, die een anders verloopende karakteristiek
geven, aangeduid in fig. 72.

p

.
Fig. 72

Hier levert een spanning van i’volt slechts 1.5 mA. in de
eene en 0.5 in de andere richting; gelijkrichteffect is dus slechts
l mA. En een spanning van 0.5 volt levert hier vrijwel geheel
geen effect. Dit is dus een ongevoelige detector, en wel buiten
gewoon ongevoelig juist voor zwakke signalen.
De oorzaak dier ongevoeligheid is uit de karakteristiek
dadelijk te zien. Zij ligt daaraan, dat de karakteristieke lijn
eerst bij 4- 0.5 volt merkbaar naar boven buigt.
Maar deze opmerking voert ons ook tevens tot een methode
om de gevoeligheid van carborundum te verbeteren.
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Als wij n. 1 op het ontvangtoestel ook eens een spanningsregelaar aanbrengen en aan het carborundum 0.5 volt positieve
hulpspanning geven (pluspool aan het carbornnclum) clan vc.plaatsen we als het ware hel nulpunt van de karakteristiek, zóó
dat we nu voor aankomende spanningen het punt, waar 0.5 staat,
als nul moeten beschouwen. We krijgen dan den toestand aange
geven door de in fig. 72 tusschen haakjes geplaatste cijfers.
Bij een wisselspanning van 0.5 volt komt nu in de positieve
richting aan het kristal te liggen 0.5 + 0.5 hulpsp. ~ 1 volt, stroomdoorgang o.75 mA. en in de negatieve richting: 0.5 volt hulpsp.
— 0.5 " 0, stroomdoorgang nul. Qelijkrichtefiect 0.75 - o — 0.75mA.
En bij een wisselspanning van l volt: in de positieve richting
0.5+1
1.5 volt, stroomdoorgang 2.5 mA, negatieve richting
0.5 — 1 — — 0.5 volt, stroomdoorgang bijna nul, gelijkrichteffect
2.5 mA.
Met hulpspanning wordt carborundum dus voor deze spannin
gen even gevoelig als zinkiet-koperpyriet. Voor zeer groote signaal
sterkten kan het effect zelfs belangrijk sterker worden dan voor
zinkiet-koperpyriet.
De verbetering van het nuttig effect als gelijkrichter door het
aanleggen van hulpspanning wordt verkregen, doordat wij als het
ware met de hulpspanning het nulpunt verlegden naar het in de
fig. bij o.5 volt gelegen punt, dat is het punt van scherpste
buiging in de-karakteristieke lijn. Dat is het beste gelijkrichtpunt van de karakteristiek.
Ofschoon zinkiet-koper
pyriet, Silicon - staal, loodglans-potlood en zulke com
binaties een hulpspanning
niet bepaald noodig hebben,
omdat daar het scherp
ste buigpunt in de karak
teristiek bijna samenvalt
met het nulpunt, kan men
ook deze detectoren met
zeer zwakke hulpspanning
nog wel eens iets ver
beteren. De schakeling van
een ontvangtoestel met
verschillende, met een .
Fig. 73.
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schakelaar verwisselbare detectoren en spanningsregelaar is in
fig. 73 aangegeven. Voor gewone ontvangstdoeleinden kan men
als batterij voor de hulpspanning een 4-volts zakbatt.rij bezigen.
In de figuur is een schakelaar geteekend om die batterij te kunnen
uitschakelen als men niet werkt of een detector gebruikt, die
geen hulpspanning noodig
heeft.
Een afbeelding van
een carborundum-detector
geeft fig. 74. Een stijf
veerend plaatje van staal
of koper drukt stevig
tegen,een punt van het
big. 74.
kristal. Het voordeel
boven alle andere kristaldetectoren is, dat hij nagenoeg nooit ontregeld raakt door schokken
of stooten.

:
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XXIII.
De lampdetector met twee electroden. - Electronen als
stroomdragers door het luchtledig. - Volmaakte gelijkrichting. - Toch verbetering der detectorwerking
door hulpspanning.
Voor het verkrijgen van inzicht in de werking van lampdetectoren levert het voorafgegane over de werking van kristaldetectoren een noodzakelijken grondslag.
Aanvankelijk zijn, als detector, lampen gebruikt met enkel
gloeidraad en plaat (twee electroden lampen), zooals die nu in
grooteren vorm wel in gelijkrichters voor acculaden voorkomen. •
Hoe het mogelijk is, dat een lamp stroom doorlaat tusschen
gloeidraad en pjaat, laat zich het best voorstellen aan de hand
der electronen-theorie. Volgens deze bestaan de kleinste
deeltjes der gewone stof (atomen) zelf uit nog weer kleinere
electrische deeltjes, n. 1. een zeker aantal negatieve electronen,
in wentelende beweging rondom een positieve kern in het atoom.
Dat sommige stoffen geleiders zijn voor electriciteit en andere niet*
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komt doordat in de atomen van enkele stoffen sommige der
electronen losser met liet atoom zijn verbonden dan bij andere
stoffen. Een stof, waarvan de atomen los verbonden electronen
bevatten, is geschikt om electriciteit te geleiden. • Dit geschiedt
doordat bij het aanleggen eener batterijspanning aan den geleider
uit de eerste laag van atomen electronen worden uitgeslingerd,
die in een volgende laag van atomen terecht komen, daar het
evenwicht verstoren en oorzaak worden, dat ook daar electronen
worden uitgeslingerd enz. I)e losse electronen van de atomen
van een geleider worden aldus de dragers van hetgeen wij den
electrischen stroom noemen.
In het luchtledige glazen hulsel eener gloeilamp zijn echter
geen electronen aanwezig. Het luchtledig is in gewone omstandig
heden als een volkomen isolatie te beschouwen.
Maar als men den gloeidraad in een lamp (steeds een draad
van geleidende stof) verhit, dan zullen de electronen in den draad
door de warmte in extra heftige beweging geraken, zóó heftig,
dat een zeker aantal electronen geheel uit den draad de ruimte
in worden geslingerd. Die in de lampruimte uitgestooten negatieve
electronen vormen daar een negatieve ruimte-lading. De electronen
die de ruimte-lading vormen, stooten de verder nog uit den gloei
draad geslingerde electronen af (ze zijn alle negatiei en gelijke
ladingen stooten elkaar af). Zoodra dus de ruimtelading zekere
waarde heeft bereikt, - treedt een evenwichtstoestand in, waarbij
alle verder nog uit den draad tredende electronen weer daarheen
worden teruggeworpen.
Is intusschen in de lamp ook nog
<een plaatelectrode aangebracht, dan zal
deze, wanneer zij positief geladen wordt
gehouden, electronen aantrekken, en dan
H
zal een voortdurende electronenstroom
door de lamp gaan (fig. 75). De naar de
plaat getrokken negatieve electronen neutraliseeren daar een deel der positieve
lading, maar de batterij vult die positieve
75
lading weer aan. De milli-ampèremeter
tnA in de batterijleiding zal dus een
naar de plaat gerichten positieven stroom aanwijzen.
Er kan ook altijd slechts stroom gaan in die eene richting,
omdat de electronen uitsluitend aan den gloeidraad kunnen uittreden.
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De lamp is dus een volmaakte gelijkrichter, die niet slechts
den stroom in de eene richting beter geleidt dan in de andere,
maar in één richting geheel niet.
Toch is die „volmaakte gelijk richting” voor het gebruik als
detector niet altijd beter dan die van een kristal.
Wanneer men voor verschillende
plaatspanningen de plaatstroomen
3
noteert, kan men de waarden samen
... ...X stellen tot de voorstelling van fig. 76.
Volgens die karakteristiek geeft de
Z
desbetreffende lamp pas bij aanleggen
van 2.5 Volt wisselstroom een gelijk!
1
gerichten stroom van 2.5 milli-Ampère.
Ol
Legt men echter een hulp
b
1 is Z
spanning aan van + 1.5 Volt, dan
Fig. 76
werkt de lamp in het punt A.
Volmaakt is de gelijk richting nu
niet meer want bij l volt wisselspanning bijv. geeft nu de positieve
phase een stroomvermeerdering van 0.2 tot 2.5 mA = 2.3 mA en
de negatieve phase een stroomvermindering van 0.2 mA tot 0.1 mA
= 0.1 mA, zoodat het gelijkricht-effect 2.2 mA wordt voor I Volt
wisselspanning.
Wij leggen er nadruk op, dat ondanks de principieel vol
maakte gelijkrichting van zulk een lamp, toch door het aanleggen
der hulpspanning de negatieve phase van den wisselstroom weer
zekere uitwerking verkrijgt, dus de volmaaktheid der gelijkrichting
verdwijnt. Maar het gelijkricht-effect in ons voorbeeld is voor
1 ovolt
wisselspanning = 2.2 mA, terwijl het zonder hulpspanning
or
«
vm 1 volt maar 0.15 inA zou zijn geweest. Het effect is door
de hulpspanning dus toch veel beter geworden. Dat komt door
dat het steilere gedeelte der karakteristiek beter wordt benut.
Voor spanningen, die een in verband met de karakteristiek
der lamp aanzienlijke waarde bereiken, geldt die verbetering van
effect door een hulpspanning niet. De karakteristiek toch buigt
bij B om. Voor hoogere spanningen dan 3 volt treedt in het
voorbeeld onzer figuur geen vermeerderde stroomsterkte meer op.
(In werkelijkheid was dit in de Fleminglampen bij ongeveer
20 Volt het geval). Dat komt omdat bij deze plaatspanning alle
door den gloeidraad uitgestooten electronen reeds door de plaat
worden aangetrokken. Nog meer kan de goeidraad er niet geven,
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tenzij men den draad veel te heet maakt. Daardoor is de maxi
male stroom, die door een lamp kan gaan, steeds beperkt. Men
spreekt hier van verzadigings-stroomsterkte.
Men kan dan ook niet een voor detector bruikbare lamp, die
hoogstens een paar mA doorlaat, als gelijkrichter voor acculaden
gebruiken. Gelijkrichterlampen daarvoor zijn speciale lampen met
zwaarderen gloeidraad. En dan bezigt men wisselspanningen
van zoodanige grootte, dat een hulpspanning geen verbetering zou
kunnen geven. Als gelijkrichter voor acculaden kan een lamp
dus ook in werking als „volmaakte” gelijkrichter functioneeren.
Maar bij detectorlampen zal het gelijkrichteffect voor de allerkleinste
wisselspanningen aanzienlijk verbeteren door een hulpspanning.
Een twee-electrodenlamp als detectorlamp komt evenwel bijna
niet meer voor. Wij bespraken die alleen om eenige theoretische
punten duidelijk te maken, die verder ook bij de drie-electrodenlamp een rol spelen.

XXIV.
Drie-electroden-lampen. - Karakteristieken. Spanningsversterking. - Gelijkrichting in den plaatkring. - De roostercondensator geeft gelijkrichting in
den roosterkring. - Roosterlekweerstand.
Ook bij de drie-electroden-lampen zijn allerlei belangrijke,
gegevens omtrent de werkingsvoorwaarden af te leiden uit de
karakteristieken.
Ofschoon nu die karakteristieken gelijkenis vertoonen met
die van kristallen of tweeelectroden-lampen, zijn zij
toch inderdaad iets geheel
anders. Ook de werking
der drie-electrodenlamp is
een gansch andere.
Een meetinrichting voor
Fig. 77
het opnemen der karakte
ristieke lijnen van zulk
een lamp geeft figuur 77. De plaatspanning, welke men hier
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altijd aanlegt, wordt genieten met den voltmeter V, en deze
is regelbaar door inschakeling van meer of minder batterijtjes,
desnoods met telkens 4 Volt tegelijk. De plaatstroom wordt ge
meten met een gevoeligen milli-Ampère-meter mA. Een
spanningsregelaar met poolwisselaar is aangebracht om ver
schillende roosterspanningen te kunnen aanleggen, afleesbaar op
den voltmeter V,. Een micro-Ampère-meter n A. dient voor
het meten van den roosterstroom.
Men is gewoon, in de eerste plaats de plaatstroomsterkteii
op te nemen, die bij de normale, gedurende de meting gelijk
blijvende plaatspanning optreden, wanneer de roosterspanningen
worden veranderd en krijgt dan waarden die zich laten voorstellen
door een kromme lijn als lijn I in fig. 78.
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De werking van het tusschen plaat en gloeidraad geplaatste
rooster is toch de volgende. Is het rooster negatief geladen, dan
zal het de uit den gloeidraad tredende electronen, die naar de
positieve plaat getrokken worden, terugstooten, zoodat een kleiner
aantal electronen de plaat bereikt. De plaatstroom neemt af. Is
het rooster positief, dan gaat het zelf electronen aantrekken; ze
krijgen grootere snelheid en de electronen die niet op het rooster
terechtkomen, vliegen er met grootere vaart doorheen naar de
plaat, zoodat de plaatstroom toeneemt.
Men kan ook zeggen, dat de roosterspanning een regulatie vormt
van den inwendigen weerstand der lamp tusschen plaat en gloei
draad. Als een lamp bij 30 volt plaatspanning en roosterspanning nul,
0.75 mA. plaatstroom neemt, is de inwendige weerstand in den
plaatkring:

lo$
Up --

30

40,000 Ohm.

0.75 X ïoöo
Is bij -i- I volt roosterspanninK de plaatstroom 1.5 mA. geworden,
dan is bij deze roosterspanning:
Iv’ p —

30

1,5 * I00„
ï

20,000 Ohm.

Wordt het rooster ten slotte zeer sterk positief gemaakt, dan
vangt het zelf zoo veel electronen weg, dat de plaatstroom na
het bereiken van een zeker maximum weer afneemt. Men ziet
dit in de figuur aan lijn I boven rechts. Dit verschijnsel valt
echter buiten het gebied van practische werking der lamp.
Men lette er op, dat het „verzadigingspunt”, aldus ge
vonden bij een drie-electroden-lamp, niet dezelfde beteekenis
heeft als bij de twee-electroden-lamp. Nemen we een nieuwe
karakteristiek op met 4 Volt hoogere plaatspanning (lijn II in tig. 78)
dan vinden we de verzadiging bij grootere stroomsterkte. De
absolute verzadiging lijt bij plaatspanningen ver boven de practisch toegepaste.
Een vergelijking tusschen I en II voert ons ook tot het be
grip van hetgeen verstaan wordt onder de „spanningsverster
king” eener lamp.
Is lijn 11 het resultaat eener meting met 4 Volt hoogere plaat
spanning dan lijn I, dan ziet nten, dat bij roosterspanning nul
door die plaatspanning-verhooging de plaatstroomsterkte van
0.75 mA is gestegen tot 1 mA, een stroomvernteerdering dus van
0.25 ntA.
Uit lijn I blijkt echter, dat een roosterspanningverandering
van nul tot + l Volt. een plaatstroomverandering geeft van 0.75
tot t.5 mA, een vermeerdering dus van 0.75 mA.
Derhalve geeft hier l Volt verandering in roosterspanning
3 maal sterker effect dan 4 Volt verandering in plaatspanning,
zoodat de roosterspanningverandering 12 maal meer uitwerking
heeft dan een gelijke plaatspanningverandering.
In dat geval zegt men. dat de lamp een 12-voudige spanningversterking levert.
Die versterkerwerking van de lamp blijft niet gelijk, wanneer
men aan het rooster der lamp een constante hulpspanning aanlegt.
Bij iets te hooge negatieve hulpspanning komt men, zooals uit
de figuur blijkt, in een minder steil gedeelte der karakteristiek,
waar de versterking veel geringer is.
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Voor de practische werking moeten we nu overigens nog
iets anders in liet oog vatten dan de plaatstroomkarakteristiek
alleen.
Het is duidelijk, dat het rooster, zoolang het negatief is, en
slechts electronen afstoot, geen stroom voert, maar dat bij positieve
roosterspanning, als het rooster electronen gaat aantrekken, stroom
optreedt in den roosterkring.
In lig. 79 is nu be
halve de plaatstroom
karakteristiek (dezelfde
als lijn 1 in lig. 78) ook
de roosterstroomkarakteristiek aangeduid. De
roosterstroomen zijn veel
geringer dan de plaatstroomen en de schaal is
o
i
1
daarom gesteld in microi%.
79
Ampères (nA).
Is aan het rooster
geen hulpspanning aangelegd, dan werkt de lamp in het
punt A van de plaatkarakterictiek (het punt voor nul rooster
spanning). Wordt nu aan het rooster een wisselspanning aan
gelegd van l/s Volt, dan ziet men uit de figuur, dat de positieve
phase een vermeerdering van plaatstroom zal geven, ongeveer
gelijk aan de stroomvermindering, welke door de negatieve phase
wordt bewerkt. Dat komt doordat het geheele verschijnsel zich
afspeelt in het steile, rechte deel der plaatkarakteristiek.
Spanningswisselingen aan het rooster zullen dus aanleiding geven
tot versterkte stroomwisselingen in den plaatkring, maar in dit
geval niet tot gelijkrichting.
Toch zullen de wisselspanningen van een radio-signaal ook
in dit geval wèl nog eenigermate gelijk gericht worden. Dat
komt omdat de wisselenergie, door zulk een signaal toegevoerd,
heel klein is, zóó klein, dat waar de positieve phase een kleinen
roosterstroom doet ontstaan, die roosterstroom een merkbaar deel
van de aankomende energie doet weglekken. Het ontstaan van
een roosterstroom heeft in verband met de kleine beschikbare
energie ten gevolge, dat de positieve spanningen, waartoe het
rooster wordt geladen, altijd lager blijven dan de negatieve
spanningen, die géén stroom in den roosterkring leveren en waar-
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van dus niets weglekt. Be gelijkrichting, die hiervan het ge
volg is, is intusschen zeer weinig effectief. Het verschijnsel is
evenwel op zichzelf van belang voor latere verklaringen.
Blijven we eerst bij de gelijkrichting, dus bij de detectorvverkiiig der drie-electrodenlanip, dan is iiet uit ’t vorige wel
duidelijk, dat de lamp met roosterspanning nul en met het punt
A als werkzaam punt op de karakteristiek niets goeds kan
presteeren.
Brengt men de lamp door het aanleggen eener negatieve
roosterspanning van 1.25 Volt in tig. 79 in het punt B als werk
zaam punt, dan volgt uit een vergelijking met het vroeger over
gelijkrichting in verband met detector-karakteristieken reeds be
toogde. dat in dit punt van scherpste buiging in de plaatstroomkarakteristiek de mogelijkheid van gelijkrichting in den plaatkring gegeven is.
Inderdaad kan men uit elke lamp door het aanleggen eener
kleine negatieve roosterspanning een zekere detectorwerking
halen. Gunstig echter is ook deze gelijkrichting in den plaatkring
door negatieve roosterspanning meestal niet. De gelijkrichting is
daar niet beter, dan van een kristal, eerder slechter omdat de
buiging in een landkarakteristiek vaak veel flauwer verloopt dan
van een goed kristal. Van de versterking der effecten in de
lamp komt bovendien in het punt van sterkste buiging niet veel
terecht, zooals we te voren reeds betoogden, omdat de steilheid
der kromme daar gering is en de versterking dus klein.
Zeer veel beter is de gelijkrichting met behulp van een
roostercondensator. Deze is geheel iets anders dan het tot
dusver beschouwde. De roostercondensator doet n. 1. gelijk
richting in den roosterkring optreden. Ter verklaring het
volgende.
Bij gebruik van een roostercondensator neemt het rooster de
spanning aan van de ruimtelading ter plaatse tusschen plaat en
gloeidraad, welke spanning gewoonlijk weinig verschilt van die
van het negatieve einde van den gloeidraad, dat is hetgeen in de
vorige beschouwingen als roosterspanning nul is aangenomen.
Wat de plaatstroomkarakteristiek betreft, werkt men dus in een
punt van het rechte, steile deel dier karakteristiek, waar in den
plaatkring de versterking het grootste is (bij A). Aangezien
echter in dat gunstige deel der plaatkarakteristiek een effectieve
gelijkrichting in den plaatkring onmogelijk is, moet de gelijk-
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richting met behulp van den roostercondensator wel optreden in
den roosterkring. Hetgeen zich ook heel goed laat beredeneeren.
(Men zie hierbij Radio Nieuws Dec. 1918).
Komen wisselspanningen van een signaal aan op den rooster
condensator, dan zullen de negatieve phasen der wisselspanning
het rooster een versterkte negatieve lading geven. Daardoor
houdt het rooster meer electronen tegen en de plaatstroom daalt,
maar de grootere ophooping van electronen vóór liet rooster beteekent tevens een verhooging der potentiaal van de ruimtelading
ter plaatse, zoodat ook na voorbijgang der negatieve wisselspanning-phase het rooster zijn verhoogde negatieve lading behoudt.
De positieve phase laadt den roostercondensator zoodaning,
dat het rooster een oogenblik minder sterk negatief wordt, maar
de verhoogde ruimtelading vult die vermindering der negatieve
lading direct aan, zoodat deze invloed der positieve phase zeer
kortstondig is. En als de positieve spanning aan de buitenzijde
van den roostercondensator verdwijnt, vloeit van de roosterzijde
van den condensator nog de door de positieve buitenlading op
de andere plaat van den condensator vastgehouden negatieve
electriciteit aan het rooster toe. Het verdwijnen der positieve
phase geeft dus óók nog weer een verhoogde negatieve lading
aan het rooster; en de daarmee weer correspondeerende ver
hooging van de ruimte-Jadingpotentiaal maakt die nieuwe ver
hooging der negatieve rosterlading ook opnieuw tot een blijvend
verschijnsel. De plaatstroom daalt opnieuw.
Dit gaat zoo voort. De aankomende golitrein geeit een
accumuleerende (toenemend ophoopende) negatieve lading aan
het roosteren daartoe werken beide phasen van de aankomende
wisselspanningen mede. Met den roostercondensator krijgt men dus
gelijkrichting in den roosterkring, in een punt der plaatkarakteristiek,
waar de versterking het grootst is en deze gelijkrichting in den
roosterkring is bovendien een gelijkrichting van beide phasen
van den wisselstroom.
Daarmede wordt dus het hoogst bereikbare effect inderdaad
verkregen.
Fig. 80 geeft een beeld van het verloop der verschijnselen
bij deze gelijkrichting. Daar stellen a de aankomende trillingen
voor en b de negatieve roosterladingen, die overeenkomstige
plaatstroomveranderingen c leveren.
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Men ziet daar, hoe aangenomen moet worden, dat in den
tijd tusschen twee golftreinen de opgehoopte negatieve ladingen
op het rooster toch weder geneutraliseerd worden. Anders zouden
eenige achtereenvolgende golftreinen ten slotte het rooster zóó
sterk negatief maken, dat de plaatstroom geheel zou worden af
gesneden.
Het verdwijnen der opgehoopte negatieve roosterladingen
tusschen twee golftreinen geschiedt bij laagvacuumlampen heel
zeker door de aanwezigheid van positief electrische gasresten in
die lampen. Bij hoogvacuumlampen levert de nooit volmaakte
isolatie van den lampvoet ook nog een voldoende lek om de
roosterladingen telkens weer te doen verdwijnen, zoolang de
teekens niet al te sterk zijn en de luchtstoringen niet overweldigend.
Maar zeer sterke teekens oi storingen kunnen bij deze lampen
werkelijk het rooster zoo negatief maken, dat de plaatstroom vrij
wel nul wordt en men telkens momenten heeft, dat men in de
teleioon niets hoort. Dat noemt men het dichtslaan van de lamp.
Dit is te voorkomen door bij hoogvacuum-lampen een lekw eer sta nd te bezigen, die óf parallel met den rooster-condensator wordt aangebracht, óf direct tusschen rooster en plus gloeidraad. Zulk een weerstand moet een waarde hebben tusschen
2 en 5 millioen Ohm (2 è 5 megohm); bij te kleinen weerstand
wordt de werking van den rooster-condensator geheel uitge
schakeld. Lekweerstanden in passende waarden zijn in den
handel. Men kan ze zelf maken van een potloodstreep op eboniet.'
I-ater zullen we de vervaardiging nog nader omschrijven.
Het zal duidelijk wezen, dat een lamp, evenals een kristal,
een integreerende detector is, maar één, die tevens dubbel gelijkricht en daarna door de plaatbatterij versterkte stroomeffecten
doet leveren aan de in den plaatkring geplaatste telefoon. Boven
dien bezit een lamp het voordeel, dat de aankomende wissel-
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spanningen ladingen geven aan het rooster, zonder dat in den
roosterkring daarbij stroomen van beteekenis behoeven op te
treden. Dit maakt een groot verschil uit met de werking van
een kristaldetector.
Bij een kristaldetector krijgt de telefoon slechts toegevoerd
datgene wat de detector van den aankomenden hoogfrequenten
stroom zelf doorlaat. Bij een lamp verwekt de aankomende
hoogfrequente energie roosterspanningen, waarvan slechts heel
weinig als stroom in den roosterkring weglekt en de telefoonenergie komt uit de plaatbatterij.
De lamp werkt daardoor op veel geringere aankomende
energie dan noodig zou zijn om met een kristaldetector geluid
in de telefoon te krijgen.
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XXV.
Verklaring der te
Beteekenis der terugkoppeling.
bereiken versterking. — Dempingsreductie. - Genereeren
en gillen van de lamp. - Sissend ontvangen van ge
Doode gang
dempte seinen. - Telefonie-ontvangst.
in de terugkoppeling.
Aan de hand der laatste figuur kunnen we nu ook het effect
der toepassing van terugkoppeling in een lampschema behoorlijk
overzien.
Gaan we in figuur 80 het stroomverschijnsel C na in den
plaatkring eener lamp, aan welks roostercondensator door aan
komende golftreinen hoogfrequente wisselspanningen optreden,
dan zien we, dat in den plaatkring stroomvariaties optreden van
twee verschillende grootte-orden, le totaalvariaties optredende in
de frequentie der aankomende golftreinen, dus laagfrequente
variaties, die de telefoon doen aanspreken, maar ten 2^ ook nog
trillingen, die als het ware geënt zijn op de totaalvariaties (de
kleine slingeringetjes in de figuur), welke trillingen de irequentie
bezitten van de aankomende golftrillingen en die dus hoog
frequent zijn. Men noemt dit hoogfrequente trillingen, die gesuperponeerd zijn op de laagfrequente variaties. De laag-
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frequente variaties zelt' zijn gesuperponeerd op den plaatkringgelijkstroom van 0.75 mA.
Wat zal nu bij terugkoppeling, bijv. volgens het schema van
de vroegere fig. 33 geschieden! .
Hadden we in den plaatkring een telefoon geplaatst zonder
telefoon-condensator, dan zouden de hoogfrequente variaties in
den plaatstroom in de zeliinductie der telefoonspoeltjes een zóó
hoogen weerstand vinden, dat die hoogfrequente variaties zeer
verzwakt zouden worden. Alleen de laagfrequente variaties
zouden hun werk doen in de telefoon. Nu bezit de condensator
parallel met de telefoon evenwel voor hoogfrequente wisselstroomen een zeer geringeren weerstand. Die condensator zal dus
behalve dat hij, gelijk vroeger uitgelegd, ook het effect der
laagfrequente stroom-variaties in de telefoon verbetert — hier ook
nog dienen om de hoogfrequente variaties in den plaatkring on
verzwakt te doen doorgaan.
Door de terugkoppelspoel passeeren dus hoog- èn laag
frequente variaties.
Het brengen van de terugkoppelspoel in de nabijheid van
de eigenlijke ontvangspoel zal ten gevolge hebben, dat stroomvariaties in de terugkoppelspoel weer stroomvariaties induceeren
in de ontvangspoel. De gelijkstroom in den plaatkring, die ook
de terugkoppelspoel doorloopt, heeft geen effect, want alleen
veranderlijke stroomen induceeren. Alleen de laagfrequente
en hoogfrequente stroom-variaties in de terugkoppelspoel
kunnen dus door inductie op de ontvangspoel werken.
Die inductie is bij ijzerlooze spoelen onbeteekenend wat de
laagfrequente variaties betreft, maar de hoogfrequente variaties
worden aan de ontvangspoel „terug”-gegeven. Vandaar het
woord „terug”-koppeling. De vastheid der koppeling reguleert
de mate, waarin energie wordt teruggegeven aan den ontvangkring.
Bij zwakke terugkoppeling en aankomst van een gedempten
golftrein in den ontvangkring, zal nu het volgende gebeuren. De
eerste trilling van den golftrein doet ook in den plaatkring een
trilling ontstaan. Door inductie uit de terugkoppelspoel wordt
daarvan iets overgedragen aan de ontvangspoel, op' het oogenbük, dat daarin de tweede trilling van den golftrein optreedt. De
aankomende golftrein veronderstelden we, een gedempte trilling
te zijn, waarvan dus elke volgende trilling zwakker was dan de
i
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h'rontplaattoestel met honingraatspuelen.

vorige. Maar nu wordt door de inductie van de terugkoppelspoel
bij elke volgende trilling in de ontvangspoel iets bij gevoegd.
Het hangt van de stroomrichting door de terugkoppelspoel ai, oi
dat in de ontvangspoel geïnduceerde iets, daar de volgende
trilling zal versterken oi verzwakken. Men maakt nu ói de aan
sluitingen aan de terugkoppelspoel. óf den stand der terugkoppel
spoel zeil zoodanig, dat de teruggeïnduceerde trilling in de ont
vangspoel de aankomende trillingen versterkt. Hen gedempte
golftrein zal dan in den ontvangkring minder snel uitdooven, de
afneming der trillingen geschiedt minder snel en men krijgt een
effect alsof men een minder gedempten, langeren golftrein had
ontvangen, die meer energie aanvoerde. Het ontvangen signaal
wordt door de terugkoppeling dus sterker. Wegens die ver
mindering der demping van de trillingen, die als gevolg van een
aankomenden golftrein ontstaan, noemt men de werking der
terugkoppeling in dit opzicht ook wel dempingsreductie.
Men moet wèl beseffen, dat de versterking, door het toe
passen van terugkoppeling verkregen, alléén optreedt door de
tusschenkomst der versterking welke de lamp geeft en waarbij
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aan de plaatbatterij de noodige energie wordt ontleend, die men
aan liet oorspronkelijk aankomend signaal toevoegt.
Eenigszins sterke terugkoppeling voert nog tot meer ver
rassende verschijnselen, ook zonder dat men van buiten af iets
ontvangt. Zoodra men dan toch de batterij aansluit, zal een
eerste stroomstoot gaan door den plaatkring, dus door de terugdit ontstaan van den
koppelspoel. Die eene stroomstoot
gelijkstroom
heeft ten gevolge, dat even een spanning wordt
geïnduceerd in de ontvangspoel. Ofschoon toch gelijkstroom, die
eenmaal op volle sterkte is, niets induceert, zal een ontstaande
gelijkstroom (dat is een stroomverandering) momenteel wèl een
spanning in een gekoppelde keten opwekken. Die geïnduceerde
spanning in de ontvangspoel, die deel uitmaakt van een trillingskring, zal aanleiding geven tot een zwakke uittrilling in den ontvangkring in de eigen frequentie van dien kring. D. w. z. dat in
dien kring een zwakke gedempte trilling wordt opgezet. Maar
die trilling doet door de werking der lamp een versterkte trilling
optreden in den plaatkring. En de terugkoppeling draagt van
die versterkte trilling weer iets over aan den ontvangkring, zoodat
de daar oorspronkelijk optredende trillingen, die uit zichzelf uitdooven, hun energie aangevuld krijgen. Bij voldoend sterke
terugkoppeling kan die aanvulling voldoende wezen om de aan
vankelijke trilling niet alleen langer te doen duren, maar blijvend
te onderhouden en zelfs te doen aangroeien tot grootere sterkte
(opslingeren». Het resultaat is dan, dat in de kringen ongedenipte
trillingen optreden, of, zooals men dat noemt: het stelsel
genereert.
Elke genereerende ontvanglamp richt tevens een deel harer
eigen trillingsenergie gelijk, en aangezien deze gelijkrichting steeds
den vorm aanneemt van een verzwakking van den gelijkstroom in
den plaatkring. zal men het begin van genereeren eener lamp
kunnen constateeren met een milli-ampèremeter in den plaatkring.
Deze daalt als de lamp gaat genereeren.
In de telefoon hoort men het genereeren zelf niet, want hoog
frequente trillingen zijn onhoorbaar. Maar als het genereeren be- •
gint, waarbij de plaatstroom plotseling daalt, geeft dit even een
dof klikje in de telefoon. En als men met den vinger de ont
vangspoel aanraakt aan de zijde waar het rooster is verbonden,
slaat door die verbinding met de capaciteit van ons lichaam de
lamp af om bij loslating weer te genereeren. De variaties in den
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plaatgelijkstroom, welke bij dit aan- en afslaan optreden, geven
ook een klokkend geluid, dat voor den toestand van genereeren
kenmerkend is.
Bij buitengewoon sterke terugkoppeling van een ontvanglamp met roostercondensator ontstaat ten slotte een verschijnsel,
dat men het gillen van de lamp noemt, omdat daarbij een
harde toon in de telefoon optreedt, die alle ontvangst overstemt.
Dit gillen ontstaat doordat de zelfgegenereerde trillingen zóó sterk
worden, dat de lamp telkens na een korte periode „dichtslaat”.
Met rooster krijgt zoo hooge negatieve ladingen, dat de lamp
even ophoudt te werken. Die ladingen lekken evenwel weg,
de lamp gaat weer werken en slaat opnieuw dicht. Dit geschiedt
in een frequentie, die van - de sterkte der terugkoppeling af
hankelijk is. Hoe sterker de terugkoppeling, des te langer duurt
het herstel der dichtgeslagen lamp en des te lager wordt dus de
giltoon. Deze kan dalen tot een laag brommen of klokkend ge
tik. Door een roosterlekweerstand wordt het gillen voor normale
terugkoppelingen voorkomen.
Ontvangt men gedempte golven met genereerende lamp, dan
verdwijnt de karakteristieke vonktoon van het seinend station
en hoort men de teekens sissend, als met een sleeprad-detector.
Men kan zich voorstellen, dat dit komt doordat de achtereen
volgende golftreinen in elkaar loopen.
In het algemeen zal men gedempte seinen ontvangen met
een terugkoppeling, die de lamp nog juist niet doet genereeren,
maar heel zwakke signalen, die men op deze wijze niet meer
neembaar kan krijgen, worden soms met genereerende lamp,
sissend, wèl nog neembaar; het nadeel is, dat luchtstoringen en
seinen dan gelijk klinken.
Bij een ontvangtoestel met terugkoppeling komt het vaak
voor, dat bij instelling der terugkoppeling totdat het genereeren
begint, de lamp met een goed hoorbaren „klap” aan het ge
nereeren „slaat”. Genereert zij eenmaal, dan kan men de terug
koppeling weer veel losser maken, voordat de lamp afslaat.
Hierdoor wordt het instellen juist op den rand van genereeren,
zooals speciaal voor telefonie-ontvangst noodig is (daarbij
mag de lamp nooit geheel tot genereeren worden gebracht) buiten
gewoon lastig. In zulk een geval zegt men, dat er „doode gang”
is in de terugkoppeling.
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Op een goed toestel moet bij versterkt wordende terug
koppeling de lamp heel geleidelijk van niet-genereeren in genereeren overgaan en bij hetzelfde punt der terugkoppeling aanen afslaan.
De zoo lastige doode gang kan ontstaan door fouten in het
toestel, die aan de kringen veel demping geven: te hoóge weer
stand, kortgesloten windingen, lekke condensatoren. Maar ook
een te kleine telefooncondensator of al te kleine roostercondensator kunnen oorzaak zijn. Een lekweerstand op den roostercondensator kan verbetering geven. Verder kan te hooge of te
lage plaatspanning en ook te lage gloeispanning het verschijnsel
veroorzaken.

XXVI.
Verklaring der zwevitigsontvangst van ongedempte
seinen. - Verstemmingspercentage. - Afzonderlijk
zwevingsapparaat. - Ontvangst met zwevingsapparaat
en dempingsreductie. - Stations met contra-sein.
Van een genereerende ontvanglamp maakt men gebruik om
ongedempte signalen hoorbaar te maken.
Zooals in fig. 69 is aangeduid, kan de enkele gelijkrichting
door een detector een ongedempt signaal niet hoorbaar maken
in de telefoon. Daarvoor zijn ook nog onderbrekingen noodig
in den ongedempten golftrein.
Die ontstaan nu automatisch, wanneer men met een ge
nereerende lamp ontvangt en het toestel wordt afgestemd niet
precies op de aankomende golf, maar op een zeer weinig daar- .
van verschillende golf. In dat geval krijgt men in het ontvang
toestel de aankomende trillingen in golflengte X„ en de zelfgegenereerde trillingen in golflengte V Fig. 81 geeft een voorr
stelling van die twee afzonderlijke stroomtrillingen, waarvoor hier
golflengten zijn aangenomen, die zich verhouden als 4:5. We
zullen zien, dat men in de practijk veel kleinere verschillen ge
bruikt, maar deze verhouding is gekozen voor het gemak bij
de teekening.
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Als die twee stroomverschijnselen gelijktijdig in het ont
vangtoestel optreden, dan is het gezamenlijk effect te vinden, als
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men voor elk oogenblik de waarden der stroomen bij elkaar telt.
Dit is in de liguur uitgevoerd. Daar zijn bijv. ab en cd on
geveer gelijk en gelijkgericht en leveren samen ef. Maar gh
en kl zijn ongeveer gelijk en tegengesteld gericht en leveren
dus samen nul. Zoo zijn alle punten der trillingen A en B in C
bij elkaar geteld. Het gelijktijdig aanwezig zijn in een kring
van A en B geeft dus een effect als van een trilling volgens
kromme C.
Deze aldus ontstaande toe- en afnemende trillingsverschijnselen in de ontvangketen noemt men zwevingsverschijnselen
'en elke aanzwelling en afneming heet een zweving. Men kan
aantoonen, dat twee frequenties n en nt te zanten steeds n-n,
zwevingen per seconde geven.
Het door de gelijkrichting optredende effect in den plaatkring
der lamp (fig. 81 Dj is nu een stroomvariatie in zwevingsfrequentie en als men die laat vallen binnen de hoorbare frequen
ties, zal de telefoon het ongedempte signaal zuiver muzikaal
weergeven.
Een goli van 10,000 meter (freq. 30,000) zal hoorbaar worden
in toon 1000 door in het ontvangtoestel frequentie 29,000 of
31,000 te laaten ontstaan, dus af te stemmen op golflengten
10,345 of 9677 meter (verstemming 3V3 %)•
Een golf van 1000 meter (freq. 300,000) wordt hoorbaar in
toon 1000 door in het ontvangtoestel frequentie 299,000 of 301,000
te laten ontstaan, dus af te stemmen op golflengten 996.6 of
1003.3 meter (verstemming Vs %)•
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In het algemeen is de verstemming in procenten, noodig om
toon 1000 te verkrijgen (regel van Jr. de Voogt):
Verstemmingspercentage = Va golflengte in kilometers.
Met aantal meters golflengte, dat men moet verstemmen,
is evenredig met liet kwadraat der golflengte. -Voor 20,000 M.
golf is het 1300 meter, 10,000 golf 330 meter (‘/J, 1000 meter
golf 3.3 nieter (1/40q), 500 meter golf 0.8 meter (Vicoo). enz.
Uit deze beschouwing volgt, dat aan de zwevingsontvangst
door terugkoppeling speciaal voor de lange golven een nadeel is
verbonden. De zwevingsontvangst eischt bij die lange golven,
dat men naar verhouding verder buiten afstemming ontvangt, dan
bij korte golven. Dus: men stemt zijn ontvangtoestel niet meer
precies af en ook niet ten naasten bij precies, maar men ont
stemt een heel eind.
Daardoor moet de ontvangst zwakker worden dan die bij
absoluut juiste afstemming zou kunnen zijn.
Er bestaat dan ook een methode van zwevingsontvangst
zonder verstemming van den ontvangkring. Daarbij gebruikt
men een afzonderlijk zwevingsapparaat.
Ten einde toch be
s
halve de aankomende
T
trillingen van een signaal
ook nog de locale, eenigs*
zins in golflengte ver
. <?
zwevingsschillende
trillingen te verkrijgen,
is het niet bepaald noodig,
K
die locale trillingen met
0000
de reeds als detector
i
werkzame ontvanglamp
op te wekken, maar men
kan dit doen met een af
Fig. 82
zonderlijk toestel. Het
zwevingsapparaat is in zijn samenstelling een ontvangtoestel
met lamp en terugkoppeling, maar zonder primaire, Een
schema geeft fig. 82. Zoowel de spoel S als de terugkoppelspoel T kunnen met aftakkingen of glijcontacten uitge
voerd zijn. De draaicondensator C dient voor nauwkenrige in
stelling. Op de plaats, waar bij een ontvanger de telefooncondensator en telefoon zijn aangebracht, bij Q, bevindt zich hier een
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stopcontact, waarin met een steker een koppelspoeltje K wordt
aangesloten, bevestigd aan een snoer, zoodat het spoeltje in de
nabijheid van het eigenlijke ontvangtoestel kan worden gebracht
en daarmee inductief gekoppeld, liefst met de secondaire spoel
van den ontvanger.
Men laat de lamp van het zwevingstoestel genereeren. Dan
zal K de hier opgewekte trillingen overdragen op den ontvanger
en deze kan nu voor ontvangst van ongedempten dienen, zonder
dat de detectorlamp behoeft te genereeren. Men kan zelfs met
behulp van een zwevingstoestel ongedempten ontvangen op een
kristalontvanger.
In deze gevallen wordt het zwevingstoestel eenigszins ten
opzichte van de aankomende golf verstemd. hel ontvangtoestel
echter kan precies worden afgestemd.
Wanneer men echter daarbij de terugkoppeling op een lampontvanger zou weglaten, dan is de ontvangst met zwevingstoestel
toch altijd iets zwakker dan die op een gewonen ontvanger met
terugkoppeling. Zelfs voor heele lange golven weegt het voor
deel van de nauwkeurige afstemming van den ontvanger n. 1. niet
op tegen het gemis van de in hoofdstuk XXV genoemde
dempingsreductie, die men met de terugkoppeling der ontvanglamp bereikt.
Maar men kan met afzonderlijk zwevingsapparaat werken en
dan tóch nog terugkoppeling der ontvanglamp toepassen. Even
als bij ontvangst van gedempten moet de ontvanglamp dan juist
niet genereeren. Genereeren beide lampen, dan geven zij zanten
een doorgaanden interferentie-toon. Maar bij zeer nauwkeurige
afstemming van den ontvanger, primair zoowel als secondair, en
bij instelling der terugkoppeling van den ontvanger juist op den
rand van genereeren, ontstaat een zeer aanmerkelijke versterking.
Die versterking is van te meer waarde, omdat zij buitengewoon
selectief is, d. w. z. dat zij alleen geldt voor het signaal, waarop
men is afgestemd. Voor storende stations, die slechts even buiten
afstemming liggen, treedt deze versterking niet op.
Deze ontvangst met zwevingsapparaat en dempings
reductie gecombineerd, levert resultaten, die voor de ontvangst
op antenne van Amerikaansche seinen of uit Indië almede het
beste geeft, dat met twee lampen bereikbaar is.
Daarmee kunnen bij toch niet zeer groote antenne de groote
Amerikaansche stations tot een sterkte worden gebracht, dat zij
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Veie nieters van de op tafel gelegde telefoon hoorbaar zijn, ter
wijl ook bijv. Bandoeng neembaar blijft met de telefoon een
meter van het oor. De instelling der toestellen bij deze wijze
van ontvangst eischt echter veel routine om er het uiterste uit te
halen. Het is noodzakelijk, de capaciteit in den secondairen
kring zeer fijn variabel te maken door parallel met den gewonen
draaicondensator nog een veel kleineren te gebruiken voor laatste
bijregeling.

Zwevingstoestel.

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

HEEN wordt 3*.
FLwordt RÉ.
Hg. 83

XXVII.
Constructie van een zwevingsapparaat met honingraatspoelen. - Het zwevingsapparaat als golfmeter. —
Gebruik van zelfde accu en hoogspanningsbatterij
als voor den ontvanger. - Het zwevingsapparaat
als primair-ontvanger.
Bij de constructie van een zwevingsapparaat (zie vorig hoofd
stuk) moet men uit den aard der zaak de spoelen zoo groot
• maken, dat zij het zelfde golflengte-bereik geven als het ontvang
toestel, waarbij het apparaat moet worden gebruikt. De spoelen
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moeten dus ongeveer gelijke grootte hebben als die van den
ontvanger.
De bezitter van een volledig stel honingraatspoelen zal echter
ervaren, dat hij voldoende spoelen heeft om er voor elk gewenscht
golflengte-bereik bij de drie voor zijn ontvanger ook nog twee
te vinden voor het zwevingstoestel. Voor hem ligt ’t dus voor
de hand, ook zijn zwevingsapparaat voor deze spoelen te bouwen.
De foto’s op bladzijden 119 en 122 laten twee verschillende uit
voeringen zien.
Rn aangezien een zwevingstoestel bijna een volledige ont
vanger is, kan men het gemakkelijk zoo inrichten, dat het
apparaat desgewenscht ook als een
K
voudige primair-ontvanger dienst
-M
kan doen.
*
Figuur 84 geeft een volledig
>0
o
o o
schakelplan van het apparaat.
<t
o
10
o
lo
Noodig is een frontplaatje voor
honingraatspoelen met twee beweeg
bare steekdoozen. Ook deze zijn
in den handel, maar men kan het ook
<*
zelf maken evenals vroeger voor den
_W.
ip
honingraatontvanger. Spoelen S en
JL
rrs
'1', condensator C en stopcontact O
hebben dezelfde functie als in fig. 82.
De ia fig.( 84 geteekende stopcons/f
A
tacte Sj^T en Vs vinden evenals die
in fig? 67 nog verklaring in een later
5
hoofdstuk. Thans blijven ze een
Fig. 84
voudig open. Hs en Ac dienen
voor aansluiting van hoogspanningbatterij en accu.
,Ltop K
'a '
Voor gebruik van het toestel als zwevingsapparaat 'wórdf^dë~...
dubbelschakelaar onder condensator C op P (parallel) gesteld. (In
hetopbladz. 122 afgebeelde toestel is de dubbelschakelaar vervangen
door een steker met snoer. Het toestel op de foto op bladz. 119
heeft een kipschakelaar, waarvan de knop zichtbaar is boven de
schaalverdeling van den condensator.) In Q wordt, gelijk aan
gegeven in fig. 82, een snoer met spoeltje aangesloten. Dit
spoeltje krijgt voor een honingraat-ontvanger den vorm van fig. 85.
Een houten klosje van de aangegeven maten, in het midden wat
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uitgedraaid, is omwikkeld met draad van bijv. 0.2 mM. Dit
klosje past in de midden-opening van alle honingraatspoelen en
wordt in de secondaire spoel van het ont
vangtoestel gestoken. Voor zeer korte golven
dient men nog een tweede dergelijk koppel
spoeltje te maken met dikkeren draad en
veel minder windingen.
v9
Parallel met den draaicondensator C
kan desgewenscht met afzonderlijk schakel
aartje een vaste condensator C, in dienst
worden gesteld, die iets kleiner is dan het
25
maximum van C. Daardoor zal men, als op
Fig. 85
het ontvangtoestel bijv. primaire spoel 1000,
secondair 1500 en tertiair 500 wordt gebruikt,
op het zwevingsapparaat kunnen nemen S = 1250 en T = 400
of 600. Men zal dan S = 1250 met C en C, kunnen af-
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Zwevingstoestel, tevens ongedempte golfmeter.
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stemmen op dezelfde golven als spoel 1500 op het ontvangtoestel,
waar men enkel C gebruikt.
Met zoeken van stations op bepaalde golflengten wordt zeer
vergemakkelijkt, wanneer men de afstemmingen van het zwevingstoestel ijkt met een golfmeter, of beter nog practisch met behulp
van de seinen van stations met bekende golflengten, bijv. met de
in hoofdstuk XLV nog te bespreken golfmeetsignalen. Die ijking
moet geschieden met genereerende lamp en liefst bij een be
paalde terugkoppeling, want wijziging der terugkoppeling levert
kleine verschillen in de afstemming. Weet men nu bijv. door
de ijking dat het zwevingstoestel met spoel S = No. 750 en
C = 75" op de golf van 9000 meter van UA (Nantes) is afge
stemd, dan is volgens den vroeger gegeven regel voor toon 1000
een verstemming noodig van %% = 3% = 270 meter. Men
stelt nu in op 8630 of 9270 meter dat is met C op 67° of 82°.
Dan moet op den ontvanger het station reeds een eind buiten
afstemming zwak hoorbaar worden en is het bijstemmen voor
grootste sterkte eenvoudig.
Een geijkt zwevingstoestel is trouwens zelf een zeer bruikbare
golfmeter, daargelaten, dat de verstemming door kleine verschillen
in de terugkoppeling het moeilijk maakt, er een precisie-apparaat
van te maken. Bij een goed gebouwd toestel, dat reeds bij losse
terugkoppeling goed genereert, zal die verstemming echter nooit
hinderlijk behoeven te zijn, behalve misschien voor de allerkleinste
golven. Maar men zorge steeds als terugkoppelspoel een kleinere
te gebruiken dan als secondaire. Dan is deze golfmeter toch
heel wat nauwkeuriger dan de gewone zoemer-golfmeter. Wil
men de op het zwevingstoestel ingestelde golflengte bijv. ook op
den ontvanger instellen, dan neemt men de koppelspoel K uit
de secondaire en laat, terwijl zwevingstoestel en ontvangtoestel
een halven meter of meer van elkaar af staan, dus bij zeer Iossj
„koppeling” tusschen de twee apparaten, ook den ontvanger
genereeren en verstemt dezen tot de interferentie-toon hoorbaar
wordt. In het laagste punt van dezen toon (waar deze verdwijnt)
vindt men de afstemming.
Over de voordeelen van het werken met het zwevingsapparaat bij ontvangst spraken we reeds in het vorige hoofdstuk.
Daar komt nog een ander practisch voordeel bij.
Terwijl een ontvanger met genereerende teruggekoppelde lamp
bij elke verstemming een anderen toon levert voor het station
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dat men ontvangt, zal bij ontvangst met zwevingsapparaat alleen
dit laatste den toon bepalen en de ontvangerafstemming alléén de
sterkte wijzigen. Het gelijk blijven van den toon maakt het gemakkelijker om te herkennen of men bij het afstemmen het sein
van hetzelfde station blijft hooren.
Het is niet noodzakelijk de lampen van zwevingsapparaat en
ontvangtoestel op verschillende accu’s en verschillende hoogspanning-batterijen te laten werken. Volgt men de hier aange
geven schema’s getrouw, dan levert gebruik van één accu en één
hoogspanningsbatterij geen enkel bezwaar. Fig. 86 duidt aan.
hoe daarvoor slechts drie verbindingsdraaden noodig zijn, omdat
één pool van de accu en één van de hoogspanningsbatterij reeds
in het eene toestel aan elkaar zitten. Wanneer de verbindingen
van de +pool der plaatspanningsbatterij naar de beide toestellen
maar goed zijn, kan zelfs verwisseling der accu-draden naar één
der toestellen heel weinig kwaad opleveren. Heeft men lampen,
die verschillende hoogspanningen behoeven, dan kan men aan de
positieve zijde der hoogspanningsbatterii verschillend aftakken.
De negatieve pool der hoogspanningsbatterij mag evenwel maar
aan één der toestellen verbonden worden. Gaat men een overbodigen vierden draad aanbrengen, dan kunnen allerlei kortslui
tingen worden gemaakt bij onjuiste verbinding.
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Fig. 86

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

Amateur-ontvanginstallatie met:
v
zwevingtoestel, laaglrequentversterker en luidsprekende telefoon (Magnafox).

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

•>

Fig. 90

in dat geval dezelfde spanning hebben als voor één lamp, maar
men gebruikt voor twee lampen de dubbele en voor drie de
drievoudige stroomsterkte.
Vooral in zulke meervoudige versterkers is de toepassing
van roostercondensatoren in plaats van roosterspanning een groote
vereenvoudiging, want het hanteeren van drie regelbare rooster-
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spanningen levert veel bezwaar en vast instellen kan men ze
slechts bij gebruik van zeer bepaalde en constante lampen.
In de Duitsche Telefunkenversterkers is de roosterspanning
voor de lampen op een zeer ingenieuse wijze verkregen, die in
fig. 91 is verduidelijkt. De voor 3 volt brandspanning berekende
lamp staat onder tusschenschakeling van een weerstandje W en
een ijzerweerstand Y, die in een met waterstof gevuld buisje is
besloten, op een 6 volt accu aangesloten. W en Y staan aan de
negatieve zijde van den gloeidraad en de roosterkring is aangesloten
tusschen W en Y. Daardoor krijgt het rooster een negatieve
spanning, die gelijk is aan den in Y optredenden spanningval.
En nu is Y tevens een automatische regelaar. Zakt de spanning
van de accu, dan wordt de stroom door de lamp geringer. De
ijzerdraad weerstand voert ook minder stroom en wordt minder
warm. Ijzer nu is een metaal, dat zijn weerstand sterk wijzigt
met de temperatuur. Door het kouder worden, wordt de weer
stand van Y geringer. Bij
dalende accuspanning wordt
st
dus in de eerste plaats als
het ware weerstand uitge
schakeld en de lamp brandt
Ui
dus ook bij dalende spanning
gelijkmatiger. Maar tevens
wordt de spanningat'val in
Y geringer en dus de
negatieve roosterspanning
Fig. 91
verlaagd.
Evenwel, door de hier thans aangegeven toepassing van
roostercondensatoren wordt alle zoodanige moeite overbodig.
Bij meerlampversterkers zal men in den regel goed doen,
lekweerstanden van ongeveer 1 megohm aan te brengen op de
roostercondensators van 2de en volgende lampen. Anders krijgt
men „dichtslaan” der lampen bij zeer sterke signalen.
Gebruikt men Duitsche lampen, die 3 volt brandspanning be
hoeven, dan kan men, in plaats van de lampen parallel te scha
kelen, voor een twee - lampversterker ook de twee lampen in
serie laten branden op 6 volt, zonder voorschakelweerstanden
(fig. 92). De toepassing van roostercondensatoren maakt, dat deze
gewijzigde schakeling geen bijzondere voorzorgen vereischt tot
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liet verkrijgen der juiste roosterspanningen. De accu heeft bij
deze schakeling minder stroom te leveren.
Het zelf-vervaardigen der transformao
tortjes voor laagfreo
10
o
quent-versterking is in
het 'algemeen geen
loonend en dankbaar
werk. Men kan ze
Fik'. 92
voor niet al te hoogen
prijs in allerlei formaten
kant en klaar koopen en veelal zijn die beter dan hetgeen men
- zelt' kan vervaardigen.
In de apparaten uit den handel komen meest transformatoren
met gesloten ijzerkern voor en ofschoon ook die met open kernen
bruikbaar zijn, zal men het zekerste resultaat hebben met ge
sloten kernen.
Van week-ijzerblik knipt
iO
1 OS
men U-vormige stukken
fl
I.
als afgebeeld in iig. 03, die
om en om op elkaar gelegd
2S----- ..
SS mm
kunnen worden, als aange
duid door de stippellijnen.
rol
°s
B.
Het best is, de stukken alle
75 "> •
aan één kant te schellakken
Fik'.«
en later No. 1 en 2 metaal
op metaal te leggen en
daarna No. 2 en 3 schellak op schellak enz. Men moet er zoo
veel hebben, dat het pak 1 cM hoog is; het blik zoo dun
als men kan krijgen. Daarna worden twee spoeltjes gemaakt
van ongeveer 5 cM lengte, met vierkant gat, waarin de beenen
der stukken ijzerblik passen. Het eene spoeltje wordt ontwikkeld
met 2 a 4000 windingen draad van 0.1 mM. het andere met 10 a
20.000 windingen van denzelfden draad. In de afgewerkte spoeltjes
steekt men beurtelings van den eenen en van den anderen kant
de ijzerblikjes, zoodat de eene spoel op been A, de andere op
been B komt te zitten. Bij S worden gaatjes doorgeboord en
schroefbouljes ingestoken, die alles bij elkaar houden. Een trans
formator met prim. 2000 en sec. 10.000 windingen heeft transformatieverhouding l: 5.
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Ken even goede constructie, die misschien soms gemakke
lijker is uit te voeren, is de volgende:
Op een spoeltje met een rond kerngat van 15 mM. diameter
en 50 mM. lang wikkelt men eerst 2 a 4000 windingen draad
0.1. mM. als primaire, legt er een laagje parafinepapier omheen
en wikkelt daarna 10 a 20.000 windingen als secondaire op hetzelide-spoeltje.
In het kerngat steekt men een bundel lange, dunne ijzer
draden (bloemendraad) die voorat even in schellak oplossing zijn
gedoopt. De draden neemt men zóó lang, dat ze later om het
geheele spoeltje heen gebogen kunnen worden en door omwik
keling met isolatieband vastge
houden. Het geheel ziet er indoorsnede uit als afgebeeld in
tig. 94. Zorg is te dragen voor het
geïsoleerd doorvoeren der verbindingsdraden voor de spoeltjes.
Al de kerndraden moeten
in het midden over elkaar heen
liggen, maar liefst geen electrisch
contact met elkaar maken. Men
Fig. 94
krijgt op die manier evenals
door de vorige constructie een
magnetisch gesloten kern, waarin echter door de electrische isolatie
tusschen de verschillende deelen der kern geen zg. „dwarrelstroomen” kunnen optreden wanneer de transtormator werkt. Alc men
massieve ijzerkernen nam, zouden daarin dwarrelstroomen ont
staan, die groot energie-verlies zouden geven. Op de beschreven
wijze verkrijgt men verlies-vrije transformatoren.
Ken goede laagfrequent-versterker geeft 10- a 15-voudige
spanningsversterking met 1 lamp; 100 a 225 voudige met 2 en
1000- a 3500-voudige met 3 lampen.
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XXIX.
Laagfrequentvcrsterker en ontvanger op één accu en
één hoogspanningbatterij. - Schakelaar „versterktonvcrstcrkt”. — Meer versterkers in serie. —
De toonversterker-Koomans.
Een laagfrequentversterker, die gelijke brandspanning noodig
heeft als de detectorlanip, laat zich, evenals het zwevingsapparaat,
aansluiten op dezelfde accu en hoogspanningbatterij als het ont
vangtoestel, althans wanneer weder beide apparaten zoo zijn ge
schakeld, dat daarin accu en hoogspanningbatterij direct niet elkaar
zijn verbonden. Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat men het
apparaat van lig. 89 precies zoo met een ontvanger kan verbinden
als in fig. 86 voor een zwevingstoestel is aangegeven.
Men moet er alleen om denken, dat als een meerlampversterker met parallelgeschakelde lampen op dezelfde accu wordt
aangesloten als de ontvanglamp, bij niet zeer groote accu de
spanning dreigt té dalen en dat de verbindingsdraden zeer dik
dienen te zijn. Heeft men geen accus van voldoende grootte,
dan kan men ook aan elk toestel een eigen accu geven, terwijl
gemeenschappelijke hoogspanningbatterij wordt toegepast. Aan
de positieve zijde van die batterij kan men naar elk toestel ver
schillende spanningen aftakken.
In het algemeen is het zeer aan te bevelen, een laagirequentversterker te voorzien van een schakelaar, waardoor men met
één handbeweging van „onversterkt” op „versterkt” kan overgaan,
en omgekeerd. Men moet dan gelijktijdig de lampen van den
versterker ontsteken en de telefoon omschakelen. Het gemakke
lijkst geschiedt dit met een zg. „rolschakelaar”, dat is een houten
of ebonieten cylindertje, waar koperen stangetjes doorheen zijn
gestoken, die in een bepaalden stand van het cylindertje twee
koperen veertjes doorverbinden. Men kan dan maken, dat in
verschillende standen van de „rol”, waaraan een handvat zit, of
een draaiknop, allerlei verschillende verbindingen worden gemaakt.
Een zeer eenvoudige omschakelaar van deze soort kan voor
het hier beoogde doel dienen, wanneer men in den laagfrequent
versterker een extra verbinding aanbrengt. Fig. 95 toont de
schakeling, waarin de extra-vei binding tusschen pluszijde van
den steker St en het rechtsche contact voor de hoogspanningbatterij
op den versterker is aangegeven. De schakelaar behoeft slechts drie
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stel veeren 1, 2 en 3 te kunnen doorverbinden, in den stand
„versterkt” (de geteekende) de veeren 2—2 en 3—3; in den
stand „onversterkt” worden deze verbindigen verbroken en daaro
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entegen l — l door verbonden, zoodat automatisch de telefoon T
op steker öt wordt aangesloten.
Men heeft alleen maar den versterker aan te sluiten
op dezelide accu als het ontvangtoestel, dan is in den
stand „versterkt” van zelf ook de hoogspanningbatterij
aangesloten via den met + gemerkten draad van den steker
St en via de extra-verbinding. Met is echter noodig, dat daarvoor
op het ontvangtoestel de telefoonklemmen op de in het schema
aangegeven plaats zijn aangebracht, dus direct aansluitende bij
de klemmen voor de hoogspanningbatterij.
Gebruikt men verschillende accu’s, dan kan men toch een
gemeenschappelijke hoogspanningbatterij gebruiken.
Ook kan men elk der toestellen een eigen accu en eigen
hoogspanningbatterij geven.
Daarentegen kan men niet één accu bezigen en verschillende
hoogspanningbatterij en ook niet de gemeenschappelijke hoog
spanningbatterij verschillend aftakken.
Wil men dit laatste kunnen doen, dan wordt de schakelaar
ingewikkelder, gelijk aangegeven in tig. 96 voor een twee-lainpversterker. De schakeling is voor een éénlampversterker direct
daaruit af te leiden. Hierbij moet echter voor het werken op éen
accu en één hoogspanningbatterij weer worden gebruik gemaakt
van de drie snoer-verbindingen van fig. 86.
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Voor al deze combinatieschakelingen geldt ’t zelfde dat is
opgemerkt naar aanleiding van fig. 86, n. 1. dat die combinaties
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Fig. 96

met de schema’s volgens fig. 28 en vorige niet zijn uit te voeren.
Het schema van tig. 25 laat er zich echter toch wel geschikt voor
maken als men telefoon en hoogspanningbatterij verplaatst en
gezamenlijk shunt door een condensator. Men krijgt dan het schema
van fig. 97, waarop alle combina
ties zijn toe te passen, die hier
juist zijn aangegeven.
Een versterker met twee
l
lampen kan men weer schakelen
fOQOOÖOOO
achter een versterker met één
lamp door den steker St van
den twee-lampversterker in de
telefoonstop van den één-lampversterker aan te sluiten en de
*c<
telefoon in den twee-lamp-versterker te plaatsen. Zijn dan
Fig. 97
beide versterkers met schake
„versterkt - onversterkt”
laars
uitgerust, dan levert de laatste combinatie wel de meest ideale'
versterker-inrichting van deze soort, waarmee men willekeurig
kan werken: onversterkt of met 1, 2 of 3 lampen naar keuze, enkel
door het ontzetten van twee schakelaars. Dit is veel practischer
dan het bezit van een samengebouwden versterker met drie
lampen.
Met meer dan drie lampen in cascade zal men gewoonlijk
niet werken. Reeds met drie lampen heeft men soms moeite om

■
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te verhinderen, dat „gillen” optreedt. Een absoluut zeker middel
daartegen is niet aan te geven. Men kan beproeven, de transformator-kernen onderling te verbinden en te aarden of aan de negatieve
accupool te leggen. Ook het aarden of verbinden met de negatieve
accupool van het metalen telefoonhuis kan soms helpen. Ook
aansluit-richting van de stekers, waarmee de toestellen on
derling zijn verbonden, kan er invloed op hebben. In andere
gevallen levert het tusschenschakelen van een transformator
met transformatie - verbinding 1: l tusschen twee versterkers
de gewenschte uitkomst. De plaatsing der accu’s en hoogspanningbatterijen ten opzichte van elkaar is eveneens een punt
van beteekenis.
De veelsoortigheid der aangeduide middelen wil helaas zeggen,
dat men in elk bijzonder geval zoekend en tastend de remedie
moet zien te vinden.
De laagfrequent-versterker behoeit volstrekt niet juist bij een
toestel met lampdetector te worden gebruikt, blij werkt ook zeer
goed achter een kristaldetector en kan dan seinen, die onversterkt
onhoorbaar zijn, tot neembaarheid ophalen. Zulk een combinatie
ontvangt echter uitsluitend gedempte signalen (van vonkzenders).
Een interessante uitbreiding van de mogelijkheden met een
laagfrequentversterker levert de zg. toonversterker-schakeling
van Dr. Koomans. Dit is een toepassing uitsluitend voor onge
dempte seinen.

St

ts
fs

4=cmSs

po

LiC o

7iL.

O

4>

Cï

41'I'M
Fig. 98

Het schema is weergegeven in fig. 98, terwijl in fig. 99 is
aangeduid hoe men bij een bestaanden één-lampversterker een
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toestelletje kan maken, dat tusschen ontvanger en versterker wordt
geschakeld, zoodat zij te zamen een toonversterker vormen.
Een compleet apparaat is tezien in de bijgevoegde fotografische
afbeelding.
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Het doel is, door het toepassen van terugkoppeling bij den
laagfrequent-versterker een laagfrequente dempingsreductie te ver
krijgen, waardoor het toestel slechts één bepaalden interferentietoon van een ongedempt signaal krachtig ophaalt en andere ge
luiden onversterkt laat. Deze selectieve toonversterking geeft
naast de hoogfrequent-afstemming een middel in de hand om vrij
te komen van storingen door andere stations dan dat hetwelk
men wenschi te ontvangen. Dit hulpmiddel is het meest werk
zaam wanneer men door gebruik van roostercondensator ook laagtrequent gelijkricht en een relais en schrijftoestel gebruikt in
plaats van de teleioon.
fn fig. 98 ziet men parallel met de primaire van den ijzertransformator een spoel L en condensator C aangebracht. Deze
zijn zóó groot gekozen, dat zij afstemming geven op de frequentie
van den ontvangen toon.
Ten einde nu bijv. met honingraatspoel 1500 af te stemmen
op toon 1000, moet C = 0.175 mincrofarad zijn. Maar het toestel
zal beter werken met grootere spoel en kleineren condensator.
Bovendien is geringe weerstand in de spoel een voordeel. Zij
bestaat bij het apparaat in de foto uit 1350 windingen draad van
o.55 mM. op een spoel van 10 cM. diameter, 5 cM. breed.
De grootte van C kan men proefondervindelijk bepalen.
Wanneer men n. 1. de terugkoppelspoel Ls ook aanbrengt (een
spoel van 5000 windingen draad 0.4 mM. op een kern van 2 cM.
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diameter, 5 cM. lans) dan zal het toestel, zootlra de koppelspoel
ver genoeg in de groote spoel is gedraaid, laagfrequent gaan
genereeren, d. w. z. een wisselstroom van hoorbare frequentie

Toonversterker-Systeem dr. Koomans.

door de telefoon zenden. Die toon is de toon, waarop het
apparaat is afgestemd en door groote condensatoren parallel met L
te schakelen wordt die toon lager. Men stapelt dus een micacondensator op, dien men grooter maakt totdat men in het gebied
der niet al te hooge muzikale tonen komt. Bij voorkeur laat men
C bestaan uit verschillende condensator-trappen, zoodat men een
aantal tonen kan maken met een schakelaar. Met 7 tegen 8
blaadjes bladtin van 4x8 cM. oppervlak, met vrij dun mica er
tusschen, bereikt men een zeer bruikbare waarde. Men moet
bedenken, dat men om den toon l octaaf te verlagen (de fre-
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quentie op de helft te brengen) een 4 x grooteren condensator
noodig heeft.
Bij het practisch gebruik laat nten den toonversterker nooit
werkelijk genereeren, want dan geeit hij zelf een toon, waarin
de seinteekens verdrinken. Maar men brengt hem op den rand
van genereeren. Is dan de toon der seinteekens gelijk aan den
toon, dien de versterker uit zichzelf zou produceeren, dan wordt
het geluid sterk „aangeblazen”.
In het algemeen ervaart men bij het gebruik van een zelfvervaardigden toonversterker al licht, dat de laagfrequent-terugkoppeling van den versterker en de hoogfrequent-terugkoppeling
van het ontvangtoestel elkaar beinvloeden. Die „terugwerking"
van den toonversterker op den ontvanger wordt kleiner als men
in den toonversterker een transformator gebruikt met groote
transformatie-verhouding, bijv. 1:20.
Bij toepassing van zulk een transformator 1:20 kan men ook
den condensator C vervangen door een gewonen draaicondensator, parallel op de secondaire van den transformator. Bij
transformatie-verhouding ra staat een capaciteit C op de secon
daire gelijk met een rx- maal grootere capaciteit op de primaire.
Ben draaicondensator van 0.0005 nticrofarad op de secondaire
doet dus bij transformatie-verhouding 20 hetzelide als een
condensator C in iig. 98 van 0.2 nticrofarad. De toon van den
toonversterker is dan bovendien conti nu-variabel.
Dal de toonversterker alleen voor ongedempte signalen nut
heeft, ligt hieraan, dat de toon van een gedempten zender nooit
zuiver genoeg is om er een zoo sterk selectief middel op toe te
passen. Trouwens ook als een ongedempte zender lijdt aan
golflengte-veranderingen tijdens het seinen, waardoor de interferentie-toon niet geheel constant is, dan laat toonversterking zich
op de seinen van zulk een zender niet toepassen.
Voor telefonie is elke toonversterker uitteraard onbruikbaar.
Bij telefonie moet men alle toonhoogten gelijkwaardig ontvangen,
anders treedt geluidvervorming in.
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XXX.
De hoogfrequentversterker. — Verklaring der werking.
Drempelgevoeligheid. — Koppeling met hoogfrequentietransformatoren. — De apcriodische smoorspoelversterker. — Gebruik van den sluitkring
voor korte golven.
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De bedoeling van den hoogïrequentversterker is, een toestel
samen te stellen, met grootere begingevoeligheid dan de enkele
detectorlamp.
Wanneer men zich het geval denkt eener detectorlamp met
gelijkrichting in den plaatkring, dan kan gemakkelijk worden in
gezien, dat die gelijkrichting door een enkele lamp, om eenig
effect te geven, een zekere minimum- signaalsterkte noodig heeft.
Slaan we even fig. 79 op, dan is B daar het punt voor gelijk
richting in den plaatkring, omdat positieve roosterspanningen daar
een plaatstroomvermeerdering geven, die grooter is dan de plaatstroomverminderingen door even groote negatieve roosterspanningen.
Heeft men echter te doen met uiterst kleine wisselspanningen
aan het rooster, dan krijgt men schommelingen ter weerszijden
van het punt B over zoo’n klein deel der karakteristiek, dat de
ongelijkheid in buiging der karakteristieke lijn naar links en naar
rechts onmerkbaar wordt. De karakteristiek is over een uiterst
klejn deel harer lengte niet te onderscheiden van een rechte lijn.
En voor zoo kleine.wisselspanningen, dat zij slechts werken over
een deel der karakteristiek, dat als recht is te beschouwen, zullen
in den plaatkring stroom vermeerderingen en stroomverminderingen
optreden, die aan elkaar gelijk zijn. D. w. z., dat in den plaat
kring wel versterkte, nog steeds zeer zwakke trillingen worden
overgedragen, maar dat die zóó zwak kunnen zijn, dat ze niet
worden gelijkgericht. Bij deze hier veronderstelde, zeer kleine
waarde der spanningen van een aankomend signaal, ligt de drempel
waarde voor de gevoeligheid eener enkele lamp als detector.
In dat geval kan de beste laagfrequentversterking niet voeren
tot een hoorbaar signaal, want zoo lang de detector niet gelijkricht,
ontstaat geen hoorbaar verschijnsel.
Het ligt echter voor de hand, dat men de in den plaatkring
van de eerste lamp toch wèl versterkt overgegane hoogfrequente
trillingen kan toevoeren aan een tweede lamp en dat dan de uit
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de eerste lamp versterkt te voorschijn komende trillingen voldoende
wisselspanningen aan het tweede rooster kunnen geven om in de
tweede lamp wèl tot gelijkrichting aanleiding te geven. Men kan
dus door cascadeschakeling van lampen de drempelgevoeligheid verhoogen.
In hoeverre voor de gelijkrichting in den roosterkring, met
behulp van roostercondensator, eveneens een drempelwaarde
bestaat, waarbij geen gelijkrichting optreedt, maar wel overdracht
der hoogfrequente trillingen naar den plaatkring, is niet zoo ge
makkelijk te verklaren en in te zien. Maar de practijk wijst erop,
dat ook daarbij zulk een drempelwaarde optreedt en ook ten op
zichte daarvan de drempelgevoeligheid door cascadeschakeling
verhoogd kan worden.
Die cascadeschakeling kan in dit geval evenals bij den laagtrequentversterker geschieden met transformatoren en zelfs met
ijzertransformatoren. Er zijn Eransche firma’s, die aldus hoogfrequentversterkers uitvoeren. De moeilijkheden daarbij — die we
straks nog wel nader zullen aanduiden, zijn echter zóó groot, dat
we den amateur niet kunnen aanbevelen, er zich aan te wagen.
En er zijn andere hulpmiddelen.
Als „transformator” voor hoogfrequente stroomen zijn over het
algemeen gekoppelde spoelen zonder ijzer het meest verliesloos
en het gemakkelijkst te maken. Zoo zou men te werk kunnen
gaan volgens lig. 100, waar de aan de secondaire van een toestel
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Fig. 100

geschakelde eerste lamp door twee afgestemde kringen, die samen
den hoogfrequent-transformator vormen, is gekoppeld met een
tweede lamp, welker plaatkring op de secondaire is teruggekoppeld-
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Dit is inderdaad een zeer goed schema, maar het is practisch
heel moeilijk te hanteeren, omdat er wat veel afgestemde kringen
in voorkomen (bij nog meer lampen wordt dat nog erger!) En
de transformatorkringen zouden ook weer op alle mogelijke golven
afstembaar moeten worden gemaakt.
Men heeft dus gestreeid naar apparaten, die gelijke functie
verrichten, maar die géén afstemkringen bevatten. En daarmee
is men gekomen tot de aperiodische hoogfrequentversterkers
(aperiodisch wil zeggen: ongevoelig voor golflengte-verschillen).
Voorbeelden daarvan zijn de smoorspoelversterker van fig.
101 en de weerstandversterker van fig. 105.
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In fig 101 zijn in de plaatkringen van eerste en tweede lamp
smoorspoelen S opgenomen. Dit kunnen eenvoudige klosjes draad
zijn (0.1 mM. geëmailleerd koperdraad), die op een kern van hout,
van 1.5 cM. diameter, 750 a 1000 meter draad bevatten. Beter
is, ze te wikkelen als ringspoelen, dus in verschillende afdeelingen
(6 a 8) in gleuven, zooals fig. 102 aanduidt.
De weerstand van deze
spoeltjes (1500 Ohm) zal voor
.den gelijkstroom van de hoogspanningbatterij geen merkbaar
beletsel vormen. De zelfinductie
wordt evenwel zoo groot, dat de
van de roosters der lampen op de
plaatkringen overgedragen trillin
S
Fig. 102
gen in de spoeltjes een zeer
grooten weerstand ondervinden.
Met spanningsverval in de spoeltjes wordt voor de trillingen groot en
de hoogfrequente spanningswisselingen, die op de roosterconden-
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satoren C2 en C3 der volgende lampen komen, zijn daardoor ook
aanzienlijk. Van een optransformeeren dier spanningen tot grootere
hoogte, zooals in een laagfrequentversterker, is hier geen sprake.
Er gaat zelfs van de versterking van elke vorige lamp telkens
wat verloren en de versterking per lamp is dan ook altijd geringer
dan bij een laagfrequentversterker, maar de bouw van het apparaat
wordt zeer eenvoudig en de gevoeligheid voor zwakke signalen
is veel grooter dan van één lampdetector met laagfrequentversterker.
De roostercondensatoren kunnen 0.00025 |*F. zijn of nog
kleiner.
De lekweerstanden l van 2 a 4 megohm worden hier tusschen
rooster en gloeidraad geplaatst omdat bij plaatsing dier weer
standen over de roostercondensatoren de roosters positieve spanning
van de hoogspanningbatterij zouden ontvangen. Aansluiting aan
plus of min van den gloeidraad is wegens de grootte der lek
weerstanden tamelijk onverschillig. Voor de eerste lampen kan
men ze dikwijls wel geheel weglaten. Dit zijn dingen die men
bij de monteering moet uitprobeeren.
De telefooncondensator in een hoogfrequentversterker heeft
gelijke waarde als in een gewonen ontvanger, d. w. z. <>.002 a
0.005 |i F.
liet apparaat is bestemd om met een dubbelsnoer in stop Sec.
aangesloten te worden aan de secondaire van een ontvangtoestel
terwijl met Tk de terugkoppelspoel kan worden verbonden.
Werkt men met afzonderlijk zwevingstoestel, dan wordt Tk niet
•gebruikt, maar kortgesloten.
Bij de toestellen van fig. 67 en 84 (als dit laatste als primairontvanger dient) zijn de stopcontacten VS en VT bestemd voor
de verbinding van den hoogfrequentversterker (Sec. met VS en
Tk met VT te verbinden.) Bij het werken met hoogfrequent
versterker wordt de detectorlamp op het ontvangtoestel weg
genomen. De versterker komt voor den detector in de
plaats. Ook de telefooncontacten op het ontvangtoestel worden
dan n|iet gebruikt; de telefoon komt in den versterker. Hoe (in
welke richting) de stekers der verbindingssnoeren in VS en VT
moeten worden aangesloten om met de terugkoppelspoel den ont
vanger bij gebruik van den hoogfrequentversterker te doen
genereeren, dient men te vinden door probeeren. De terug
koppelspoel moet bij gebruik van een hoogfrequentversterker
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altijd kleiner zijn dan met één lampdetector, daar de terug
gekoppelde trillingen sterker zijn.
Wat de werking van den hoogfrequentversterker betreft, kan
men zeggen, dat het geheel — al de lampen te zanten
een
samengestelden detector vormt. Vroegere beschouwingen volgens
welke de eerste lampen zooveel mogelijk enkel zouden moeten
versterken en alleen de laatste zou moeten gelijkrichteu, terwijl
men door de schakeling gelijk richting in de eerste lampen zou
moeten tegengaan, zijn theoretisch noch practisch houdbaar
gebleken. Bij welke lamp de gelijkrichting begint, hangt enkel
van de signaal-sterkte af. Voor de goede werking doet het er
niets toe. Men moet zooveel mogelijk onderling aan elkaar
gelijke lampen kiezen. Opvallend is, hoe vooral de kwaliteit
der eerste lamp voor de geheele werking van belang is.
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Het inwendige van smoorspoel en weerstand-versterker.

De ervaring met het beschreven type van versterker leert,
dat het voor golven boven 2000 meter een verbazingwekkende
gevoeligheid bezit. Eigenlijk komt die gevoeligheid bij gebruik
aan een toestel, dat op een ietwat groote antenne is aangesloten,
niet behoorlijk uit. Eerst bij het werken met een gesloten raamantenne kan de hoogfrequentversterker tot zijn recht komen. Op
een groote gewone antenne zijn lucht-storingen en storende seinen
vaak zóó hard, dat zij door te sterke ladingen op de roostercondensatoren de lampen aan het fluiten en gillen brengen, of een
brokkelig geluid doen ontstaan.
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In elk geval zal een hoogirequentversterker altijd, maar
vooral bij gebruik voor antenne-ontvangst, rustiger werken zonder
terugkoppeling (stop Tk kortgesloten.) doch met zwevingsapparaat.
Alleen, dit geeft weer minder versterking. Een type van hoogfrequentversterker, dat in dit opzicht vooral voor antenne-ontvangst
vaak te voorkeur verdient, bespreken we nog verderop.
Voor kleinere golven dan 2000. meter neemt gewoonlijk de
versterking van den smoorspoelversterker snel af, of er treedt
geheel geen versterking meer op en het apparaat is voor die
kleinere golven ook niet meer door terugkoppeling aan het
genereeren te brengen.
De oorzaak daarvan is hoofdzakelijk gelegen in de capaciteit
van verschillende toesteldeelen onderling en vooral in de eigencapaciteit der smoorspoelen. Aangezien een capaciteit voor hoogere
frequenties (kortere golven) een kleineren weerstand vormt, zal
men bij verkorting der golflengte, die men ontvangt, steeds een
punt bereiken, waar de smoorspoel-capaciteit de trillingen doorlaat,
zoodat zij niet meer aan de volgende lamp worden overgedragen.
/Vlen kan evenwel een kunstgreep toepassen om dit euvel
te omgaan. Daarvoor is het in lig. 101 met öl k:r aangeduide
stopcontact aangebracht, dat parallel staat op de eerste smoorspoel.
De toevallig aanwezige capaciteit (parasitaire capaciteit)
zou aan de werking n. 1. géén kwaad doen, wanneer die met de
aanwezige zeliinductie een kring vormde, afgestemd op de te
ontvangen kleine goli. Daarvoor is de smoorspoel-zelfinductie
echter te groot. /Tot deze afstemming kan men alleen geraken
door de smoorspoel-zeifinductie voor korte-golt'ontvangst te ver
kleinen en dit laat zich verwezenlijken door een zelfinductie parallel
niet de smoorspoel te plaatsen (zelfinducties parallel met elkaar
leveren samen, als zij niet onderling gekoppeld zijn, een kleinere
totale zelfinductie). En ten einde een regeling voor verschillende
golflengten mogelijk te maken, moet die parallel-zelfinductie
variabel zijn.
Het best geeft men er den vorm aan van een variometer,
vervaardigd volgens de vroeger aangegeven constructie voor een
koppelingsvariometer, maar die hier eigenlijk pas als echte vario
meter (variabele-zelfinductie) wordt toegepast.
Een bruikbare grootte verkrijgt men met een buitenspoel
van 11.5 cM. diameter, omwonden met 2Xóo windingen over
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een breedte van 2X2.5 cM. en een binnenspoel van 9 cM. diameter
omwonden met 2X80 windingen over een breedte van 2X2.5 cM.
De spoelen worden volgens fig. 103 met behulp van een
schakelaar öf parallel óf serie geschakeld. Bij de hier aangegeven
grootte der spoelen zal de grootste zelfinductie bij parallel
schakeling gelijk zijn
aan de kleinste bij
tËSt- serie-schakeling. De
spoelen moeten over
✓
180° draaibaar wezen,
xdJ
van tegengesteld 'ge
richt geheel in elkaar
tot gelijk gericht ge
heel in elkaar. (Zie
over de theorie van
den variometer „Draad
loos Zendstation voor
den Amateur”, hoofd
Fig. 103
stuk XIV)
Dit toestelletje ten gebruike bij een hoogfreciuentversterker
noemt men een Sluitkring. Het wordt met steker St (fig. 103)
verbonden met stopcontact Sl l<r (fig. 101).
De parallelstand der sluitkringspoelen maakt den versterker
geschikt voor de golflengten 200—400 meter, de seriestand voor
400—800 meter. Ten einde het golflengtebereik nog te kunnen
vergrooten tot aan de golflengte, waarbij de versterker zonder
sluitkring goed werkt, brengt men twee kleine vaste condensatortjes
aan, waarvan het eene den sluitkring bij seriestand der spoelen
afstembaar maakt van 800-1600 en het tweede van 1600—3000
meter. Van die condensatortjes moet de grootte proefondervindelijk
worden bepaald. Die grootte zal ongeveer 0.00015 p F. en
0.00060 p F. moeten zijn. Men krijgt dus van 200—3000 nieter
totaal 4 meetbereiken met den sluitkring.
Natuurlijk zou men eigenlijk al de smoorspoelen in den
versterker met een sluitkring moeten afstemmen. Dat zou echter
een moeilijk te hanteeren apparaat geven en practisch blijkt het
afstemmen van den eersten kring wel voldoende.
Meer dan vier lampen te bezigen in een hoogfrequent-versterker is in ’t algemeen niet raadzaam en niet loonend. Het
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toestel krijgt of onoverwinnelijke neigingen tot gillen, öf men moet
de spanningen zoodanig reduceeren, dat men per lamp veel
minder versterking krijgt en dus geen voordeel.
In den laatsten tijd worden door verschillende fabrieken de
smoorspoelen voor smoorspoel-versterkers ook wel van weerstanddraad samengesteld, waardoor men de smoorspoel- en in het volgend
hoofdstuk nader te bespreken weerstandkoppeling eenigszins
combineert en de neiging tot van zelf genereeren en gillen sterk
vermindert.
Voor lange golven kunnen de smoorspoelen van den smoor
spoel-versterker van een massieve oi gedeelde ijzerkern
worden voorzien.
Achter eiken hoogfrequentversterker kan men nog weer een
laagfrequentversterker gebruiken om zeer luide signalen te ver
wekken. De aansluiting geschiedt door den aansluitsteker van
den laagfrequentversterker in de telefooncontacten van den hoog
frequentversterker te zetten en de telefoon in den laagfrequent
versterker.

XXXI.
Afzonderlijke twee-Iamp-hoogfrequentversterker voor
korte golven. — De weerstandversterker. —
Vervaardiging van groote weerstanden. —
Statische terugkoppeling. —
Versterking direct op het ontvangtoestel.
In verband met onze theoretische uiteenzettingen valt de
conclusie te trekken, dat als de smoorspoelversterker alleen op
de eerste smoorspoel een afgestemden sluitkring heeft, ook
alleen de eerste lamp werkelijk niet-gelijkgerichte hoogfrequente
trillingen kan versterken, terwijl tweede en volgende lampen
slechts de door de eerste twee lampen gelijkgerichte en daardoor
reeds in laagfrequenten vorm gebrachte energie verder ver
sterken. Door onzen kunstgreep blijft voor korte golven de hoogfrequentversterking tot de eerste lamp beperkt. Waar dit intnsschen reeds zeer goed effect geeft, ligt het denkbeeld voor
de hand, voor korte golven een versterker te maken, die ook niet
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meer dan de twee eerste lampen bevat en dan de smoorspoel
geheel te vervangen door een afgestemden kring.
De versterker krijgt dan met twee in serie geschakelde
lampen een schema in den vorm van fig. 104. Dit is een goede
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Fig. 104
hoogfrequent-versterker voor de 600 meter scheepsgolven en voor
korte golf-telefonie. Men kan er voor verdere versterking laagfrequentversterkers achter plaatsen.
Het ligt voor de hand, dat men in plaats van den variometer
met de condensatortjes, tusschen A en B ook een gewone spoel
en draaicondensator kan aanbrengen.
Het eenige bezwaar is, dat men voor hoogfrequentversterking
van korte golven nu toch weer vervalt in het gebruik van afge
stemde kringen.
Daarom moge nog de aandacht worden gevestigd op een
ander type van aperiodischen hoogfrequentversterker, dat in elk
geval voor kleinere golven bruikbaar is te maken dan de smoorspoelversterker. Wij bedoelen den weerstandversterker, waarvan
het schema wordt gegeven in fig. 105. De inrichting is bijna
geheel eender als die van fig. 101, alleen zijn de smoorspoelen
vervangen door niet-inductieve weerstanden W. Verder zijn de
lampen twee aan twee in serie geschakeld en de twee groepen
parallel. Vier 3 Volts lampen eischen op deze wijze
Volt
spanning en nemen 2 X den stroom van één lamp. Deze scha
keling laat zich in een 4-lamp-smoorspoelversterker eveneens toe
passen.
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De koppelingsweerstanden hebben waarden van 70,000 è
250,000 Ohm. Deze zijn verkrijgbaar in den handel, in gelijken
vorm als de lekweerstanden. Deze laatste moeten overeenkom
stige waarde hebben als in den smoorspoelversterker, dus 2 è 4
megohm.
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FiR. 105
Om zeil groote weerstanden te maken, kan men op een
stripje eboniet een vijlstreek maken en daarin een potloodstreep
trekken. De uitvoering is aangegeven in fig. 106. Aan beide
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Fig. 106
einden worden gaten a en c in het eboniet geboord. De gaten
c dienen om later een houtschroef door te laten, waarmee het
geheel in het toestel wordt vastgeschroefd. In de gaten a wordt
draad gesneden voor metaalschroeven. Verder worden de gaten
a met een grootere boor tot op zekere diepte verzonken, zoodat
de komvormige uithollingen b rondom de gaten a ontstaan; met
een kantige vijl wordt een even diepe gleuf p p, aangebracht,
die de uithollingen bb verbindt.
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Met fijn hard potlood wordt het eboniet in tle uithollingen
bb met een flinke laag grafiet ingewreven en bij p en p,
worden voorloopig korte streepjes potlood aangebracht, in ver
binding met bb. Daarna worden in deze uithollingen propjes
bladtin gelegd en doorboord, waarop volgplaatjes cl cl, met uit
stekende lipjes, met de metaalschroeven worden vastgeschroefd.
Met een batterijtje en galvanometer (of gevoeligen voltmeter) kan
men controleeren of hierbij tusschen de volgplaatjes en de beginstukjes van de potloodlijn goed contact is ontstaan. Anders
moet alles weer los en beter gepotlood worden.
Is men zoo ver'gereed, dan worden met snoertjes en dasseklemmen de lipjes der volgplaatjes clci met een of anderen weerstandmeter verbonden, die weerstanden van 100,000 Ohm of meer
(voor lekweerstanden eenige megohms) goed aangeeft. Een zg.
isolatiemeter met inductor is over het algemeen niet aan te be
velen omdat die nooit heel nauwkeurig is en met wel wat al te
hooge spanningen werkt. Heeft men geen weerstandmeter, dan
kan een voltmeter van bekenden weerstand dienen. Een Telefunkenvoltmeter voor 10 Volt ntax. bijv. heeft een weerstand van 1660 Ohm.
Bij 10 Volt gaat er 6 mA. door en als hij o.i Volt aanwijst, is de
stroom 0.06 mA. Heeft men nu een batterij van 60 Volt, dan zal
bij aansluiting van 98,340 Ohm in serie met den voltmeter de keten
100,000 Ohm bevatten en

Amp.
0.6 mA. door den
100,000
volmeter gaan, dus de voltmeter i Volt aanwijzen.
Men brengt dus de potloodlijn pp, aan en verdikt en
verbreedt die tot-het instrument aangeeft, dat men den gewenschten
weerstand heeft bereikt. Het is zaak te meten, nadat alle los
opliggend potlood is weggeveegd. Om den weerstand blijvend
onveranderlijk te maken, moet de potloodstreep overdekt worden
met een laagje schellak. Tijdens het opbrengen der schellak
dient men den weerstand te blijven controleeren, want gewoonlijk
gaat er wat potlood drijven en wordt de weerstand te groot.
Men brengt daarom van p en p, uitgaande telkens maar kleine
plekjes schellakoplossing aan, laat die even drogen en brengt
op het opengebleven deel van de streep meer potlood als de
weerstand te hoog is geworden. Zoo werkt men van weersijden
naar het midden tot men de schellaklaag sluit. Is die goed droog,
dan schellakt men nog eens flink over. Het is zeer wel mogelijk .
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op deze wijze weerstanden van 100,000 Ohm te maken, onveranderlijk en binnen 5% nauwkeurig.
Wanneer men het schema nagaat, zal men zien, dat de
roosterlekverstanden (2 a 4 megohm) alle zijn aangebracht tusschen
het rooster en de positieve zijde van de bijbehoorende lamp.
Dat is in deze schakeling het best gebleken. Overigens kunnen
ook hier de lekweerstanden der eerste lampen vaak met voordeel
weggelaten worden. Dat moet men weer uitprobeeren.
Wat nu het gebruik van het toestel volgens fig. 105 betreft,
daar zal wegens den spanningsval in de weerstanden de hoogspanningbatterij voor dezelfde lampen grooter moeten zijn dan
wanneer men smoorspoelen gebruikt. De laatste lamp echter
ontvangt spanning via de telefoon en het kan blijken, dat voor
die lamp de spanning beter wat lager kan wezen. Vandaar dat
die spanning bii g regelbaar is gemaakt.
In het schema fig. 105 is nog een inrichting aangegeven, be
staande uit een bewegelijke condensatorplaat p„ verbonden met het
eerste rooster en twee vaste platen p:, en p„ verbonden met derde
en vierde plaat. Deze inrichting dient om desgewenscht het toestel
terugkoppeling te geven, zonder gebruik eener terugkoppel spoel
(contact Tk wordt dan kortgesloten). De op deze wijze te
verkrijgen terugkoppeling is statisch (capacitief).
Door i», tegenover p, te plaatsen, voert de condensator iets
van de versterkte trillingen in de vierde lamp terug op de eerste
en daar in 2den en 4den plaatkring de trillingen gelijk van „phase”
zijn met die aan het eerste rooster, verkrijgt menteen versterkende
terugkoppeling, die het toestel tot genereeren kan brengen.
In 1 sten en 3*" plaatkring zijn de trillingen tegengesteld aan
die, welke aan het eerste rooster optreden. Door pi te plaatsen
tegenover P3 krijgt men dan ook een tegenwerkende terug
koppeling. Deze kan gewenscht wezen, wanneer het toestel
neiging bezit om uit zichzelf te genereeren, waardoor het gedempte
stations niet in toon zou geven en ook voor telefonie onbruikbar
zou zijn.
De capaciteit, noodig voor deze terugkoppelingen, is gewoon
lijk veel kleiner dan de nulcapaciteit van een normalen draaicondensator. Men moet er dus zelf een specialen draaicondensator voor maken en daarbij kan het in het schema gevolgde
model dienen. Men knip'pe p„ p3 en pj van bladtin. Sectoren
van 45°, van een cirkel van 4 cM. straal, zijn voldoende; P3 en
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p4 worden op hout of eboniet geplakt, zoo ver van elkaar, dat
Pi er met ruime speling tusschen kan. Over P3 en pj heen
legt men een cirkelrond schijfje duit mica. Daarna plakt men
Pi tusschen twee cirkels van calqueerpapier, zorgende, in het
midden een gat open te houden, waar een as door kan, en waar
het bladtin met een punt bloot ligt. Op een asje met schroef
draad klemt men de calqueerpapiercirkels en het blatin pi vast
tusschen twee breede moeren m, die p3 en
niet mogen
raken bij de monteering. Met geheel wordt vastgelegd onder
een cirkelvormig stukje hout, waar de as doorheen steekt.
Deze zelfde inrichting laat zich ook toepassen op een smoorspoelversterker. In het algemeen echter is de zg. magnetische
terugkoppeling met een terugkoppel spoel (door het magnetisch
veld van die spoel) soepeler en hanteerbaarder dan statische
terugkoppeling met een condensator.
De weerstandversterker heeft gewoonlijk evenals de smoorspoelversterker een bepaalde golflengte, waar beneden hij niet
meer wil werken, maar die golflengte ligt veel lager dan voor
een smoorspoelversterker. En als men zorgt, zoo weinig mogelijk
en zoo klein mogelijke metalen fittingen bij den versterkerbouw
te gebruiken, zoo min mogelijke klemblokjes en veeren om de
weerstanden vast te zetten, maar alles aan korte draadjes soldeert,
dan wordt de inwendige capaciteit zóó klein, dat men wel tot
beneden 600 meter golflengte kan komen.
Een sluitkring laat zich bij een weerstandversterker niet op
gelijke wijze toepassen als bij den smoorspoelversterker.
Als de hoogfrequentversterker wordt gebruikt met terugkoppelspoel, zich doet bij het verkleinen der golflengte altijd
het geval voor, dat bij een of andere grens tusschen 2000 en
1000 meter de terugkoppeling moet worden omgekeerd. In
de buurt van het omkeeringspunt is de werking instabiel. Dit
hangt samen met het bestaan eener eigen-afstemming van in
wendige toestekleelen, daar de „phase” der trillingen in de terugkoppelspoel ontkeert bij het gaan door de golflengte, waarvoor
afstemming bestaat.
Wij beloofden nog de aanduiding van een hoogfrequent-versterkertype, dat in het bijzonder bij antenne-ontvangst voordeelen
biedt. Dit is in schema afgebeeld in fig. 107. Dit is een smoor
spoelversterker met ingebouwden sluitkring, Inderdaad is de
eerste smoorspoel geheel vervangen door een afgestemden kring

153

LC. En nu wordt hier die kring bovendien gebruikt om de
eerste lamp van den versterker terug te koppelen. Daartoe is
een spoeltje '1' aangebracht, schuiibaar in, oi draaibaar ten

s

T

\LC

Fig. 107
opzicht van I-. Bij de verbinding aan een ontvangtoestel heeft
men niets anders te doen dan stop S op de gewone wijze met
den secondairen kring van den ontvanger te verbinden. Het spoeltje
T komt dan aan de secondaire te hangen en dit is ook al voor
terugkoppeling veelal voldoende. Het geheel genereert niet zóó
gemakkelijk als een versterker met terugkoppeling van de laatste
lamp, maar op antenne is de instelbaarheid grooter. Verder is
het een versterker, die bij passende maten van I- en C óók voor
kleine golven goed werkt.
Bij gebruik van honingraatspoelen voor L en C is het al heel
eenvoudig, het apparaat voor alle golflengten bruikbaar te maken.
Natuurlijk kunnen ook hier weer vier lampen worden toege
past, maar kan men het apparaat ook zeer wel uitvoeren voor
slechts tvv.ee lampen.
In aansluiting hiermede willen wij wijzen op een schakeling,
die, evenals de toonversterker, van Dr. Koomans afkomstig is en
die het mogelijk maakt, van ieder normaal honingraattoestel, of
van een anderen inductieven ontvanger met één lamp, een inrichting
te maken met één hoogfrequentversterkerlamp vóór den detector.
Het schema is aangegeven in fig. 108.
Daarbij wordt aan den gewonen honingraatontvanger een
lamp H toegevoegd, die met ’t rooster en den gloeidraad is
verbonden aan de beide uiteinden van de primaire spoel, terwijl
de plaat is verbonden met het hoogspanningeind van de secondaire
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spoel. Laat men de lampen parallel branden op dezelfde accu,
goed lettende op de in liet schema aangegeven polariteit, dan is
alleen nog de verbinding a b noodig en de extra-condensator C,,
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Fig. 108
die kortsluiting van accu en hoogspanningbatterij voorkomt, om
het toestel tot een ontvanger met hoogirequentveisterking te
maken. C, heeft de grootte van een gewonen telefooncomlensator.
Neemt men de lamp H uit de fitting, dan heeft men weer
den oorspronkelijken ontvanger met enkele detectorlamp. Zet
men H in de fitting dan heeft men hoogfrequentversterking.
Men zal zien, dat in het laatste geval feitelijk een eenvoudige
primair-ontvanger ontstaat, waarbij de vroegere secondaire kring •
als afgestemde-kring-koppeling tusschen de lampen in het werk
wordt gesteld. Het stelsel genereert dan (evenals dat van fig. l(>7)
door de terugkoppeling van LC met den kring der eerste lamp.
De derde spoel (oorspronkelijk terugkoppelspoel) gaat buiten
dienst en kan zoo ver mogelijk weggedraaid worden. Aan welke
zijde der primaire spoel rooster en gloeidraad van Hf zijn te ver
binden om genereeren te krijgen, moet men uitprobeeren.
Ofschoon dit dus een primaire ontvangschakeling wordt, is
zij toch ongeveer even selectief als een normale inductieve schakeling.
Het aardige ervan is, dat men enkel door inzetten van een extralamp een zeer verhoogde gevoeligheid voor zwakke signalen ver
krijgt. Bij gewoon gebruik van den ontvanger met één lamp
kan men de aangebrachte extra-verbindingen zonder meer laten
bestaan. Het geheel is dus een aanbevelenswaardige uitbreiding
van eiken honingraatontvanger.

1
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Een enkel maal vraagt men, hoe een hoogfrequent-versterker
ook aan een toestel met spaartérugkoppeling kan worden ver
bonden. Dit is aangegeven in fig. 109, maar het is een niet bij
zonder aanbevelenswaardige proef. Hoogfrequent-versterking met
meer lampen is bij een niet-inductief toestel een onding.
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Fig. 109

XXXII.
Golflengte-transformatie vóór de versterking. —
Toepassing voor ontvangst van zeer korte golven. —
Toepassing tot verhooging der selectiviteit. —
Nog een eenvoudig versterkertype.
Een bijzondere werkmethode, die bij hoogfreqüentversterking
kan worden te pas gebracht, stelt ons in staat, de ontvangen golf
lengte vóór de toevoering aan een versterker te veranderen in
een trilling van andere (grootere) golflengte. Dit middel is van
Amerikaansche zijde aangegeven om den gewonen hoogïrequentversterker ook voor ontvangst van de allerkleinste golven
(200 meter en minder) te kunnen gebruiken.
Aan de hand van onze fig. 110 kan de verklaring betrek
kelijk kort zijn.
Verondersteld is daar de ontvangst eener golf van 200 meter,
waarop antenne en secondaire van den ontvanger zijn afgestemd.
De ontvangen frequentie n is dus 1,500,000. Was dit een onge
dempt signaal, dat men met zwevingstóestel in toon 1000 wilde
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ontvangen, dan zou het zwevingstoestel moeten worden afgestemd
op een frequentie n, = 1,499,000 dat is een golf van 200.133
meter. In plaats echter van 1000 zwevingen per seconde te
verwekken, gaan we er 100,000 maken, waartoe het zwevings
toestel op frequentie 1,400,000 moet worden ingesteld (214.28 meter).
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In den plaatkring der detectorlamp krijgen we nu zwevingstrillingen van een frequentie 100,000, hetgeen overeenkomt met
een golflengte van 3000 meter en wordt de plaatkring op die
golflengte afgestemd, dan zullen in dien kring inderdaad trillingen
optreden, juist alsof men een golf van 3000 meter had ontvangen
en niet van 200. Die trillingen van 3000 meter golflengte dragen
we over aan een tweeden afgestemden kring, die met den hoogfrequentversterker is gekoppeld en deze werkt geheel als voor
een golf, waarvoor hij ten volle geschikt is.
Men begrijpt, dat de instelling van dit samenstel betrekk el ijk eenvoudig kan worden, wanneer men plaatkring en
versterkerkring eens voor altijd op een vaste golf (hier 3000 meter)
afgestemd laat staan. Dan kan men toch altijd zorgen, door de
verstemming van het zwevingstoestel die golilengte te maken.
Deze „golflengte-transformatie", door het zwevingsverschijnsel
verkregen, zal voor het technisch bruikbaar maken van zeer korte
golven misschien nog grootere beteekenis gaan verkrijgen dan tot
dusver.
Is de snelheid van de golven c — 300 millioen meter en de aan
c
komende golf /., dan is de frequentie n
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Stemt men liet zwevingstoestel af op /., (frequentie ni —
dan wordt de frequentie der zwevingsgolf /.z gelijk aan:
ni = n — n( en daar nz

Xz ’

wordt h = ——
n—iii

T” x,

of bij benadering: Xz = -

}-

h- x

hieruit laat zich gemakkelijk de grootte der yerstemming van
liet zwevingstoestel (Xi—X) berekenen, als de ontvangen golf X. bekend
is en men een bepaalde zwevingsgolf Xz wil maken.

Het eigenaardige is, dat deze methode van toevoeging eener
zwevingsfrequentie tot verandering van de golflengte zich óók laat
toepassen op gedempte seinen en op telefonie, zonder dat het'
geluid daarvan vervormd raakt. De zwevingen blijven toch in
dit geval steeds onhoorbaar (frequentie 100,000 immers).
Wil men dan ook ongedempte seinen op deze wijze ver
sterken, dan moet later met den versterkerkring nog een tweede
zwevingsapparaat worden gekoppeld met bijv. frequentie 99,000
(golf 2970 meter) zoodat eindelijk in den versterker het sein
hoorbaar wordt in toon 1000.
Het zwevingsapparaat van iig. 110 is een vereenvoudigde
vorm. Hier is op dit apparaat de vroeger aangegeven spaarterugkoppeliug toegepast.
In plaats van deze werkwijze ie gebruiken om zeer korte
golven met een gewonen hoogirequentversterker te ontvangen, is
van Duitsche zijde het denkbeeld aangegeven, de methode toe
te passen om veel meer 'dan de gewone 4 lampen voor hoogfrequentversterking te kunnen aanwenden.
De moeilijkheden, welke bij gebruik van meer lampen ont
staan, spruiten voort uit het feit, dat de versterker trillingen uit
straalt, die op voorgaande lampen terugwerken en ten slotte
terugwerken op de oorspronkelijke ontvangkringen (parasitaire
terugkoppelingen). Zorgt men nu evenwel, dat de hoogirequent
versterker trillingen te verwerken krijgt van een geheel andere
frequentie dan voorkomen in den ontvanger, dan is die terug
werking niet meer mogelijk en dan kan men een tweeden
hoogirequentversterker bijschakelen, die weer een andere frequentie
toegevoerd krijgt.
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Om een voorbeeld te nemen:
Men ontvangt een golf van 10,000 meter (freq. 30,000).
Daarop is de ontvanger afgestemd. Daaraan voegt liet eerste
• ' zwevingstoeste! een frequentie 10,000 toe, zoodat een zwevingsfrequentie 20,000 ontstaat, die aan den eersten versterker wordt
toegevoerd. Deze werkt dus op een golf van 15,000 nieter. In
den eersten versterker zit aan het einde niet een telefoon, maar
een atgestemde kring, die dus versterkte trillingen van golflengte
15,000 nieter (freq. 20,000) bevat. Die worden overgedragen
op een afgestemden kring, waaraan een tweede versterker is
verbonden en een tweede zwevingstoestel voegt er trillingen van
frequentie 19,000 bij, zoodat nu zwevingen in den toon 1000
optreden, die in.de telefoon in den tweeden versterker worden
gehoord.
Ook hierbij kunnen alle kringen, behalve cle ontvangerkringen en het eerste zwevingstoestel, eens voor altijd afgestemd
worden. Men bereikt ten slotte door zulke combinaties een
afstemscherpte, een selectiviteit, die zelfs voor de lange golven
op slechts 0.1 % is te schatten.
Dit zijn echter ingewikkelde schakelingen, die als regel buiten
het bereik van amateurs vallen.
Komt het er in een bepaald geval op aan, betrekkelijk zeer
zwakke signalen op te halen zonder hoogfrequentversterker. maar
toch met een buitengewoon stil werkenden versterker, ook al
geeft die niet den uitersten versterkings graad van een laagfrequentversterker, dan kan men het schema van lig. 111 toepassen
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Fig. 111
achter een gewoon ontvangtoestel, dat met zwevingsapparaat en
dempingsreductie door terugkoppeling werkt. De versterker
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bevat sinoorspoelen met ijzerkern van ongeveer gelijke grootte
als de vroeger aangegeven sinoorspoelen voor hoogfrequentversterking; het apparaat wordt als een. gewone Iaagfrequentversterker aangesloten in de telefoon-klemmen van het ontvang
toestel. Parallel op elke smoorspoel kan een condensator van
ongeveer 0.002 nF staan en een stopcontact voor aansluiting der
telefoon, zoodat men willekeurig met meer of minder lampen
kan werken.

XXXIII.

Dubbelroosterlampcn.
Geringe plaatspanning. Verloopfitting.
Ontvangschakeling. - Gemakkelijk
Verdubbelde geluidsterkte.
genereeren.
Naast de thans algemeen gebruikte drie-electrodenlampen zijn
in den laatsten tijd lampen op de markt gekomen met vier
electroden, waarin n. I. tusschen gloeidraad en plaat twee afzonder
lijke roosters zijn aangebracht.
De Duitsche lampen van dit type, Teleiunken R E 20 en
R E 2o, alsmede Siemens Schottky, laten zich zoowel voor
detector als voor laag- en hoogfrequent-versterking gebruiken.
De R E 20 en Siemens Schottky hebben een brandspanning van
3 Volt, de R E 26 van 4 Volt.
Zij bezitten het voordeel, van lampen te zijn met zeer hoog
vacuum en daardoor volkomen constant gedrag, terwijl zij toch
zich laten gébruiken met zéér geringe plaatspanning, in welk op
zicht zij zelfs de laagvacuum- lampen nog verre overtreffen,
want de R E 20 en R E 26 werken als detector met 8 a 12 Volt
hoogspanning al maximaal, terwijl zij zelfs op een normaal toestel
ook nog genereeren en ontvangen zonder hoogspanningbatterij.
De voet van deze lampen bestaat uit 5 pooten (bij de Siemens
Schottky 4 pooten eji i bus). Men moet er dus een speciale
iitting voor maken, maar deze laat zich vrij eenvoudig uitvoeren
als verloopfitting, hetzij op* dergelijke wijze als aangegeven in
fig. 23, of wel als verloopfitting, passende in de gewone
fittingen der Fransche of Duitsche drie-electroden-lampen. De
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schakeling der toestellen toch behoeft geen enkele wijziging te
ondergaan. Tig. 112 wijst hoe de 5 pennen der dubbelroosterlamp zijn verdeeld: plaat, gloeidraad, gloeidraad, rooster 1 en rooster
2 en hoe men een 4-poot-verloopfitting kan
maken, waarbij R, wordt verbonden met
een klem K, geschroefd buiten in den
mantel der fitting. Is dit een metalen mantel
(oude Duitsche of Fransche lampvoet) dan
mag K zelfs wel in het metaal vast zitten
en daar contact mee maken. Bij een verloopfitting volgens iig. 23, zet men de klem
K op het fitting-plankje.
In het algemeen heeft men voor hel
gebruik dezer lampen, in welk toestel ook,
niets te doen dan de lamp in de verlooplitting ter plaatse aan te brengen en iv te
verbinden met de positieve pool der hoogspanningsbatterij of met een lagere positieve
spanning.
De gewone detectorschakeling wordt dan als in iig. 113. De
positieve spanning van Ri heeft ten gevolge, dat in de lamp nooit
een sterke negatieve ruimtelading optreedt en dit is de oorzaak,
dat zij aanzienlijk minder plaat
spanning’noodig heeft dan andere
lampen. Ook bij toepassing in
hoog- en laagfrequentversterkers
blijft de schakeling gelijk aan
de gewone, alleen legt men de
o
o
eerste roosters van al de lampen
Sh o
o
/
ergens aan de hoogspanningo
o
batterij; bij hoog-frequent-versterkers echter in géén geval
aan de volle plaatspanning,
want dan treedt steeds zeltgenereeren in.
. Fig. 113
Een oude Duitsche 2-lampverslerker, vroeger werkende met
twee EVE 173-lampen parallel, 0 Vólt brandspanning, 1.2 amp.brandstroom en 90 Volt plaatspanning, geeft met 2 dubbelroosterlampen R E 20, die in serie zijn geschakeld, terwijl rooster-
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condensatoren zijn aangebracht, minstens dezelfde versterking als
vroeger bij 6 Volt brandspanning, 0.6 amp.-brandstroom en 12 a
16 Volt plaatspanning.
Bij een als detector werkende dubbelroosterlamp treedt in
den kring van Ki evenals in den plaatkring gelijkrichting op.
Men kan dan ook even goed de telefoon zetten in den kring
van K, en ook Ki terugkoppelen. Het levert eenig voordeel,
zoowel wat geluidsterkte als wat gemakkelijk genereeren betreft,
de energieafname door de tele
foon en de terugkoppeling te
o
scheiden,-.zooals in tig. 114 is
aangegeven.
o
Ken andere mogelijkheid is,
o
o
dat
men met deze lampen de
■ih •
o
stroomvariaties
in toonfrequentie,
o
II
die zoowel in den plaatkring
Fig. 11-4
als in den eersten roosterkring
voorkomen, combineert en ze
samen aan de telefoon toevoert. Daarmee is een ver
dubbeling van geluidsterkte te bereiken. Bij de uitvoering van
dit denkbeeld stuit men echter op de moeilijkheid, dat de slroomvariaties in den plaatkring telkens tegengesteld zijn van die
in den eersten roosterkring. Samenvoeging van het effect kan
daarom alleen geschieden met behulp van een transformator met
drie wikkelingen of
met tw ee wikkelingen,
waarvan de eene in
het midden is afgetakt.
Dit laatste is in
tig. 115 schematisch
aangegeven voor een
Fig. 115
één-lamp-laagfrequentversterker. De telefoon
is hier niet direct in één der kringen geplaatst, maar op de secon
daire van een transformator aangesloten. Van de primaire wordt
de eene helft in de eene richting door de plaatstroomvariaties
doorloopen en de andere helft in de andere richting door de
roosterstroom-variaties. Deze variaties induceeren nu beide in
den zelfden zin op de wikkeling, waaraan de telefoon is ver
bonden.

3
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Achter een detectorlamp bereikt men met dezelfde methode
niet zoo gemakkelijk succes, omdat het koppelen van plaatkring
en eersten roosterkring op één transformator ook hoogfrequent
gevolgen heeft. De hoogfrequente trillingen in de kringen moet
men met hoogfrequent-smoorspoelen afschermen van den trans
formator en er door condensatoren afzonderlijke wegen voor openen.
Daarmee vervalt men evenwel in ingewikkelde schema's, die
niet voldoende loonend zijn om voor de meeste amateurs aan
beveling te verdienen.
In alle schakelingen met dubbelroosterlampen zal men van
hun eigenschap om met lage anodespanning te werken, het meeste
profijt trekken, wanneer men accu en hoogspanningbatterij zoo
danig verbindt, dat negatieve pool der hoogspanning-batterij aan
pluspool van de accu ligt. Bij gebruik eeiier 4-Voltsaccu zal men
op deze wijze ook 4 Volt meer plaatspanning geven dan
met negatieve pool der hoogspanning-batterij aan minuspool van de
accu. Bezigt men een 6-Voltaccu voor 3-Voltslamp, met voorschakelweerstand, dan kan men door den weerstand W te schakelen
als in fig. 113 (aan pluspool accu), ook de 3 overtollige Volts van
de accu, die als spanningsval in W worden opgenomen, bij de
plaatspanning voegen. In zulk een schema gaat ’t werken met
RE20 en RE26 enkel op de accu, zonder hoogspanningbatterij,
heel goed. De Siemens-Schottky-lampen werken echter met zoo
geringe plaatspanningen niet best.

XXXIV.
Antennebouw. — Verschillende typen. —
Antenne-capaciteit. — Aardverbinding en
tegencapaciteit. — Aarddraden. —
Richteffect.
Voor den antennebouw vallen een aantal algemeene gezichts
punten te bespreken. Het hangt echter veel van persoonlijk in
zicht af, of men van plaatselijke omstandigheden het beste gebruik
zal weten te maken. Men denke niet te gauw dat de beschik
bare ruimte al te klein is voor het aanbrengen eener antenne.
Er zijn gevallen, waarin amateurs met slechts 14 meter lange
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en 4 meter hooge antenne Bandoeng neembaar kregen op één lamp
(Amsterdam), of op een zevendraads-antenne van slechts 5 meter
lengte, maar even boven de schoorsteenen op het dak, Amerikaansche stations neembaar (den blaag).
Met kristaldetector werkende, zal men steeds een zoo groot
mogelijke antenne moeten gebruiken. Dan moet alle geluidsterkte
komen van hetgeen de antenne opvangt.
De lampen hebben den toestand gewijzigd. Op groote
antennes zijn luchtstoringen en storende neveneffecten (inductie
van licht- en tramnetten) óók sterker en daardoor kan men op
een groote antenne nooit groote versterking toepassen. Past men
goede, stil werkende versterkers toe bij ontvangst- op een kleine
antenne (met vooral niet méér lampen dan men bepaald noodig
heeft, want elke lamp meer geeft altijd ook eenig bijgeruisch)
dan wordt een kleine antenne mét versterking zeer vaak gelijk
waardig aan een heel groote antenne, en onder enkele omstandig
heden zelis wel eens beter.
Zeker blijft, dat een zoo uitgebreid mogelijke, en vooral een
zoo hoog mogelijke antenne de luidste signalen geeft, maar
daarom nog niet altijd de best neembare. De neembaarheid hangt
af van de verhouding tusschen signaal en storingen en die ver
houding is voor lagere antennes veelal beter.
Voor de ontvangst van korte golven is men ook gebonden
aan zekere maximum-afmetingen. Bij een ééndraadsantenne is
de eigengolflengte der antenne gelijk aan ruim 4 maal de draad
lengte. Bij ineerdraadsantennes kan dat 5 en meer malen de
lengte der antenne zijn. Nu kan men voor ontvangst de golf
lengte wel verkorten met een serie-condensator, maar men moet
tevens altijd eenige verlenging aanbrengen in den vorm eener
koppelspoel. Daardoor zal :7, van de eigen golf der antenne
practisch ongeveer het minimum zijn, dat men kan bereiken.
Op een vierdraadsantenne van 200 meter (eigen golf ongeveer
1000 meter) zal men dus beneden 750 meter niet goed meer
kunnen ontvangen. En bij gebruik van toestellen, die eenigszins
sterke antenne-koppeling noodig hebben, wordt de 'kleinste goed
afstembare golf nog grooter. Vooral bij telefonie-ontvangst kan
nauwkeurige antenne-afstemming van veel belang zijn en dan is
op wat kleinere antenne de ontvangst vaak aanzienlijk beter.
Na hetgeen in vroegere hooidstukken is medegedeeld over
eigenfrequentie van antenne-draden en over de afstemming met
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behulp van zelfinductie en condensatoren, zal het voor de hand
liggen, dat bij een meerdraadsantenne moet worden zorg gedragen,
dat alle draden precies dezelfde eigen afstemming bezitten,
willen zij voor de ontvangst goede samenwerking geven. Die
voorwaarde laat zich meestal voldoende vervullen door alle draden
even lang te maken en symctrisch ten opzichte van de invoerleiding. Daarop berusten de hoofdvormen der meest voorkomende
antennes. Die hoofdvormen zijn afgebeeld in fig. H6. Het zijn:
1 de omgekeerde L-antenne, II de schuine L-antenne, III de Tantenne en IV de parapluie-antenne.
j.

■-

Fig. 116

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

Ontvanggebouw 1c Sambeek en oostelijke helft der V-antenne.

Met een grooter aantal draden zal men hoofdzakelijk de ca
paciteit der antenne vergrooten, dus verkrijgen, dat men langere
golven reeds met kleinere spoelen kan ontvangen. Kleinere spoelen
beteekenen minder weerstand en dus betere ontvangst. Het op
vangend vermogen der antenne wordt echter meer door haar hoogte
in de eerste plaats en daarna door haar lengte bepaald.
Voor de capaciteit eener antenne ter lengte van 1 meters en
met n draden kan men bij benadering de formule aannemen:
1

C= 200,000- 1 Vn—logn microfarad,
hetgeen voor één draad wordt:
1
C= 200,000 microiarad.
Als lengte 1 is hier aan te nemen de lengte ab of bab, in
de afbeeldingen van fig. 116. Met de hoogte is in deze formule geen
rekening gehouden, omdat gewoonlijk de capaciteit van den invoerdraad
slechts weinig beteekent tegenover die van de horizontale gedeelten.
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De T-antenne zal men toepassen, waar de invoer ongeveer
midden onder het horizontale deel der antenne moet vallen. Een
T-antenne, die aan één zijde hooger is dan aan de andere, moet
men liefst vermijden. Dan krijgen toch de twee einden ver
schillende capaciteit en is de verdeeling der capaciteit niet symetrisch.
Ook één helft dicht over een zinken dak en één helft vrijhangend
is voor een T-antenne minder geschikt. De afstemscherpte lijdt
daaronder.
De parapluie-antenne is als een noodhulp te beschouwen als
men de einden niet hooger omhoog kan brengen. Voor de geluid
sterkte is het steeds beter, die einden wèl zoo hoog mogelijk te
bevestigen, maar dan alle draden even hoog.
Of men de vrije einden b eener meerdraadsantenne onder
ling met elkaar verbindt of niet, maakt nagenoeg geen verschil.
Zijn de draden niet precies gelijk te maken, dan is het zelfs
beter, ze aan het vrije eind door te verbinden.
Wat de isolatie betreft, is het in 't algemeen gewenscht, be
halve de isolatoren i (fig. 116) waartusschen de eigenlijke antenne
draden zijn gespannen, ook nog isolatoren J aan te brengen,
waarop de afspantouwen der spreiders uitkomen. Desnoods
kan men enkel de isolatoren J aanbrengen en die bij > weggelaten.
Als aardleiding kan men voor ontvangst wel steeds volstaan
met een verbinding aan een in het grondwater reikende pompbuis,
of aan gas- of waterleidingbuis. (Om aan een pompbuis of waterleidingpijp te soldeeren, moet men er het water uit laten loopen.
. Anders is de koeling te sterk om de soldeer goed te doen loopen.
Bij looden buizen zij men voorzichtig met de soldeerbout om er
geen gat in te smelten!)
Men kan ook een „aarde” maken door het in het grondwater
ingraven van een gegalvaniseerde plaat, waaraan over behoorlijke
lengte de draad stevig is vastgesoldeerd. Zulk een plaat dreigt
echter steeds ha verloop van. tijd in den grond te verteren. Een
hoeveelheid kippegaas, met aangesoldeerden draad, in het grond
water gelegd, kan eveneens als aarde dienen.
Overigens kan men in plaats van,, aarde” ook een zg. tegencapaciteit gebruiken, gevormd door draden of gaas, die geïsoleerd
boven den grond zijn gespannen. De uitgestrektheid dient
ongeveer dezelfde te zijn als die der antenne. Men krijgt dan den
toestand, die vroeger theoretisch is besproken bij fig. 40.
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Luchtschepen werken altijd met antenne en tegencapaciteit.
De antenne is bijv. een neerhangende enkele draad. Het metalen
geraamte van het luchtvaartuig vormt de tegencapaciteit.
Een bijzonderen vorm van tegencapaciteit heeft men bij toe
passing der zg. V-antenne (fig. 117). Dit zijn eigenlijk twee
t

i

7
Fig- 117

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

168

ontvanger, het feitelijk overbodig is, het primaire systeem af
te stemmen. De primaire spoel dient dan enkel voor koppeling
met een secondaire. In de primaire kan men voor de langste
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De V-antenne van het ontvangstation
Daniël op Cura<;ao.

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

Wij hebben vroeger betoogd, dat een gesloten condensatorkring zoowel voor zenden als voor ontvangst weinig effect kan
geven. Men herinnere zich fig. 48 en hetgeen daarbij is besproken.
Een aankomende ethergolf zal in het algemeen in beide beenen
van zulk een- raam spanningen in gelijke richting opwekken, die
elkaar in het ontvangtoestel tegenwerken.
Slechts in een zeer bepaald geval evenwel zullen die elkaar
tegenwerkende spanningen in de beide beenen elkaar ook vol
komen vernietigen.
Denken we ons
»T>’.
in fig. 121 een van
± X. *
A: :
rechts
aankomende
ether-trilling, waarvan
/
in de teekeuing één
volledige golf is voor
gesteld, dan zullen in
!
T\ i
een raam R„, dat ter
plaatse waar het is
Fig. 121
geteekend, door die
golf wordt beïnvloed,
in de beide loodrechte beenen spanningen optreden, die evenredig
zijn met de grootte der spanningen aen l>, welke de aankomende
golf zou induceeren in elke antenne ter plaatse waar de beenen zich
in de golf bebevinden. Is de golf lang en het raam klein, dan zullen
en t> voor één raamlengte zeer weinig verschillen, maar toch altijd
iets. En dat iets, het verschil tusschen a en v>, is in grootte en richting
aangeduid door het pijltje midden onder het raam. liet pijltje is
zoo groot als het verschil tusschen a en b. Blijft in het raam
een spanning over, die in de richting van klokwijzers werkt, dan
is het pijltje naar boven geteekend; in het tegengestelde geval
naar beneden.
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Terwijl de golf naar links voortgeplant wordt, zullen in het
raam verder achtereenvolgens de toestanden optreden, geteekend
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als Ri, R2 enz. De pijltjes geven de elk oogenblik in het raam
aanwezige resulteerde spanningen, of ook de als gevolg daarvan
optredende stroonten aan, die dus veranderen volgens de golflijn,
welke is getrokken over de toppen der pijltjes en die ons aan
geeft, dat de stroomen in liet raam verkeeren in een trilling van
dezelfde frequentie als de aankomende trilling, maar waarvan het
maximum een kwart golflengte (een kwart periode) is verschoven
ten opzichte van de spanningen in de aankomende golf.
Kwam dezelfde golf
eens^niet
van Im&s, maar
«o*
)B‘/t : ,^?*j
van ree&s, dan zou het ver
schijnsel verloopen als in
fig. 122, die geen afzonder
lijke verklaring meer zal be
hoeven en waarbij we alleen
opmerken, dat de stroomen
in het raam even sterk
Fig. 122
worden, maar ten opzichte
van de spanningen in de
golf juist naar de andere zijde een kwart periode zijn verschoven,
dus tegengesteld zijn aan de eerst opgewekte stroomen. Dat is
een punt, waarop we later nog terug komen. Voor gewone ont
vangst doet het er niet toe of de ontvangen wisselstroomen op
een bepaald moment de eene of de andere richting hebben en
is dus de ontvangst uit tegengestelde richtingen gelijk.
Draaiden we intusschen het vlak van het raam eens dwars
op de richting vanwaar we de golven lieten komen, dèn zouden
elk oogenblik in beide opstaande' beenen gelijkgerichte en ook
volkomen gelijke spanningen ontstaan en dan zou in het raam
géén stroom kunnen ontstaan.
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I11 het bovenstaande heeft men in het kort de geheele theorie
van den raamontvanger.
Onderstellen we, dat de aankomende trilling een zg. sinustrilling
is (van die onderstelling gaat men in de wisselstroomtheorie vrijwel
altijd uit) dan zal, als wc de geheele golflengte in 360° verdeelen en
dus bijv. ook het deel * der golf in hoekinaat uitdrukken, de grootte
der spanningsamplitude a voor elk oogenblik zijn:
a = A sin *,
waarin A de maximumspanning (de spanning bij 90° in de figuur)
voorstelt. Deze formule volgt direct uit de definitie van een sinas
trilling.
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De in hoekmaat uitgedrukte verhouding 9 tusscheh rnamlengte
en golflengte wordt:
9 = raamlengte X 360°.
golflengte
Deze hoekwaarde 9 is het phasevcrschil tusschen de spanningen
in de twee beenen van het raam en we vinden:
b = A sin (a+9)
De stroom in het raam ter plaatse R0 is evenredig met he
verschil tusschen a en b. Dus:
J = k [sin (a + 9) — sin a|
waarin k een evenredigheidsfactor is, afhankelijk van A en van de
hoogte en den weerstand van het raam, en waaruit door goniometrische
omzetting volgt:
J = 2k cos (a + 7*9) sin 7*9
Deze uitdrukking voor de stroomsterkte bereikt haar maximum
waarde afs+r”+ 7*9) — I wordt, dat is als a -"7-.'9 (toestand R» in de
figuur). Dan is
J max. = 2k sin 7*9.
hetgeen in verband met boven gevonden waarde voor 9 aldus gelezen
kan worden:
J max.
2k sin raamlengte X 180".
golflengte
Was het raam eens een golflengte lang, dan zou .1 — o worden
dus niets ontvangen: een raam van */* golflengte zou daarentegen
maximaal effect leveren, twee maal beter zelfs dan dat ecner even
hooge antenne.
In de practijk echter is het raam gewoonlijk zeer klein ten
opzichte van de golflengte. Dan wordt 7*9 zóó klein, dat sin 7*9
evenredig is met de hoekwaarde zelf en dat de stroomsterkte in het
raam dus evenredig is met de lengte van het raam.
Nu releveerden we reeds, dat bovendien de geinduceerde span
ningen en stroomen evenredig zijn met de hoogte van het raam.
Voor kleine ramen geldt dus: de stroomsterkte, daarin door een aan
komende golf opgewekt, is evenredig met lengte‘X hoogte van het raam.

De in een raamwinding optredende stroomsterkte als gevolg
eener aankomende trilling is evenredig met de oppervlakte
van het raam en als dit rechthoekig is, doet het er niet toe, of •
het op zijn punt wordt gezet, of met de lange of korte zijde
horizontaal. Een cirkelvorming raam is eigenlijk het voordeeligste
omdat daarbij met een minimum-draadlengte (met kleinsten weer
stand) een zoo groot mogelijk oppervlak wordt verkregen.
Een met zijn vlak horizontaal gelegd raam zal in het algemeen
geheel niets ontvangen, omdat een normaal aankomende golf
alleen in loodrechte gedeelten spanningen opwekt.
. Bij de practische uitvoering van een ontvanger met raamantenne komt nu nog een speciaal punt in aanmerking.
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De in één winding opgewekte spanning E is evenredig met
het oppervlak van die winding. De stroom J is evenredig met
E. maar omgekeerd evenredig met den weerstand W, dus:
J
W
Bezigen we nu meer windingen, dan voegen de spanningen,
in elk der windingen geïnduceerd, zich bij elkaar en voor n
windingen wordt de spanning = n E. Maar ook de weerstand
wordt n W. Dus zou J gelijk blijven en met meer windingen
geen voordeel te behalen zijn.
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Installatie van raamontvangst met hoogfrequentversterker.

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

XXXVI.
Constructie va,n ontvangramen. - Gevlochten snoer
(litze). - Windingstal voor bepaalde golflengten. Schema’s voor raamontvangers. — Systeem Huydts.
Uit de theoretische beschouwingen over ramen volgt, dat men
al zeer groote ramen moet maken om er een ontvangst mede te
verkrijgen, die met de ontvangst zelfs van een kleine antenne
gelijk staat.
Men ga dus nooit een raam maken, omdat men meent geen
voldoende gewone antenne te kunnen spannen. Gewoonlijk is
zelfs een binnenshuis op een zolder of in een gang gespannen
antennetje (zoo hoog mogelijk in huis) nog werkzamer dan een
raam.
Maar als men een drie- of vier-lamp hoogtrequentversterker
aan een raam-ontvanger gebruikt, daar kan men inderdaad wel
gelijke signalen verkrijgen al op een kleine antenne en dan zijn
er voordeelen aan verbonden: minder luchstoringen en minder
storingen van andere stations.
. Overigens kan men zelfs met één enkele detector-lamp en
een betrekkelijk klein raam toch in ons land ook nog heel wat
groote Europeesche stations hooren.
In hoofdzaak zijn er twee constructies voor ramen:- met
spiraalwikkeling en met gewone spoelwikkeling.
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De spiraalwikkeling, afgebeeld in fig. 123, heeft het nadeel,
dat de windingen naar binnen toe kleiner worden en dus minder
werkzaam. Deze vorm is alleen voor korte golven aan te be
velen en soms ook voor groote
vaste ramen, op kleine isolatoren
<V
tegen den muur eener kamer.
Bij de spoelwikkeling zal
de gewone wikkeling in één laag.
liefst met gespatieerde windingen
(de draden eenige millimeters
van elkaar) in vele opzichten de
beste blijken. Onze foto's van
ramen geven alle spoelwikkeling
te zien. Voor groote ramen
evenwel, met bijv. ioö windin
gen, krijgt men dan een aanzien
Fig. 123
lijke breedte en allicht een
zware constructie. ' Dan kan voor
eenigszins dik draad de bankwikkeling (zie hoofdstuk XVIII) goede
diensten bewijzen, en soms ook de honingraatwikkeling, die men
al naar de grootte van den omtrek van het raam eenigszins zal
moeten wijzigen, zoodat men meer dan eens per omtrek van den
eenen op den anderen kant overgaat.
Wat den voor een raam te gebruiken draad betreft, zal men
voor bankwikkeling, en honingraatwikkeling geëmailleerd draad
moeten vermijden; kortgesloten windingen in een raam bederven
toch de geheele werking. Spiraalramen en ramen met gespatieerde
windingen kan men van blank draad maken. De draaddikte zij
niet te gering, niet minder dan 0.3 a 0.4 mM„ anders wordt de
weerstand schadelijk. Massief draad boven 0.7 mM. levert aan
den anderen kant geen wezenlijk voordeel meer omdat hoog
frequente stroomen bij dik massief draad hoofdzakelijk slechts
door de oppervlakte worden geleid en in het inwendige van den
draad dwarrelstroomen optreden. Eenig voordeel geeft het gebruik
van draad, samengesteld uit een aantal dunne, tot één kabeltje
samengevlochten, elk afzonderlijk geïsoleerde draden (zg. litze of
stranded wire). Bij gebruik daarvan zorge men vooral, aan de
eindcontacten al de afzonderlijke draadjes goed samen te soldeeren,
anders kunnen ongebruikt gebleven draadjes juist aanleiding
geven tot nog grootere extra-verliezen.
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Op een vierkant raam van 60X60 cM. geven 100 windingen
bankwikkeling een golflengtebereik, dat van ongeveer 3000 meter
met condensatoren zeker totlboven 15,000 meter kan worden op-

Opvouwbaar ontvangraam.

gevoerd. Bij een draaicondensator kan men capaciteit tot 0.01
H F parallel schakelen.
Een raam van 100X100 cM. volbrengt het zelfde met 40 a
50 windingen.
Voor golven van 1000—3000 nieter kan een raam dienen
van 60X60 cM. met 30 windingen of van lüüXioocM. met 20
windingen, in één laag en gespatieerd.
Voor golven van 400—1000 meter een raam van 60X60cM_
met 20 windingen, ruim V» cM. gespatieerd, of looX 100 cM. met
10 windingen, eveneens gespatieerd.
Men kan een raam met de beide einddraden verbinden aan
de klemmen voor antenne en aarde van elk toestel met inductieve
koppeling, waaraan dan de condensator wordt geschakeld als voor
serie-schakeling op een gewoone antenne.
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Zeer goed laat zich deze schakeling bijv. uitvoeren met het
toestel voor honingraatspoelen van fig. 67. De schakeling wordt
dan als aangegeven in fig. 124. wanneer men slechts één lamp

W-nnrj

rwn

Mö Ooi

©
-W'K
Fig. 124
gebruikt. Maar men kan ook geheel op de vroeger beschreven
wijze den hoogfrequentversterker aan het honingraattoestel ver
binden. De primaire spoel wordt enkel koppelspoel en die
neme men vooral klein. Een voordel van deze schakeling is,
dat het toestel ook met één lamp volkomen normaal genereert,
op alle golven gemakkelijk. De secondaire afstemming is geheel
dezelfde als bij antenne-ontvangst en heeft plaats met dezelfde
spoelen. Maar bij de betrekkelijke zwakte der signalen is het
„zoeken” met twee afgestemde kringen lastig.
Om dit laatste ge
makkelijker te maken
— en daarbij de ge000000
heelehanteering - kan
men ook het raam aan
*
sluiten in het stopcon
tact R op het honin
graattoestel, waardoor
de schakeling ontstaat
van fig. 125. Hierbij
blijft het geheele pri
maire systeem van het
toestel buiten gebruik.
Fig. 125
Het raam voert de op
gevangen energie direct aan den secondair-condensator toe. De
secondaire spoel op het toestel wordt nu slechts zoo groot gekozen
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als voor de terugkoppeling noodig blijkt, altijd aanzienlijk kleiner dan
bij antenne-ontvangst. Bij deze schakeling bezit het geheele
toestel maar één afgestemden kring, wat buitengewoon handig en
gemakkelijk is. Het genereeren gaat echter, vooral voor de kleine
golven, niet zoo vlot.
Deze laatste schakeling is ook te maken met het apparaat
van fig. 84, waarbij ook het raam in R wordt aangesloten (in Q
wordt de telefoon met condensator verbonden), terwijl de conden
sator den stand moet hebben, overeenkomende met „parallel”
voor antenne-ontvangst.
Zooals gezegd, levert dit
schema bij ontvangst van kleine
golven het bezwaar op van min
der gemakkelijk genereeren, zoodat men vrij groote honingraalspoelen dient te gebruiken, waar
mee men niet zoo korte golven
haalt als het raam anders wel
zou toelaten.
foo
Het toestel van figuur 84
biedt nu nog een speciale ge
legenheid tot het inrichten van
een andere schakeling voor
kleine golven. Wanneer men
n. 1. bij parallelstand van den
l7ijï- 126
condensator het raam aansluit
op antenne- en aardkiem van
dit toestel (stop R kort gesloten) verkrijgt men de schakeling van
fig. 126. Het raam staat hier parallel met de koppelspoel. De totale
zelfinductie in de keten wordt kleiner dan de raam-zelfinductie en
men ontvangt kleine golven terwijl de lamp goed genereert. Het
best is, hierbij de koppelspoel ongeveer gelijk van zelfinductie
te kiezen met het raam.
Ook het toestel van fig. 84 met raam kan weer met hoogfrequentversterker worden gebruikt.
Uit den aard der zaak kan men de schema’s 124—126 ook
samenstellen met toestellen met andere dan honingraatspoelen.
De verwisselbaarheid van die laatste maakt echter het toestel
met honingraatspoelen tot een ideaal apparaat om er een raam
aan te verbinden.
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h.en voorheek! van de schakeling van een raam aan een
bestaand toestel met spaarterugkoppeling is gegeven in fig. 127.
Dit stelsel werkt weer
het best voor middel
matig lange golven,
van 2000—6000 meter.
Voor het samen
stellen van de schema’s
125 en 126 behoeft
men, als met hoog- t'requentversterker wordt
gewerkt,
eigenlijk
slechts een condensator
en koppeüngs-variometer te hebben. Een
schema van een afzon
big. 127
derlijk apparaatje dat
deze onderdeden be
vat, vindt men in fig. 128. Op onze foto van een raamontvangerop blz.
176 zijn die in fig. 128 geteekende onderdeden in het rechtsche kistje
aangebracht.
De variometer bestaat uit een buitenspoel van
11 cM. diameter met
2X40 windingen over
/
I
een breedte van 2X1.5
cM. en een binnen
T
[#i
spoel van 9 cM. dia
AMAA
meter met 2X60 win
dingen
over
een
•»
*
s
breedte van 2X1.5 cM.
De binnenspoel
is
spoel !i in het schema,
Fig. 12S
waarin
dun
draad
weinig hindert. Voor lange golven is deze variometer bij gebruik
van hoogfrequent-versterker meer dan groot genoeg en met
schakelaar op parallel, waardoor schema 126 ontstaat, haalt men
met een raam van 60x60 cM., 20 windingen en hoogfrequentversterker met sluitkring ook de 600-meter-golf nog.

rwwïïw?n
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Wil men op een zeer eenvoudige wijze met één lamp korte
golven op een raam ontvangen en toch een zoo groot mogelijk
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aantal werkzame windingen op het raam kunnen gebruiken, dan
verdient het aanbeveling, een schakeling te kiezen, waarbij het
opnemen eener afzonderlijke koppelspoel in den raamkring over
bodig wordt. De vroeger aangegeven spaarterugkoppeling leent
zich hiertoe in de allereerste plaats. Maar dan moet men in
dit geval niet, zooals in fig. 127, het raam verlengen met een
spoel, waarop de spaarterugkoppeling is toegepast, maar die
terugkoppeling aanbrengen op het raam zelf. Dit kan gemakkelijk
geschieden als men een raam heelt van gespatieerd blank draad
en daaraan verbindingen maakt met snoeren en dasseklemmen.
Fig. 129 toont behalve het op het raam verplaatsbaare terugkoppelcontact T ook het veranderlijke roostercontact A. Dit
laatste kan dienen om van een te groot raam een gedeelte
af te takken.
In het algemeen verkrijgt men met
aftakkingen op ramen, om daardoor
de zelfinductie grooter of kleiner te
maken, geen zeer goede resultaten,
H
wanneer het ramen zijn, die in meer T
dan één laag zijn gewikkeld. Van (
een raam met gespatieerde windingen '
kan men echter wèl aftakken.
Door de plaatsing van T kan
dan verder de lamp aan hel genereeren
worden gebracht oi juist uit genereeren.
Fig. 129
Voor korte golven is dit schema wel
het eenvoudigste.
Al Iaat het zich ook voor lange golven (raam met veel win
dingen) evenzeer uitvoeren, dan zal toch daarbij het aanbrengen
van een groot aantal blanke windingen meestal te lastig zijn.
Men zou dan geïsoleerd draad kunnen nemen en de eene helft
der windingen winding voor winding kunnen verbinden met
knopjes of schroeven, waaraan het terugkoppelcontact T kan
worden vastgeknipt. De aftakkingen zijn noodig op die helft
van het raam, die aan de plaat der lamp is verbonden.
Overigens is het schema van fig. 129 niet zeer handig voor
telefonie-ontvangst. Spaarterugkoppelingen met hun geklik in de
telefoon als men het terugkoppelcontact verzet, zijn daarvoor
in het algemeen niet zoo geschikt.
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Fitf. 130

Dan verdient meer aanbeveling het
raam systeem-Huydts, waarvan fig. 130 de
schakeling geeft. In het draaibare opvangraam R is een tweede, in R draaibaar
raam R, aangebracht, dat inductieve
terugkoppeling geeft. Het terugkoppelen
met een „spoel” van zoo grootep omvang
verzekert goed genereeren en de in
stelling wordt geleidelijk en soepel, zooals steeds bij inductieve terugkoppeling.
Onze foto laat de constructie in bijzonder
heden zien. Bij het systeem-Huydts kan
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Raamantenne-systeein-Huydts.
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in het algemeen het terugkoppelraam gerust belangrijk kleiner zijn
dan het hooidraam. Met kan met dun draad worden gewikkeld,
en moet altijd minder windingen hebben dan het hoofd raam, of
hoogstens gelijk aantal.
Voor hen, die met één enkele lamp proeven doen met raantontvangst, zijn de dubbelroosterlampen zeer aanbevelenswaardig
omdat zij zoo gemakkelijk op alle golven genereeren.
Verder kan natuurlijk ook bij raamontvangers met zwevingstoestel worden gewerkt.

XXXVII

De raamontvanger als richtingzoeker.
Fout-oorzaken. — Éénzijdige ontvangst (Dr. Esau).
Toepassing voor kruisseinverbinding.
Een ontvangraam zal gewoonlijk worden opgesteld, draaibaar
om een verticale as. Zooals toch in hoofdstuk XXXV is uiteen
gezet, zal het niets ontvangen uit de
/
richtingen, loodrecht op het vlak van het
~jK
raam en het best uit de richtingen, waar/
heen het raamvlak wijst. Daardoor kan
het als richtingzoeker dienen.
Fig. 131
De ontvangkarakteristiek van een
raam, weergegeven in iig. 131, bestaat uit twee elkaar rakende
cirkels.
Bij draaiing van het raam uit de gunstigste richting bli over
een hoek a wordt het phaseverschil y dat volgens liet behandelde in
hoofdstuk XXXV in den gunstigsten stand was:
raamlengte
- X 360"
9 = “
golflengte
verkleind en wel evenredig met de projectie van het raam op de
aankomstrichting der golven. Voor het over den hoek * gedraaide
raam wordt dus de phaseverschuiving yi = y cos a. En daar de
stroomsterkte evenredig was met sin '/• y, of voorde altijd kleine waarden,
die y heeft, evenredig met de waarde van y, zal de Ja in het over
den hoek a gedraaide raam zich verhouden tot de J max in besten
stand zoodanig, dat: Ja = J max X cos *. Men ziet gemakkelijk in,
dathetuit twee cirkels bestaande sterkte-diagram zich daaruit laat afleiden.
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Blijkens deze karakteristiek is de ontvangst uit tegengestelde
richtingen steeds precies gelijk. Het maximum is zeer onscherp.
Zelis bij draaiing van het raam tot 45° uit den besten stand is
dit aan de geluidsterkte nog maar nauwelijks te bemerken. Het
minimum, bij draaiing van het raam tot 90° uit den besten stand,
is evenwel in normale omstandigheden wèl scherp.
Een raam laat zich dus als richtingzoeker gebruiken, maar
om eenigszins nauwkeurige metingen te doen, moet men steeds
instellen op verdwijning van het geluid en daaruit de juiste
ligging van het maximum aileiden. Men kan het raam voorzien
met een wijzer, die loodrecht staat op het vlak van het raam. Dan
zal die wijzer de goede richting aangeven als het raam in minimumstand is gedraaid.
Aangezien overigens seinen uit precies tegengestelde richtingen
hetzelfde effect geven, kan men met één raampeiling nooit met
zekerheid de richting van het seinen de station vinden. Eerst met
twee peilingen, verricht in niet al te dicht bij elkaar gelegen
plaatsen, kan men een wezenlijke plaatsbepaling van den zender
uitvoeren. Men vindt dan n. 1. twee richtingslijnen, die op de
kaart uitgezet, elkaar ergens snijden. Het snijpunt geeft de ligging
van den zender aan.
Maar dan kifnnen toch nog allerlei oorzaken voeren tot het
maken van fouten.
In de eerste plaats zal bij zeer zwakke signalen het minimum
„breed” worden. Men gaat wegens hun zwakte de seinen niet
dadelijk hooren als men het raam even uit het minimum draait,
maar eerst een heel eind daar buiten. Dan moet men de twee
standen bepalen, waar men de seinen weer begint te hooren;
juist midden daar tusschen kan men de ligging van het minimum
aannemen.
Sterke signalen geven een „slecht gedefinieerd” minimum.
Het geluid verdwijnt in dit geval in geen enkelen stand geheel.
Dat komt omdat raam en toestellen altijd ook al eenige energie
opvangen door hun werking als antenne tegenover aarde. Voor
sterke signalen is die ontvangst sterk genoeg om eenig geluid
te blijven geven ook al wordt het raam dwars op de richting gezet.
En waren dit de eenige fouten maar, die men kan tegenkomen!
Ook de nabijheid van al dan niet geaarde antennes, telefoon
draden, regenpijpen, dakgoten en alle mogelijke andere geleiders
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kan van invloed zijn op den stand waarin het raam maximum en
minimum vertoont.
En ten slotte zijn er natuurlijke oorzaken, waardoor men öt'
een verkeerde óf een onscherp bepaalde richting kan vinden
voor de aankomende golven. Waar bijv. boven zee zich voort
plantende golven overjpsgaan in een deel van hun weg over het
vasteland, kunnen brekingsverschijnselen optreden, waarbij de
richting zich plotseling wijzigt. Signalen van verafgelegen stations
kunnen werkelijk langs twee verschillende wegen tot ons komen.

I
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Het draaibare ontvangraam te Sambeek.

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

=
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Ook de toestel-inrichting kan nog aanleiding geven tot fouten.
De veranderingen van de raam richting ten opzichte van koppel
spoelen kan door de wijziging van koppeling of terugkoppeling
die daardoor optreedt, sterkte-variaties geven, die de richtingbepaling beïnvloeden.
Daarom wordt door sommige firma’s het ontvangtoestel bij
het raam wel geheel in een afschermende metalen kast geplaatst
of wel het ontvangapparaat binnen in het raam opgesteld en mede
draaibaar.
Het laatste woord op dit gebied is nog niet gesproken.
Intusschen bestaat een belangwekkende methode om althans
de eene groote onzekerkeid bij een raampeiling, de keuze tusschen
de twee precies tegengestelde richtingen, te beslissen.
Daartoe wordt een
schakeling gebruikt, die
éénzijdige
ontvangst
geeit (Dr. Esau). Het be
ginsel is aangegeven in
fig. 132.
Men gebruikt een raam,
dat in twee volkomen gelijke
helften is gewikkeld. De afstemcondensator is midden
tusschen de twee helften ge
schakeld en de einden zijn
door twee precies gelijke
koppelspoelen verbonden.
Midden tusschen die spoelen
big. 132
is een aardgeleiding aange
bracht, waarin een zg. vliegwielkring LC_. is opgenomen. Een versterker is inductief en ver
anderlijk gekoppeld zoowel met de raamkoppelspoelen als met
den vliegwielkring.
Nu kan men eerst de aard verbinding wegnemen en het raam
afstemmen met C, en den ontvangkring met C;i. Daarna wordt
de vliegwielkring ingeschakeld en de ontvangkring uitsluitend
daarmee gekoppeld. In den vliegwielkring zullen stroomen op
treden door de antenne werking van het raam en men kan aistemmen met C.,.
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Koppelt men daarna den ontvangkring zoowel met de raamkoppelspoel als met den vliegwielkring, dan zullen raamwerking
en antennewerking vereenigd den versterker beïnvloeden. Daar
bij kan men de koppeling zoodanig kiezen, dat antennewerking en
raamwerking even sterken invloed hebben op den ontvangkring.
De ontvangkarakteristiek wordt dan zooals geteekend is in
lig. 133.

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

het beschreven stelsel is behalve voor éénzijdige richtingbepaling met een raam ook te gebruiken voor zg. kruisseinen
van vaste stations. Daaronder verstaat men, dat twee zendstations
gelijktijdig over en weer aan elkaar zenden. Op beide eindpunten
moet men dus het verafgelegen station ontvangen,- terwijl het
eigen zendstation óók werkt en derhalve sterk dreigt te storen.
Tot dusver werden daarvoor ont
vangstation en zendstation gescheiden
opgesteld, tot op 60 kM. van elkaar
en zóó, dat voor het ontvangstation de
\\ 60
eigen zender lag in een richting, lood
recht op de richting van het correspondeerende station. Fig. 134 geeft
I
de situatie aan van den zender te Koot
r«ore
wijk en van het ontvangstation te Sambeek, .beide voor de verbinding met
Fig. 134
Indië. De V-antenne, ramen en aarddraden te Sambeek liggen precies in
de richting van Bandoeng en de richting Kootwijk staat loodrecht
daarop, zoodat Kootwijk, als het gaat zenden, op al de ontvangmiddelen zoo zwak mogelijk werkt. Daarbij is het dan nog gewenscht, dat Kootwijk niet precies dezelfde golf bezigt, waarmee
uit Indië wordt gezonden. Voor zulk een verkeer zijn dus twee
golflengten in gebruik.
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Maar met de nieuwe éénzijdige raamontvangst kan de situatie
ook anders worden gekozen. Plaatst men bijv. een éénzijdigen
raamontvanger te Ugchelen (tig. 135), dat is van Kootwijk uit
precies in de richting
liidië, dan kan een op
Indië gericht raam te
miCHrntc
i*otë
Ugchelen zóó worden
ingericht, dat het van
FiR 135
Kootwijk’s signalen
niets hoort. Alleen moet Kootwijk dan werken op precies
dezelfde golf als Indië. Maar dat is een voordeel, want dan
gebruikt men voor de wederzijdsche verbinding maar één golf.
Dit laatste is intusschen nog theorie. Of de éénzijdige ont
vangst bij zoodanig gebruik soepel genoeg zal wezen om dan
óók nog tegen andere storende stations hulpmiddelen te kunnen
toepassen, moet nog blijken. Het stelsel zelf is zeker interessant
genoeg om er verder mede te experimenteeren.
UCCnCt-Crt
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XXXVIII.
Wenken voor de geleidelijke uitbreiding der ontvangDe beteekenis van
inrichting. - Bereikbare resultaten,
ervaring en handigheid in het omgaan met de toestellen.
Vraagt een amateur, die in alle opzichten wil kunnen mee
doen en die zijn eigen toestellen wil maken, — wat hij nu van
al die veelsoortige apparaten het best kan kiezen, dan zeggen
wij het volgende.
. Als hij beschikt over gelegenheid om een ietwat goede
antenne te maken, vrij boven daken en minstens 25 meter lang,
dan beginne hij met een inductief gekoppelden ontvanger te maken
voor honingraatspoelen, voor één lamp, en vervaardige geleidelijk
een volledig stel spoelen. Daarmede zal hij alle Europeesche
stations van beteekenis kunnen hooren, op alle golflengten. Wat
de keuze der lamp betreft, zal hij het meeste genoegen beleven
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van een lamp van één der bekende, goede merken. Hoogvacuumlampen hebben de meest constante, zichzelf op den duur gelijk •
blijvende eigenschappen. Dubbelroosterlampen zijn te prefereeren.
speciaal voor de zeer korte golven.
De eerstvolgende stap moge zijn het construeeren van een
zwevingstoestel, waarvoor het zelfde stel honingraatspoelen kan
dienen. Het loont de kosten, dit toestel te voorzien van een
eerste-kwaliteit draaicondensator met fijn-afleesbare graadverdeeling, zoodat het toestel zich ook als golfmeter laat ijken, wanneer
men daar een gelegenheid voor heeit. Met het zwevingstoestel
en den ontvanger met terugkoppeling te zanten kan men hoogfrequent-dempingsreductie toepassen en zoodoende enorm [ver
sterkte signalen krijgen do a 50 maal de sterkte met één lamp).
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Snelzender-ontvangst op den band met toonversterker, relais en snel-Morse.

Amerikaansche stations en ook Bandoeng worden met die com
binatie reeds op kleine antenne gemakkelijk neembaar. Bij zorg
vuldige instelling zijn stations als NSS, WQK en andere Ameri
kanen met de telefoon op tafel hoorbaar, enkel met de twee hierbij
te pas komende lampen. Voor de kleinste golven speciaal bieden
dubbelroosterlampen ook weder groote voordeelen. En in het
algemeen heeft men er veel lagere anodespanning bij noodig.
Een éénlamp-laagfrequentversterker, aan het voorgaande stel
toegevoegd, vooral wanneer die met roostercondensator is uitge
voerd, kan de signalen zelfs van Amerikanen meters ver van de
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telefoon hoorbaar maken. Een gevoelige gelijkstroommeter, in
• de plaats van de telefoon geschakeld, zal flink zichtbare uitwij
kingen geven op de signalen van NSS. WQK, WGQ en WSO,
zelfs overdag, terwijl des nachts de sterkte nog grooter is. Dat
wil zeggen, dat men met een gevoelig relais ook schrijfontvangst
zou hebben, liet geluid wordt voldoende om met luidsprekende
telefoon alle Europeesche stations door een heele zaal te demonstreeren.
Voor telefonie-ontvangst kan het zwevingstoestel helaas geen
dienst doen. Daarvoor zal nog een afzonderlijke laagfrequentversterker met twee lampen dikwijls veel nut opleveren, vooral
als men met luidsprekende telefoon het geluid door een verirek
hoorbaar wil maken. Meervoudige versterkers voorzie men uit
sluitend van gelijke hoogvacuumlampen. Laagvacuumlampen
geven daar slechts gesukkel.

I

Kan men géén antenne spannen, of wil men óók met raaniontvangst experimenteeren, dan kan men voor korte golven bijv.
een raam maken van 2 M-, 6 a 8 windingen, eenige centimeters
uit elkaar en dit op vroeger beschreven wijze verbinden aan den
honingraatontvanger. Een tweede raam van gelijke grootte met
50 windingen in bankwikkeling of honingraatwikkeling is goed
voor de lange golven. Met één lamp zullen de sterkste
Europeesche stations, zij het ook zwak, toch behoorlijk opneem
baar worden. Voor de korte golven geeft het bezigen eener
dubbelroosterlamp verrassende voordeelen. Ook de raamontvanger
kan met zwevingstoestel worden gebruikt.
Wenscht men voor de langere golven te werken met kleinere
ramen (met meer windingen) dan wordt een hoogfrequentversterker
onmisbaar. Het meest -loonende type voor algemeen gebruik is
dan de vier-lamp-versterker. zoo noodig met sluitkring. Met
goedwerkende apparaten is in den winter reeds op een raam
van 60X60 cM. Bandoeng hoorbaar te krijgen met vier-lamp-ver
sterker.
Laagfrequentversterking achter den hoogfrequentversterker
geeft wel eens last, wat betreft gillen der lampen, maar een goed
experimentator vindt spoedig in elk geval de juiste remedie. Op
deze wijze laten ook op een betrekkelijk klein raam de Euro
peesche stations zich weer hoorbaar maken door een geheele zaal.
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Dit korte overzicht moet niet worden beschouwd als een
voorschrift, waarbuiten niets te bereiken valt. Het dient slechts
om aan te geven wat de meest loonende combinatie van toe
stellen is en hoe men dus met de geringste middelen het grootste
effect krijgt.
Men moet wèl bedenken, dat handigheid in de bediening
der toestellen een even belangrijke factor is als de toestellen
zelf. Zonder ervaring met de hanteering zal men bij het achter
elkaar schakelen van hoog- en laagfrequentversterker aan een raam
bijv. niet dadelijk het hoogst bereikbare resultaat bereiken. Ook
het werken met zwevingstoestel en dempingsreductie kost veel
en geduldig experimenteeren voordat men leert, hoe het beste
resultaat wordt verkregen. Dat laat zich niet allemaal precies
beschrijven; oefening in het omgaan met de toestellen is hier alles.
Men leere de toestellen die men gebruikt, en de hanteering
ervan, grondig begrijpen, voordat men overgaat tot verdere inge
wikkeldheden.

!

XXXIX.
Berekeningen en metingen. - Zelfinductie van spoelen. Capaciteit van condensatoren. - Diëlectrische constanten.
Het berekenen der zelfinductie van spoelen is alléén een
voudig voor ronde spoelen, die in één laag zijn gewikkeld.
Voor zeer lange spoelen van betrekkelijk kleinen diameter
is de zelfinductie:
1 (~ n d)J microhenry
U,
1000
waarin 1 spoellengte in centimeters, d spoeldiameter in centi
meters en n = aantal windingen per centimeter. Het getal r. (pi)
heeft de waarde 3.1416.
Aangezien rcd den omtrek der spoel voorstelt en n«d de
draadlengte is in centimeters, gewikkeld op I cM. spoellengte,
zal l*nd de totale draadlengte op de spoel zijn, in centimeters.
Noemt men de draadlengte in meters D, dan is:
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D =

U =

1 ~ n d
100

en derhalve:

10 D-‘

I microhenry (D in meters en 1 in centimeters).
Is de spoel niet zéér lang ten opzichte van haar diameter,
dan wordt de volgens deze formule te berekenen uitkomst te
groot en moet men de uitkomst vermenigvuldigen met een getal »
dat kleiner is dan l en waarvan de waarde afhangt van de ver
houding l:d. Noemt men dien 'correctiefactor a, dan zal, als l-(1
volgens bovenstaande is berekend, de meer nauwkeurige waarde
der zelfinductie zijn;
L = aXL(1

Die correctiefactor a is voor alle practisch voorkomende
waarden van 1/d te vinden uit de hierbij afgedrukte grafiek
j.JA
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fig. 136, die indertijd door Dr. Borgesius in Radio-Nieuws werd
gepubliceerd.
Het gebruik der grafiek zij hier met een paar voorbeelden
aangeduid.
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Voorbeeld 1; Van spoel no 6 op pag. 18 was D = 220,
I = 67, d = 8, dus
2?0'
L„ = 10 ~rz,
67 = 7224 microhenry

i

67

Nu is 1 > d en 1/d = 8- — 8.4.
Zoeken we in de grafiek voor lange spoel, 1/d = 8.4 de
waarde van a, dan vinden we 0.95. Dus is de. nauwkeurige
zelfinductiewaarde:
L
0.95 X 7224 = 6863 microhenry.
Voorbeeld 2: Van spoel no 9 was D = 62, 1 = 3.8, d — 10.3.
dus:

?

ï

62’

L0 = 10 v’~ = 10,100 microhenry
3.o

Hier is d > 1 en .d/1 =

10.3

= 2.7.

3.8
Voor korte spoel, d/1 = 2.7, vinden we in de grafiek de
waarde van a, zijnde 0.45. Dus is de gecorrigeerde zelfinductiewaarde:
L = 0.45X10,100
4545 microhenry.
De zelfinductie eener vierkante spoel is af te leiden uit de
zelfinductie eener ronde spoel, waarvan de diameter gelijk is aan
de zijde der vierkante spoel, wanneer men de zelfinductie der
laatste vermenigvuldigt met 1.23.
Voor andere soorten van spoelen, in lagen, met honingraatwikkeling enz. is de zelfinductie door eenvoudige rekening niet
te vinden. Men kan van een spoel van die soort de zelfinductie
het best bepalen na voltooiing der spoel door het verrichten eener
meting.
Deze wordt zeer eenvoudig, wanneer men een geijkten draaicondensator bezit, waarover sfraks.
Men schakelt dan de spoel als secondaire op een ontvang
toestel met inductieve koppeling en zoekt een bekend station op
met bekende golilengte. Men noteert de waarde van den conden
sator, die voor de afstemming is gebruikt. Aangezien nu de
golflengte bepaald wordt door de formule:
X = 1885 VTnr zal:
L = -

X-

1885' C

zijn.

:
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N

Bezit men geen geijkten condensator, maar wel een glijcontactspoel, waarmee dezelfde golf is te halen als met de te
meten spoel, dan ontvangt men eerst een bekende golflengte op
de als secondaire geschakelde te meten spoel en laat den voor
afstemming gebruikten condensator staan.
Daarna vervangt men de te meten spoel door de glijcontactspoel en bepaalt de grootte van het stuk dier spoel, dat men
met dezelide condensatorwaarde noodig heeft voor dëzelide golf.
Berekent men dan de zelfinductie van het laatst gebruikte spoelgedeelte, dan zal dit ook de zelfinductie zijn van de te meten
spoel.
Zeliinducties, die in serie worden geschakeld en zóó ver van
elkaar liggen, of in zoodanigen stand, dat zij niet op elkaar induceeren, vormen een zelfinductie, gelijk aan de som der in serie
geschakelde zelfinducties.
Twee zelfinducties Li en Li parallel geschakeld, zonder dat
ze op elkaar induceeren, hebben een waarde:
L, X L..
L =
L, + Ls
Voor de berekening der capaciteit van luchtcondensatoren
kan men gebruiken de formule:
(n-l)XQ
C =
microfarad
1130976 d
waarin n = aantal platen (beweegbare plus vaste), O oppervlakte
van één zijde van de kleinste platen in vierkante centimeters, en
d = luchtafstand tusschen de platen als zij in elkaar gedraaid zijn,
in millimeters.
Het oppervlak eener halfcirkelvormige plaat van diameter m is:
O = Vs ” ni2 (t. = 3.1416).
Voorbeeld: Voor den condensator, waarvan de constructie
is beschreven in hoofdstuk IX, is n = 43, m = 6, d = 0.5. Dus:
42 X 7S X 3.1416 X 36
C =
0.001 microfarad ongeveer.
1130976X0.5
Voor de berekening van een condensator, waarin niet lucht,
maar een andere stof als isolatie dient, moet men de uitkomst,
verkregen volgens bovenstaande formule, vermenigvuldigen met
een factor, die altijd grooter is dan 1 en waarvan de waarde af
hankelijk is van de stof. Deze factor heet de diëlectrische
constante der isoleerende stof en is voor:

(
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Glas 6 a 10
Eboniet 2'/- a 3
Mica 5
Parafine 2
Porselein 41/-.Castor-olie 4:7,
Celluloid 4
Olijfolie 2
Zegellak 4
Terpentijn 2'j,
Schellak 3'/._.
Petroleum 2
Zeer dikwijls komt het voor, dat men vooral bij het vervaar
digen van kleine condensatoren, ónmogelijk een nauwkeurige be
rekening hunner grootte kan maken omdat de dikte der isolatie
(van het diëletricum) niet voldoende nauwkeurig is te bepalen.
Bij mica-condensatortjes voor roostercondensator en andere
doeleinden doet men het best, er een groot aantal te maken op
de gis en achterna hun waarde te bepalen door een meting.
Daarvoor is weer een geijkte condensator noodig. Voor ons
doel is als zoodanig te gebruiken de condensator van hoofdstuk IX,
mits zeer zorgvuldig gemaakt, of bijv. een Murdock-condensator
van 43 platen, die ook vrij nauwkeurig 0.001 microfarad is. Bij
een nauwkeurig vervaardigden condensator mag men aannemen,
dat als hij bij 180° 0.001 n F meet, hij bij 90° 0.0005 |a F is
enz. Beneden
van de maximum-waarde kan men daar echter
nooit op aan, want op nul heeft de capaciteit altijd nog eenige
waarde (de nulcapaciteit) en bij kleine graadinstellingen is een con
densator dus steeds grooter dan men uit den wijzerstand zou afleiden.
Boven de aangegeven grens kan men evenwel voor niet al te fijne
metingen eiken goeden draaicondensator als ijkcondensator bezigen.
Wil men nu een micacondensatortje meten, dan zoekt men
een station, waarvan de afstemming zeer dicht bij 180" op den
condensator ligt. Stel op 169°. Daarna schakelt men het te
meten condensatortje parallel op den draaicondensator en stemt
bij. De draaicondensator komt dan bijv. op 94". Dan komt het
te meten condensatortje overeen met 169—94 = 75" van den
draaicondensator en is deze 0.001 n F., dan is dus de te meten
condensator

Xo.ooi

0.00042 n F.

heeft men met eenige nauwkeurigheid condensatoren noodig,
die grooter zijn dan de draaicondensator, dan kan men ze op
bouwen van een aantal parallelgeschakelde kleinere condensatoren,
die men gemeten heeft.
Over de waarden van condensatoren parallel en in serie
spraken we reeds in hoofdstuk XV.

1
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. XL.

!
1
5

I

Het gebruik van den golfmeter.
Deelen van den golfmeter, die men op het ontvangstation
niet gebruikt.
De koppeling met de ontvangkringen.
Voor velen zullen eenige aanwijzingen omtrent golf meting
hier zeker nog welkom zijn. Bij de bespreking van liet zwevings• toestel (hoofdstuk XXVII) wezen we er reeds op, hoe dit als
golfmeter kan worden geijkt en gebezigd. Voor die ijking kan
men gebruik maken van de in hoofdstuk XLVI nog te beschrijven
golfmetingssignalen, maar in het algemeen zal men er een bestaanden golimeter voor bezigen, hetgeen het voordeel heeft, dat
men zich niet tot eenige weinige golflengten behoeft te bepalen,
maar elke willekeurige golflengte tot zijn beschikking heeft. Leden
der Ned. Ver. voor Radiotelegrafie kunnen een goeden golfmeter
leenen uit het Instrumentarium dier vereeniging.
Zulk een golimeter bestaat in hoofdzaak uit één of meer
spoelen en een zeer goeden draaicondensator, die in het toestel
parallel is geschakeld met die spoel oi spoelen, zoodat een afstembare kring is gevormd.
De meeste golfmeters zijn ingericht voor een dubbel doel:
voor gebruik bij een zender en voor gebruik bij een ontvangstoestel.
Voor het gebruik bij een zender, dus om de goli te meten,
die door een zenderkring wordt uitgestraald, is op den golfmeter
een detector aangebracht en een stopcontact voor aansluiting
eener.telefoon. Meestal is de golfmeter ook nog uitgerust met
een klein gloeilampje, dat in de plaats van detector en telefoon
kan worden gebruikt bij metingen aan een zender, soms ook nog
met een heliumbuisje (kleine Qeisslersche buis). Men zie hier
over — als men er meer van wil weten — het „Draadloos Zend
station voor den Amateur”.
Voor metingen aan ontvangtoestellen heeft men echter met
detector, terefooncontact, lampje of heliumbuisje op den golfmeter
niets te maken.
Ten gebruike bij ontvangtoestellen is de golfmeter
voorzien van een inrichting, waardoor hij zelf trillingen van bepaalde
golflengte uitzendt, die men door luisteren op het ontvangtoestel
kan ontvangen. Deze inrichting bestaat uit een zoemer met batterij
(gewoonlijk een droge batterij, in den golfmeter ingebouwd). Aan
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een golfmeter zonder zoemer heeft men bij een ontvangtoestel niets.
Men begint dus met den schakelaar, oi knop, waarmee de
zoemer in werking wordt gesteld, op werkcontact te zetten en
na te gaan oi de zoemer dan werkt. Soms moet deze een klein
tikje met den vinger hebben om aan den gang te gaan, of hij
moet met nog een afzonderlijk stelschroeije voorzichtig worden
ingesteld. (Men late den zoemer nooit langer werken dan noodig
is, want dan put men de batterij noodeloos uit en ook bij lang
durige metingen zette men den zoemer nu en dan even af om
de batterij tijd te geven tot herstel.)
Op den vereenigingsgolfmeter vind men een knop met wijzer,
waarmee verschillende golilengte-bereiken worden ingesteld. Met
dezen knop bedient men een schakelaar, die kleinere of grootere
spoelgedeelten inschakelt. Bij andere golfmeters heeft men soms
losse spoelen. Men moet dan voor een bepaald golflengte-bereik
een bepaalde spoel inschakelen. Is bijv. op die wijze een golf
meter ingesteld voor een golfbereik 200-800 meter, dan wil dat
zeggen, dat men in dien stand van den schakelaar —
of met die bepaalde spoel — alle golven van 200—800 meter
kan maken door draaien aan den condensator.
Een nauwkeurige opgave van de golflengte, welke de golf
meter uitzendt voor eiken condensatorstand, vindt men in de bij
den golfmeter behoorende ijkkrommen. Voor elk golflengte-bereik
is een afzonderlijke kromme bijgegeven. Langs één zijde van
het papier leest men de condensator-graden af en langs de andere
zijde de bijbehoorende golflengte, door de kromme aangegeven.
Men plaatst den golfmeter op eenigen afstand van het ont
vangtoestel, brengt dit in werking, zet de teleioon van den
ontvanger op het hoofd en laat den golfmeter de gewenschte
golf uitzeilden door den zoemer aan te zetten en den condensator
op de golf in te stellen. Daarna stemt men het ontvangtoestel
af op sterkste geluid. Dan vindt men daarmee de afstemming
van den ontvanger voor de desbetreffende golilengte.
De secondaire kring van een inductief gekoppeld ontvang
toestel levert op deze wijze een scherp bepaald afstemmingspunt.
De primaire afstemming van zulk een toestel en ook de afstem
ming van een ontvangtoestel met directe koppeling, is met den
golfmeter in de directe nabijheid niet altijd voldoende scherp.
Om ook die afstemmingen goed te ijken, zet men den golf
meter op een plaats zóó ver van den ontvanger af, dat hij niet
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meer direct is te hooren, maar dat hij in de nabijheid kan worden,
gebracht van de aardleiding, of van den antenne-invoerdraad
waarin men zoo noodig en lus van één winding maakt.
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Een andere, in vele gevallen handiger methode om de antenneafstemming nauwkeurig te vinden bij een reeds bepaalde afstemming
van den secondairen kring, is de volgende.
Nadat de secondaire kring met behulp van den golfmeter op een
bepaalde goh' is ingesteld, worden antenne en aarde aan het toestel
verbonden. De telefoon wordt nu uit het toestel weggenomen en in
de plaats van de telefoon een galvanometer of ook wel een hoogeweerstand - Voltmeter in de telefoonklemmen aangesloten. Dat in
strument toont dan een zekeren uitslag' omdat de stroom van den plaatkring er door gaat. Men zal opmerken, dat als men de terugkoppelspoel instelt op genereeren, de uitslag van den meter kleiner wordt.
Die uitslag is het grootst als de lamp is afgeslagen.
Men laat nu de lamp middelmatig sterk genereeren (uitslag van
den meter ongeveer de helit van liet bij aigeslagen lamp optredende
maximum). Daarna wordt een vrij sterke koppeling gemaakt van de
antennespoel met de secondaire. En na deze voorbereidselen draait men
aan den primairen condensator om de afstemming te zoeken. Men
zal dan zien, dat bij nadering van de juiste afstemming de uitslag van
den meter grooter wordt. Precies op afstemming bereikt de uitslag
een scherp maximum. Mocht de lamp reeds bij de nadering tot de
afstemming geheel afslaan, dan moet men óf de antennekoppeling
verzwakken, óf de terugkoppeling versterken en de proef herhalen.
Doet men het met ingeschakelde teleioon aan het oor, dan blijkt het
juiste punt zich ook te verraden door een eigenaardige „klik".
Dit is een zeer gevoelige methode om het antenne system precies
afgestemd te krijgen, hetgeen anders bij inductieve toestellen lastig
kan zijn. Wil men bijv. met zwevingstoestel de hoogfrequent-dempingsreductie toepassen, dan is nauwkeurige antenneafstemming zeer nood
zakelijk. De aangegeven kunstgreep zal daarbij van groot nut blijken.
Bruikbaarc meetinstrumenten voor dit doel zijn de zg. Hoogfrequenzaanzeiger van Telefunken of de K)-volt-schaal van de bekende
Telefunken-voltmetertjes. Dat de spanning van de hoogspanningsbalterij
veel hooger is dan de voltage, waarvoor de meter is gemaakt, is geen
bezwaar, want de meter werkt hier (in serie met den inwendigen
weerstand der detectorlamp) niet als voltmeter, maar ieitelijk als milliampèremeter.

Aan de meeste goltmeters bevindt zich een dubbelsnoer met
viakspoeltje, welk spoeltje gebezigd kan worden om het in de
directe nabijheid van een ontvangspoel of van de aard- of antenneleiding te brengen, als de zoemertoon op andere wijze niet krachtig
genoeg hoorbaar is te krijgen in den ontvanger. De vereenigingsgoltmeter heeft een snoer met twee zulke spoeltjes (die in platte
doosjes zijn ingebouwd). Het eene spoeltje kan met druk-
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knopjes aan het golfmeterkistje worden bevestigd, waarna men
met het andere spoeltje aan het snoer in de buurt van elk
toesteldeel kan komen en het dus inductief daarmee kan koppelen.
Het „koppelen” van den golfmeter met een toestelspoel of
met een lus in de antenneleiding geschiedt altijd slechts door
den golfmeter oi zijn koppelspoel meer of minder tot het toesteldeel
te doen naderen. Men heeft nooit eenige verbinding van
den golfmeter met een toesteldeel te maken en voor zuivere
metingen moet men zelfs den golfmeter steeds zóó ver verwijderen,
dat de zoemertoon bij afstemming nog maar even hoorbaar is.
Overigens kan de „koppeling” ook losser worden gemaakt door
den geheelen golfmeter in een of anderen stand te draaien.
Vooral bij het bepalen der afstemmingen van raamontvangers
met een golfmeter moet de laatste vrij ver af staan omdat een
raam door zijn grootte sterker opvangt dan een gewone toestelspoel.
Ten einde met een zoemergolfmeter een zwevingstoestel te
ijken, brengt men op dat laatste een telefoon aan (zooals vroeger
is beschreven) en behandelt het zwevingstoestel alsof het een
gewone ontvanger was. Het zwevingstoestel ijkt men liefst bij
een terugkoppeling, waarbij het toestel genereert, omdat het ook
bij gebruik als zwevingsapparaat steeds in genereerenden toe
stand verkeert.
Men lette erop, dat de meeste golfmeters afzonderlijke aistemkrommen hebben, al naar mate ze met detector of met zoemer
werken. Bij gebruik van een golfmeter bij het ontvangtoestel
heeft men uitsluitend met de zoemerkromme te maken. Is maar
één kromme aangegeven, dan geldt die zoowel voor zoemer als
detector.

XLI.
Accumulatoren. - Onderhoud. - Lading en ontlading.
De accumulator is een hulpstroombron. die tot dusver bij
draadlooze ontvangst onmisbaar is, maar die veel zorg en op
lettendheid vereischt, wil men hem een behoorlijken levensduur
gunnen. In de practijk geschiedt het meestal omgekeerd. De
accu wordt als regel gruwelijk mishandeld, niet het minst door
de zg. deskundigen, die accu’s verkoopen en laden.

:
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De behandelingsvoorschriften, door verschillende fabrikanten
van accumulatoren verstrekt en gewoonlijk gedrukt op de cellen
geplakt, zijn voor de uiteenloopende fabrikaten en typen zeer
verschillend.
Bijna nooit trekt iemand zich daarvan iets aan. Er zijn
auto-garages, die zich accu-laadstation noemen en waar men geen
bruikbaren volt- of ampère-meter vindt. Een amateur, die meent,
van accu’s niet genoeg verstand te hebben om ze zelf te laden,
zij in dit opzicht gerust. De menschen, die er zich voor uit
geven, weten er in den regel in elk geval nog minder van dan hij.
Er wordt veel gescholden op accu’s, maar als men in
rekening neemt hoe er aanhoudend gezondigd wordt tegen de
voorschriften voor hun onderhoud en hoe ze dan toch nog vrij
lang meeloop en, dan moet men hun weerstandsvermogen be
wonderen. Trouwens, de voorschriften der fabrikanten zijn vaak
van dien aard, dat als men ze tekstgetrouw moest opvolgen,
geen tijd zou overblijven voor het gebruik.
Bijna alle voorkomende accu’s zijn zg. loodaccu’s met ver
dund zwavelzuur. Daar naast komt sporadisch de zg. Edisonaccu voor, die ijzeren platen heeft en met kaliloog-oplossing is
gevuld. Dit laatste type bezit sommige eigenschappen, die ze
voor bepaalde doeleinden verkieselijk maakt boven de loodaccu’s,
maar zij hebben één groot bezwaar, dat is dat de spanning
direct na de lading tot aan de ontlading zeer aanmerkelijk zakt.
Men kan ze daarom voor het branden van radiolampen alleen
gebruiken als men een voltmeter op de lamp heeft staan en de
spanning voortdurend met een voorschakelweerstand bijregelt.
Wij zullen dan ook verder uitsluitend over de loodaccu spreken.
Deze bezit chocolade-bruine positieve platen en grijze nega
tieve platen. De positieve pool is veelal rood gelakt, de nega
tieve pool is zwart. Elke cel bevat I negatieve plaat meer dan
het aantal positieve platen.
Bij accumulatoren, die niet van zeer speciaal afwijkend
maaksel zijn, kan men rekenen, dat de maximum stroom, dien
zij veilig mogen afgeven, Vs ampère per vierkanten decimeter
oppervlak van de positieve platen bedraagt. Heeft men 2 posi
tieve platen van 10x13 cM., dan mag de accu dus met 2.6 amp.
worden ontladen.
Het ergste kwaad, dal men een cel kan doen, is deze kort
sluiten om bijv. aan de vonk bij verbreking te constateeren oi
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tleze hog geladen is (een gebruikelijke proef in auto-garages!)
Ook het aansluiten van een ampère-meter direct op de accuklemmen geeft een volkomen kortsluiting. Dat mag dus nooit
en liet heeft ook geen enkel redelijk doel.
Wanneer een nieuwe accu nog geen vloeistof bevat, moet
die gevuld worden met verdund zwavelzuur van groote zuiver
heid en van de bij de accu voorgeschreven dichtheid.
Men kan het best de bereiding van accuzuur laten geschieden
door een bevrienden apotheker of goeden drogist.
De dichtheid wordt aangegeven door het soortelijk gewicht
of in graden van de schaal van Beaumé. Die dichtheid van het
voor vulling vereischte verdund zwavelzuur loopt voor diverse
accu’s zeer uitéén. Kleine Varta-accu Lui 12° Beaumé (SG 1.09),
Solinga 24" Beaumé (SG 1.195), Tudor SG 1.26 (30° Beaumé),
Chloride-accu’s SG 1.215 (26° Beaumé).
Dit hangt samen met belangrijke verschillen in den toestand
der droog aigeleverde platen. In het algemeen wordt bij de
lading zwavelzuur gevormd, dus de vloeistof zwaarder en bij
de ontlading zwavelzuur in de platen gebonden, dus de vloeistof
lichter. De platen, zooals zij door de fabrieken worden afgeleverd
verkeeren echter bij verschillende fabrikaten in verschillenden
scheikundigen toestand en de zg. eerste lading is bij sommige
accu's iets geheel anders, scheikundig gesproken, dan latere
ladingen. Bij de Varta stijgt daarbij het SG van 1.09 op 1.28,
bij de Tudor blijft het na eerste en latere ladingen 1.26. Bij
deze beide moet het zuur worden gecontroleerd na de ladingen
en dan zoo noodig op de goede maximum-sterkte worden ge
bracht. Bij de Solinga daarentegen moet vóór elke lading worden
gecontroleerd en het zuur op SG 1.195 teruggebracht. Bij de
Chloride mag het na ontlading niet beneden 1.17 dalen.
Men ziet zooveel soorten, zooveel verschillen. In het alge
meen moet men voor het bijvullen van verdampte vloeistof uit
sluitend gedistilleerd water gebruiken, dus geen verdund
zuur bijvoegen. Zwavelzuur verdampt toch heel weinig. Het
geen door verdamping verloren gaat, is water en als men dit
met verdund zuur aanvulde, zou het zuur ten slotte veel te sterk
worden. Dit bevordert zelfontlading. Alleen wanneer door omkantelen zuur wordt vermorst, moet men verdund zuur bijvoegen.
Het gebruik van gedistilleerd water is van veel belang. Alle
gewoon drinkwater bevat zouten en kalk, die het zuur veront-
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reinigen. Wil men zelf geconcentreed zwavelzuur verdunnen,
dan giete men het sterke zuur langzaam in het water. Voegt
men omgekeerd, water bij het sterke zuur, dan ontstaat een ge
vaarlijk spatten.
Wanneer het zuur in een accu te slap is, heeft dit geen
ander effect dan dat de cel een minder sterken maximum-stroom
kan geven en dat haar ampère-uren-aantal (zie pag. 33) achter
uitgaat. Blijvende schade doet te zwak zuur niet.
Lading. Eén geladen accucel heeft een spanning van
2.2 Volt. Lading geschiedt door gelijkstroom door de cel te
zenden in tegengestelde richting. De ladende stroombron moet
daartoe steeds hoogere spanning hebben dan de geladen wordende
batterij. Men moet rekenen op minstens 2.5 a 2.6 Volt laadspanning per cel, want tijdens de lading loopt de klemspanning
aan de in lading staande cel tot 2.5 a 2.6 Volt op. Is de laadstroombron een grootere accu of een gelijkstroomdynamo, dan
moet plus van de laadstroombron aan plus van de accu worden
verbonden en minus van de laadstroombron aan minus van de
accu. Men schakelt daarbij een schuifweerstand en ampéremeter in serie. Met den weerstand regelt men de sterkte van
den landstroom tot de voor de accu opgegeven waarde. Sluit
men de accu verkeerd om aan de stroombron, dan heeft ont
lading plaats met zeer groote stroomsterkte. Wijst de ampèremeter bij nog geheel ingeschakelden weerstand een vrij sterken
stroom aan, dan verbreke men de aansluiting, want vermoedelijk
is die verkeerd.
Bezigt men een draaispoel-ampèremeter, dan wijst die door
zijn uitslag al aan of de stroom de goede richting heeft. De
gewoone zakampèremeters zijn gewoonlijk van een maaksel,
dat de stroomrichting niet aanwijst.
De voorschakelweerstand met schuifcontact moet voor een
laadinrichting voor groot aantal cellen (hooge spanning) grooter
zijn, voor lage spanningen kleiner. Bij een dynamo, die l()
Volt levert, kan een weerstand van 6 a 8 Ohm dienen en zoo
naar verhouding van de laadspanning.
De nickeline-draad. op den weerstand moet voldoende dikte
hebben om den maximalen laadstroom door te laten, zonder
overmatige verhitting. In dit opzicht gaat men volkomen
veilig met 0.5 mM. voor 2 Amp., 0.75 mM. voor 5 Amp., l mM.
7 Amp., 1.5 mM. 12 Amp.
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Bij laden door aansluiting op een gelijkstroomnet met
spanningen van 110 oi 220 Volt kan men kooklraadlampen als
weerstand inschakelen. Hoe meer lampen parallel, hoe sterker
de stroom wordt. Dit is echter voor het laden van een enkele
of weinige cellen een buitengewoon onvoordeelige methode.
Ten einde den stroom van een wisselstroomnet voor acculaden te gebruiken, moet men een gelijkrichter tusschenschakelen,
of een wisselstroommotor en daarmee gekoppelde dynamo laten
loopen. Geliikrichters zijn er in allerlei soorten: electrolytische
gelijkrichters, gloeilampgelijkrichters (2 electrodenlampen), mecha
nische (triller) en glimlampgelijkrichters, de laatste alleen voor
zeer kleine stroomsterkte. Bij het laden met gelijkgerichten
wisselstroom kan wèl een draaispoelampèremeter de goede
stroomrichting aanwijzen, maar hij geeft de stroomsterkte veel
te laag aan, omdat de gelijkgerichte stroom bestaat uit toe- en
afnemende stooten. Ben gewone zakampèremeter wijst hier
nagenoeg juist.
Voordat de cellen in lading gaan, neemt men de stoppen
eraf en controleert oi de vloeistoi tot behoorlijk boven de platen
staat 0/j a I cM. er boven). De juiste laadstroomsterkte wordt
• ingesteld en zoo noodig later nog eens bijgesteld na verloop van
tijd. Ben 40 ampère-uur-accu zal met 2 ampère gedurende
40

minstens ?

20 uur geladen moeten worden.

Tegen het

einde van dien tijd treedt een sterk koken en bruisen van het
zuur in en moet de spanning per cel bij doorgaande lading
2.5 Volt bedragen. Na het bereiken dier spanning blijft men nog
eenige uren doorladen met niet meer dan halve stroomsterkte.
Bij het laden met gelijkgerichten wisselstroom duurt het
proces altijd aanzienlijk langer.
De lading moet, zoo veel mogelijk zonder onderbreking, aan
één stuk worden voltooid. Te lang laden doet geen kwaad als
het maar niet met te sterken stroom geschiedt. Te kort laden
is zeer schadelijk.
Loopt de laadspanning aan een cel ver boven 2.5 Volt op
en wordt de cel warm, dan is er ergens een slechte verbinding
met de platen en moet de accu gerepareerd worden. Blijft de
spanning te laag, dan is er een inwendige kortsluiting en is
schoonmaken noodig.

F
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Ontladen. Een pas geladen accu, die in lading 2.5 Volt
wees, zal na at'schakeling bijna direct vallen op 2.2 Volt. Valt
de spanning lager, dan is de lading niet voldoende geweest of de
accu defect. Is de cel goed, dan zal bij ontlading met niet meer
dan '/a ampère per dM.2 positief plaatoppervlak de spanning van
de cel nagenoeg niet zichtbaar op den voltmeter mogen ver
anderen, onverschillig of de cel stroom geeft of niet. Op den
duur zal de spanning tijdens de ontlading terugloopen, in den
eersten tijd vrij spoedig tot 2 Volt en daarna langzaam tot
1.85 Volt. Beneden deze spanning mag nooit verder ont
laden worden. Daarna moet direct weer lading plaats hebben.
Het ontladen eener cel; tot dat die vrijwel géén spanning
meer aanwijst, kan de accu in één maal voor goed bederven.
In het algemeen is het voor accu’s niet goed, ze telkens
ten deele te ontladen en dan ook ten deele weer te laden. Ge
bruikt men ze eens een tijd zóó weinig, dat ze binnen een maand
bijv. niet ontladen raken, dan is het 't best, ze met kleine stroomsterkte opzettelijk te ontladen tot op 1.85 Volt en ze daarna
weer geheel te laden.
Heel groote cellen (9o a 100 antpère-uur) worden wel ge
maakt in zoodanige kwaliteit, dat ze bij gering gebruik maat
eens per half iaar ontlanding en lading uoodig hebben.
Bij voortdurend gedeeltelijk laden en ontladen heeft echter
de chemische omzetting in de platen, die ermee gepaard gat, uit
sluitend plaats aan de opperlakte. De inwendige massa doet
niet mee en de massa aan de buitenzijde raakt los en valt uit de
platen. Dit is ook het gevolg van lading en ontlading met te
groote stroomsterkte, waarbij bovendien de platen kromtrekken.
In geval van te lang ontladen staan zonder herlading en bij
droogstaan der platen „suliateeren" deze. De positieve worden
bij ontlading fuchsiarood en de negatieve worden bezet met witte
plekken onoplosbaar loodoxyde. Het ampère-uurtal der accu gaat
hiermee snel achteruit. Een aantal langzame ontladingen en lang
zame en langdurige herladingen kan het kwaad soms eenigszins
herstellen.
Wil men een accu schoonmaken, dan giet men het zuur er
uit en spoelt uitsluitend met gedestilleerd water.
Cellen, die langen tijd ongebruikt zullen blijven, moeten goed
in de vloeistof gehouden worden, zorgvuldig geladen en daarna
liefst elke maand opnieuw kort in lading genomen.

205

Het opmeten der spanning eener cel om te zien of die ont
laden is, moet geschieden met een voltmeter aan de klemmen
van de cel zelf en wel terwijl de cel normaal stroom geeft.
Meet men een cel die geen stroom geeft, met een hoöge weerstand-voltmeter, dan is de spanning, die men meet, altijd geflatterd.
Heeft men cellen, die reeds dadelijk bij begin van het laden
gaan koken, of die aldoor, terwijl zij ongebruikt staan, heftig
luchtbelletjes vormen, dan is dit een teken van lokale werking
(zelfontlading), meestal door verontreinigingen van het zuur of
door stoffen, gebruikt bij de samenstelling der platen. Men kan
probeeren, zulke cellen schoon te maken en nieuw zuur te geven.
Helpt dat niet, dan is het meestal ook het geld niet waard, ze
in reparatie te geven. Men blijve ze afgebruiken zoo lang als
zij nog redelijkerwijs mee kunnen en bestede er geen onkosten aan.
Een volkomen goed behandelde accu moet een levensduur
hebben van 1400 a 1500 ladingen en ontladingen, wanneer de
accu steeds vol in bedrijf is; dat wordt voor een 40 ampère-uuraccu, die telkens in 20 uur ontladen en in 16 uur geladen wordt,
ongeveer 7 jaar. Als men de accu minder gebruikt, leeft ze ge
woonlijk niet langer.
Het is zaak om met accuzuur heel voorzichtig om te gaan,
want liet tast de stof van kleeren, hout, linoleum e. d. zeer sterk
aan. In de stof van kleederen veroorzaakt het roode vlekken en
na zeer weinig tijd kan de stof daar geheel uit elkaar vallen. Het
eenige middel om de met accuzuur bevochtigde stoffen te be
houden. is onmiddellijke behandeling met een sterke soda-op
lossing. Het zuur wordt door de soda gereduceerd en onscha
delijk gemaakt. Men denke erom, dat geen soda in de accu
mag komen! Maar wie veel met accu’s omgaat, houde steeds
een hoeveelheid soda in vooraad.

XLll •
Het Morse-alfabet.
Een streep heeft de lengte van drie punten. — De afstand
tusschen strepen en punten van eenzelfde letter heeft de lengte
van een punt. - De afstand tusschen twee letters heeft een lengte

;

i
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van drie punten. — De afstand tusschen twee woorden heeft een
afstand van vijf punten.
Letters en cijfers.
a
«ï

li
i

a oi 5

i of i

b
c
9

l--------

4
r
s

4
5

..

t

u
v

d

k
I
m

w__

e

11

X

ch

\

i

P —

n
o
Ö of Ö

c of è
f
£

(I

7
S
Q

—

y —
z

_

O
Breuk-

slrcep:

Het cijfer nul wordt ook wel geseind als een lang aan
gehouden streep.
Lees- en Dienstteekens.
(.)

Punt
verkort:

i

I

Komma
Punt komma

(,)
(;)

Dubbelpunt
Vraagteeken
Uitroepteeken
Apostrophe
Koppelteeken
Aanhalingsteekens
Haakjes
Nieuwe alinea
Onderstreeping
Oproepteeken
Scheiteeken

(:)-------(?)------(!)-------

O
(-)
(..")
(ü)

Begrepen
Ontvangen iretju)
I Verzoek om te
zenden (komen)
Wachten
Vergissingsteeken
Noodsein voor
schepen
Waarschuwing
voor signalen met
groote energie
Sluitteeken
Einde van het
werk

___ —(driemaal)

-

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

!
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XLIII
Gewicht van draad van verschillende dikten.
Koperdraad, geëmailleerd en met isolatie van katoen of zijde,
is in den handel in klossen van 1 KG. en '/•_■ KG.
De draaddikte wordt in Duitschland en Nederland aangegeven'
in mM., in Engeland en Amerika veelal met het draadno. volgens één
oi andere Wirc-gauge. Wij voegen hier achter de dikte in mM.
het ongeveer correspondeerende nummer in Standard Wire-gauge:
Dikte van den
draad
No.
1 mM.
0.9
0.8
0.7

„

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

0.1

„

Aantal meters in 1 KG.
Enkele
katoenomwinding !

IV

127

20
21
22
23
25
27

150

31
36
42

Geëmailleerd .|,
draad
130
100
207

202
253
320
495
730

260
330
530
845
I 327
3340
13200

1 210
2 782
10900

:

Weerstand
per meter
in 0hms
0.022
0.027
0.035
0.045

0.062
0.089

0.138
0.247
0.554

2.215

Is < I de middelijn en l de lengte eener spoel in centimeters
en 11 het aantal windingen per cM. voor een bepaalde draaddikte,* .
dan is voor de omwikkeling der spoel noodig:
3.1416
1 X d X n X
meters draad.
100
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Oproepletters en afkortingen.
Elk draadloos station en elk schip met draadlooze aan boord
heeft bepaalde oproepletters, die in het verkeer den naant van
het station vormen. In het scheepsverkeer zijn het gewoonlijk
drie letters en alle groepen van drie letters zijn bij internationale
overeenkomst over de verschillende landen verdeeld.

1

*

/
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Daarbij zijn aan Nederland en koloniën toegekend de letter
groepen :
HDA—HEZ Nederland
OLA-OMZ
PAA—PJZ
PJA —PJM Cura?ao
PJN -PJZ Suriname
PKA— PMZ Oost-lndië
PXA—PZZ Nederland
TVA-TZZ
Aan landstations hebben wij in Nederland en koloniën als
voornaamste:
Amsterdam - Marine
PCA
den Helder
PCB
Hellevoetsluis
PCC
Vlissingen
PCD
Vliegkamp de Mok
PCE
Sambeek (ontvangstation i
PCG
Scheveningen - Haven
PCH
Terschellingerbank
PCM
Noord-Hinder
PCN
Haaks
PCO
Doggersbank, Noord
PCP
Doggersbank,
Zuid
PCR
Aruba
PJA
Bonaire
PJB
Cura<;ao
PJC
Sabang
PKA
Weltevreden - Marine
PKB
Sitoebondo
PKC
Timorkoepang
PKD
Ambon
PKE
Soerabaja - Marine
PKH
Bandoeng.
PKX
Sommige landen hebben wegens tekort aan lettergroepen voor
de toekenning aan schepen oproepen ingevoerd met vier letters
door aangroepen, welke voor die landen waren gereserveerd,
een letter toe te voegen.
In ons land zijn oproepen van vier letters toegekend aan
eenige geconcessioneerde particuliere stations:
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PCüü Nederlandsche Radio-Industrie, den Haag
PCKK Ratabos, Deventer.
Verder zijn in ons land een aantal militaire stations met slechts
2 oproepletters, alle beginnende met B:
BCi ’s Gravenliage
Bé Port Vossegat (Kromhout kazerne), Utrecht.
Een volledige lijst van stations (vaste en schepen) in de
geheele wereld, met hun roepletters, verschijnt elk jaar in het
Yearbook of YVireless Telegraphy and Telephony. Men kan zich
ook bij den boekhandel aanschaffen en abonneeren op de supple
menten van de „Nomenclature officielle des stations radiotélégraphiques", gepubliceerd door het Bureau International de PUhion
Télégraphique te Bern.
Bij het oproepen van het eene station door het andere, bijv.
als de Limburgia (PZX) Scheveningen (PCH) roept, hoort men
eerst:
Oproepteeken PCH PCH PCH v PZX PZX PZX.

Dan is het antwoord:
Oproepteeken PZX PZX PZX v PCH k.
In plaats van de v (van) wordt ook wel het Fransche de
geseind. De k in het antwoord beteekent „komen” ten teeken,
dat PCH gereed is, een telegram te ontvangen.
Zoo worden /.eer vele, voortdurend voorkomende vragen en
antwoorden in het verkeer met afkortingen van een paar letters
afgedaan.
De bij internationaal verdrag vastgestelde afkortingen zijn:
QRA

QRB
QRC
QRD
QRP
QRÜ
QRH
QR.1
QRK
QRL

Dit station heet . . .
Hoe heet uw station?
Hoe ver zijt gij van mijn station De afstand tusschen onze sta
tions bedraagt . . . zeemijlen.
verwijderd?
Mijn ware peiling is . . graden.
Wat is uw ware peiling?
I Ik ga naar ....
Wat is uw bestemming?
Ik kom van ....
War komt gij vandaan?
Aan welke maatschappij (of: lijn) Ik behoor tot ... .
behoort gij?
Mijn golflengte is . . . meters.
Wat is uw golflengte?
Hoeveel woorden hebt U te Ik heb . . . woorden te seinen.
seinen?
Ik ontvang goed.
Hoe ontvangt gij?
Ontvangt gij slecht? Zal ik 20 Ik ontvang slecht. Geef 20 keer
... — . dan kan ik mijn
keer . . . — . geven, dan kunt
toestellen regelen.
gij uwe toestellen regelen?

<
-
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QRM
ORN
QRO
QRP
QRQ
ORS
QRT
QRU
QRV
QRW

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

QRX

Moet ik wachten?
Wat is mijn beurt?
Zijn mijn teekens zwak?
Zijn mijn teekens sterk?
Is mijn vonk (of: toon) slecht?
Zijn de afstanden tusschen de
woorden en de letters onder
ling niet goed?
Zijn onze horloges gelijk? Ik
heb het ... .; hoe laat wijst
uw horloge aan?
Moeten de telegrammen beurt
om beurt of in series worden?
overgebracht?

QRY
QRZ
QSA
QSB
QSC
QSD
QSF
QSG
QSH
QSJ
QSK
QSL
QSM
QSN
QSO
QSP
QSO
QSR
QST
QSU

Wat is de taks voor .... ■3
Is het laatste radiotelegram
geannuleerd?
Hebt gij recu ontvangen?
Wat is uw ware koers?
Het gij verbinding met het vaste
land?
Hebt gij verbinding met een
ander station (of: met . . .)?
Zal ik .... zeggen, dat gij hem
roept?
•)
Word ik geroepen door
Zult gij het radiotelegram. . . .
verzenden?
Hebt gij een algemeenen oproep
ontvangen?
Wil mij roepen zoodra gij klaar
zijt (of: om ... . uur)?

Ik word gestoord.
Dejluchtstoringen zijn zeer zwaar.
Geef meer energie.
Verminder uw energie.
Sein vlugger.
Sein langzamer.
Houd op met seinen.
Ik heb niets voor u.
Ik ben klaar. Alles in orde.
Ik ben bezig met een ander
station, wil niet storen.
Wachten. Ik zal roepen om ...
Uw beurt is nr . . . .
Uw teekens zijn zwak.
Uw teekens zijn sterk.
Uw vonk (oi: toon) is slecht.
De afstanden tusschen de woor
den en de letters onderling
zijn slecht.
Ik heb het ... .
De overbrenging moet beurt om
beurt geschieden.
De overbrenging moet in series
van 5 geschieden.
De overbrenging moet in series
van 10 geschieden.
De taks is ... .
Het laatste radiotclegram is
geannuleerd.
Verzoeke reen.
Mijn ware koers is ... (graden).
Ik heb geen verbinding met het
vaste land.
Ik heb verbinding met...........
(door tusschenkomst van ...)
Zeg .... dat ik hem roep.
Gij wordt geroepen door . . . .
Ik zal het radiotelegram ....".
verzenden.
Algemeenc oproep voor alle
stations.
Ik zal u roepen zoodra ik klaar
ben.

I
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QSV
QSW
QSX
QSY

Wordt er in den openbaren
dienst gewerkt?
Moet ik mijn toon verhoogen?
Moet ik mijn toon verlagen?
Moet ik seinen met een golflengte van .... meter?

qS 7.
qïA

q TE
OTF

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

Er wordt in den openbaren dienst
gewerkt. Wil niet storen.
Verhoog uw toon.
Verlaag uw toon.
Wij zullen op ... . meier overgaan.
Sein ieder woord twee keer; ik
heb moeite met ontvangen.
Sein ieder radiotelcgram twee
keer; ik heb moeite met
ontvangen.
Herhaal het radiotelegram dat
gij juist geseind hebt; de ont
vangst is twijfelachtig.
Uw ware peiling is . . . graden
Uw ware positie is. . . B . . L.

Wanneer zulk een verkorting door een vraagteeken wordt
gevolgd, is zij van toepassing op de achter de verkorting aan
gegeven vraag; in het antwoord wordt dezelïde verkorting gebe
zigd zonder het vraagteeken.
De beide laatste afkortingen zijn in Amerika ingevoerd voor
den dienst der radio-peilstations aan de haveneingangen.
Kr zijn intusschen nog tal van andere afkortingen, die min
of meer burgerrecht hebben verkregen in de verschillende talen.
Ook als twee telegrafisten een vriendschappelijk praatje met
elkaar maken, bezigen zij allerlei verkortingen. Zij seinen „ik
sel” in plaats van „ik zal” omdat de letters korter zijn. Op
honderden kilometers van elkaar kunnen twee telegrafisten, die
elkaar nooit hebben ontmoet, moeilijk afscheid nemen met een
„tot ziens”. Dus zeggen ze: „tot ik weer aan u zend”, en dan
in het Engelsch: „till I send”, afgekort tot tis enz. Van de vele
niet-officieele afkortingen noemen wij:
by (good by) till I send, gegroet, tot ik weer zend.
bitis
cq
= aan allen.
good evening, goeden avond.
ae
= good morning, goeden morgen.
gm
= good night, goeden nacht.
gn
*= how are my signals? hoe zijn mijn signalen?
jammed, gestoord.
jmd
~ message, telegram.
.msg
= no message, geen telegram.
nil

:
<
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ok
om

pse
r of rd
rk
rp
rt
sigs
sss
=i

stdbi
tis
tks

u
ur
u r
w

wds

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

all correct, geheel in orde.
old man, oude vriend.
please, als ’t u blieft.
received, ontvangen.
atmospherics, luchtstoringen hinderen de ontvangst.
repeat after, herhaal na: (volgt het woord waar de
herhaling moet beginnen).
right, in orde.
signalen.
I have message lor you. Ik heb een telegram voor u.
stand by, wachten.
till I send, tot ik u roep (dikwijls aan het slot van
het werk: „tot ziens”).
thanks, dank u.
you, gij.
your, uw.
you are, gij zijt.
word, woord.
words, woorden.

i

bjr
bsr
crv?
mi
mr
mrs
off
pz

rb
rf

rj

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

rkof rks —
=
rtb
=
. sa
ss
=
ts
=
vei
=

bonjour, goeden dag.
bonsoir, goeden avond.
comment recevez vous? Hoe ontvangt ge mij?
merci, dank u.
monsieur, mijnheer.
messieurs, heeren.
officiel, officieel telegram.
parlez, begin uw telegram te geven.
réception bonne, goede ontvangst.
réception mauvaise, slechte ontvangst.
troublé par autres transmissions, gestoord door
andere stations,
troublé par parasites, luchtstoringen.
réception trés bonne, zeer goede ontvangst.
rien de nouveau, geen bericht voor u.
sèparez signaux, scheid uw letters beter.
tous, allen.
voici, hier.
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vs
vx
??

= vous, gij.
= vieux, oude vriend.
= répétez, herhaal uw telegram, ook wel vergissingsteeken, waarna herhaling volgt.

ds
gest
gm
Kt

=
=•
—
“

mr
sl

= mijnheer.
= saluut.

danke sehr, vriendelijk dank.
gestort, gestoord.
guten mittag, goeden middag (of morgen).
guten tag, goeden dag.

'
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Lijst der voornaamste stations met golflengte boven
1000 meter, die in Nederland goed hoorbaar zijn.
Oproep

!

Systeem

Goli

Bijzonderheden

**BÉ
HS
STB

Vossegat
Brussel
SoesterberE

ged. tluitv.
lamp
lamp

GFA

lamp
lamp
Eed. disk
lamp
lamp
lamp

14S0
15(X)
1600
1680
1680

weerbericht aan PRG (PraaEl
met OXE (Lingby)
militaire coor.
weerbericht
weerbericht

BAV.
RT
*EGC
•WAR

Londen
(luchtv. min.)
StraatsburE
Stonehaven
Keulen
Parijs (LeBourget)
Londen
(luchtv. min.)
Brussel (Evere)
Rotterdam
Madrid
Warschau

1000 weerbericht
14(X) weerbericht
1400 met GFA (luchtv. min. Lnd),
HS (Brussel), ZM (Parijs),
HA (Hamburg)
I4<X) weerbericht

lamp
lamp
ged. tluitv.
ged. tluitv.

1680
1900
1900
2000

•PSO
OXE
GKU

Posen
Lingby
Devizes

ged. tluitv.
boog
boog

2(XX)
2000
2100

UFP
ICD
BYE
”FL
LP
MPD
••AA PD
*BYA
••POZ
•HB
LP
••FL
BYD
RT
•EAA
•FF
2BS
•SEW
LCH

Parijs (l.evallois)
Rome
Ipswich
Parijs
K. Wusterhausen
Poldhu
Poldhu
Whitehall
Nauen
Budapest
K. Wusterhausen
Parijs
Aberdeen
Rotterdam
Aranjuez
Sofia
Chelmsford
Nicolaleff
Christiania

lamp
boog
lamp
Red.
lamp
lamp
ged. disk
ged. disk
toonzender
ged. fluitv.
lamp
ged. disk
lamp
lamp
ged. fluitv.
ged. fluitv.
lamp
ged. disk
H f machine

2I(X)
2200
2500
2600
2', 00
2750
2800
.1000
3100
3100
3200
3200
3300
3400
3500
.1800
3900
4000
4000

weerbericht
met DR (Dortmund)
weerbericht
met POZ, FL, weerbericht en
pers.
met PRG (Praag), FL.
met GSW' (Stonehaven)
met IDO (Rome), marine corr.
en scheepsverkeer
met 2BS (Chelmsford)
metGKU(Devizes)en Spanje.

C3
*GSW
WAB
ZM
GFA

t»

Naam

tijdsein, weerbericht
met HB (Budapest)
met EAA (Aranjuez)
pers
weerbericht
tijdsein
met FL, LP en weerbericht
weerbericht, koersen
pers, met HB, PRG
weerbericht
pers aan OXE
met MPD
weerbericht
met UFP (Parijs)
met UKR, MSK en pers
met PTG (Petrograd)
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Oproep

Naam

Systeem

Golf

Bijzonderheden
met MSK.
weerbericht
weerbericht
Russische coor.
met BUC (Boekarest)
met BYZ (Malta)
met NSS en weerbericht
pers
met GSW (Stonehaven)
snelzender met LP
weerbericht
met BYVYV (Gibraltar) en
BYVP (Ponta Delgada)
met BYP' (Pembroke)
met FGG
weerbericht
weerbericht aan WSEM en
pers
met BUC
snelzender met GSW
met BYA (Whitehall)
pers, weerbericht
met GB (Glacé Bay)
met HFB (Belgrado). OHD
(Weenen), HB (Budapest),
PSO (Posen), VSL (Vaslui)
met Spanje
met OU1 (Eilvese)
met POZ, MUU (Carnarvon)
weerbericht en pers
met UA, weerbericht
met WAR (YVarschau), MSK
en weerbericht
met FF (Soiia), WAR, SEYV
(Nicolaieff)
met HB, IDO
met PRG
met LP
met HFC (Serajewo)
met Cairo
met PCG, NPM (Monolulu).
NPN (Quant)
met OSM, FRI (fr. oorlog
schepen)
met Hongkong
met BUC, MSP (Moskou)
EAA.

•ICI
SAJ
BYZ
•MSK
•SXG
BYB
PRG
BYC
OXE
GSYV
POZ
BYF

Coltano
Karlsborg
Malta
Moskou
Athene
Cleethorpes
Praag
liorsea
Lingby
Stonehaven
Nauen
Pembroke

ged. disk
lamp
lamp
ged. disk
ged. fluitv.
lamp
lamp
lamp
boog
lamp
M f machine
lamp

4100
4100
4200
4300
4.500
4400
4500
4500
4500
4600
4700
4800

BWW
•PSO
OXE
•MSK

Gibraltar
Posen
l-ingby
Moskou

lamp
ged. fluitv.
boog
ged. disk

4800
5000
5000
5000

OIID
LP
OSM
Ol II.
MFT
Fl.

Weenen
K. YVusterhausen
Constantinopel
YVeenen (Uhrbcrg)
Clifden
Parijs

H f machine
boog
boog
lamp
lamp
li i machine

5.500
5.500
5500
5700
6200
6500

ICI
UA
MSP
BUC
OSM
LCI1

Coltano
Nantes
Moskou
Boekarest
Constantinopel
Christiania

boog
boog
boog
boog
boog
H f machine

6500
6500
7200
7400
8000
8000

FL

Parijs

8000

LP
IQZ
IDO
OHL
GBL
PKX
UA

K. Wusterhausen
Pola
Rome
YVeenen
Leafield (Oxford)
Malabar
(Bandocng)
Nantes

H f machine
en boog
boog
H f machine
boog
boog
boog
boog
boog

9000

NPO
POZ

Cavite
Nauen

8100
8.500
8500
8600
8800
8000

boog
9200
H f machine <«00

_ -

I

f!
!

216

Oproep
NZR

IDO
*

WSO
LCA\
POZ

Wil
!

MUU
UA
OUI
YN

Naam

Cayey

(Porto Rico)
Rome
Marion
Stavatlgcr
Nauen
Nw. Brunswick
Carnarvon
Nantes
Eilvese
Njfflfês LYQH

Systeem

Golf

boog

10500 met NSS,

boog
H f machine
Tijdvonk
h i machine
H f machine
Tijdvonk
boog
H f machine
H f machine
en hoog

10900
11600
12300
12600
1.5600
14000

14.500
14600

15000

WQK

Tuckerton N .1
Long lsland

H i machine 16000
h i machine 16500

NSS

Annapolis

boog

17000

LY

Laiayeite
(Bordeaux)

boog

2.5500

WGG

Bijzonderheden
NBA (DarienPanama)
met BUC, NSS en weerbericht
met POZ, l.CM (Stavanger)
met WSO (Marion)
met WSO
met MUU, YN, LY
met Wil (Nw. Brunswick)
met NSS
met Wil
met NSS, Wil, FRU
(Rufisque), CNM (Casa
Blanca), tijdsein en pers
met LY (Bordeaux)
met POZ, IXM, LY, 11)0,
MUU
met NZR, NPL, YN, MUU
OUI, POZ en tijdsein
met WGG (Tuckerton).

De met * aangeduide stations zijn met kristaltoestel hoorbaar. Twee *'
geven de gemakkelijk neembare stations aan. Die met één ' zijn op kristal
zwakker en alleen met groote antenne neembaar of hoorbaar. Bij gebruik
van lampontvangst zijn al de opgegeven stations neembaar te maken, op
gunstige antenne alle zelfs wel met één lamp, zooal niet geregeld, dan toch
in den gunstigsten tijd.
De seintijden der meeste van deze stations zijn aan te groote wisse
ling onderhevig, den dat een lijst van die tijden liter nut zou hebben Voor
de tijdseinen en weerberichten, zie men hoofdstuk XLV1I.

XLVI.
Golfmetingssignalen.
Voor de ijking van ontvangtoestellen, zwevingstoestellen en
golfmeters kan men tegenwoordig gebruik maken van zg. golf
metingssignalen, die door verschillende stations worden gegeven,
enkele dagelijks, andere op vaste dagen.
Dagelijks. Door G F A (Luchtministerie, Londen). On
gedempte seinen op de volgende uren:
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9
9
9
9

uur
„
,
,

05 v.
20 „
25 t
30 ,

m. Amst. T. golflengte 1680 meter.
1400
,
900
„
1300
,

Den lstcn van elke maand.
Door L O (fort d’Issy les
Moulineaux bij Clamart) ongedempte seinen op de uren:
lo uur 27 en io uur 30 v. m. A. T. een serie cijfers l
gedurende een halve minuut, telkens gevolgd door een streep
vau een halve minuut. Golflengte 450 meter.
10 uur 4o en 10 uur 43 v. m. A. T. een serie cijfers 2
gedurende een halve minuut, telkens gevolgd door een streep
van een halve minuut. Golflengte 600 meter.
lo uur 55 en 10 uur 58 v. m. A. T. een serie cijfers 3
gedurende een halve minuut, gevolgd door een streep van een
halve minuut. Golflengte 750 nieter.
Na het tijdsein van den Eiffeltoren van 11 uur 10 geeft
LO de noodige correctie op de golflengte der uitgezonden seinen.
Dit geschiedt in een telegram, uitgezonden met de golf van 750
meter en in dezen vorm:
CQ de LO
P 3 M 2 = 2 - M 1 P3 = 3 = P3M2' +
1
Dit beteekent dan bijv.:
De eerste golf (die 450 nieter moet zijn) was bij de eerste
transmissie (10.27) 3 nieter grooter (plus) dus 453 nieter en bij
de tweede transmissie (10.30) 2 meter kleiner (minus) dus 448 nieter.
De tweede golf was te 10.40 599, en te 10.43 603 nieter.
De derde golf was te 10.55 753, en te 10.58 748 nieter.
Den lsten van elke maand. Door FL (Eiffeltoren Parijs). Ongedempte seinen op de uren:
6.20—6.21 n.m. A.T. een serie letters a.
6.21—6.24 n.m. A.T. een serie strepen. Golflengte 5000 meter
6.30—6.31 n.m. A.T. een serie letters b.
6.31—6.34 n.m. A.T. een serie strepen. Golflengte 7000 nieter
En door YN (Lyon) ongedempte seinen op de uren:
6.40—6.41 een serie letters c.
6.41—6.44 een serie strepen. Golflengte 10,000 nieter.
6.50—6.51 een serie letters ct.
6.51—6.54 een serie strepen. Golflengte 15,000 nieter.

2 ia
Te 7.05 of 7.20, afhankelijk van den benoodigden tijd om
metingen te doen, geeft Y N met de 15,000 meter golf correcties
in dezen vorm.
CQ de YN a 5030 b 7070 c 10040 d 14900.
Den lOden van elke maand. Door L O zelfde uren, zelfde
methode, als den isten der maand, maar nu andere golflengten:
Serie cijfers 4 en streep. Golflengte 1000 meter.
Serie cijfers 5 en streep. Golflengte 1300 meter.
Serie cijfers 6 en streep. Golflengte 1600 meter.
Correctie-telegram op golilengte 1600 meter.
Den 15<ten van elke maand. Door F L zelfde seinen als den
isten der maand. Y N eveneens zelfde seinen als den istcn der
maand. Dus 5000, 7000, 10,000 en 15,000 meter.
Den 20sten van elke maand. Door L O zelfde uren, zelfde
methode als den ls*en en inden der maand, maar weer andere
golflengten:
Serie cijfers 7 en streep. Golflengte 2000 meter.
Serie cijfers 8 en streep. Golflengte 2500 meter.
Serie cijfers 9 en streep. Golilengte 3000 nieter.
Correctie-telegram op golilengte 3000 meter.
Men gebruikt deze seinen op de volgende wijze. Het
ontvangtoestel wordt, als het met terugkoppeling werkt, bij zoo
laag mogelijken interierentie-toon en zoo zwak mogelijke terug
koppeling en antennekoppeling op sterkste geluid ingesteld. Daarna
de secondaire condensator gedraaid in het nulpunt van den interierentie-toon en deze secondaire aistemming als ijking aangeteekend.
Een golfmeter kan hierop geijkt worden door dezen te
laten zenden en in te stellen tot bij onveranderden ontvanger op
het ontvangtoestel het geluid ’t sterkst is. Dan is ook de golf
meter afgestemd.
Werkt men met zwevingstoestel, dan stelt men eerst de seinen
hoorbaar in. Daarna wordt de ontvanger voor sterkste geluid
bijgesteld. Is dit geschied, dan wordt de condensator van het
zwevingstoestel bijgedraaid in het nulpunt van den interferentie-toon.
Men heeft dan gelijktijdig ontvangtoestel en zwevingstoestel
afgestemd. Als de tijd niet toelaat, al deze manipulaties te ver
richten, kan men ook enkel het zwevingstoestel instellen op
nulpunt van den interferentie-toon. Dan vindt men alleen de
afstemming van het zwevingstoestel, maar dat is voldoende,
omdat het zelf als golfmeter kan dienen (zie hoofdstuk XXVII).
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XLVIl.
Tijdseinen en Weerberichten.
Wanneer men in ons land bij het gebruik maken van de
internationale tijdseinen op grootst mogelijke nauwkeurigheid
gesteld is bij de herleiding tot Amsterdamschen tijd, dan moet
men er rekening mede houden, dat onze wettelijke tijdregeling
als een unicum van eigenwijsheid prijkt te midden van de door
alle beschaafde volkeren aangenomen tijdregelingen.
In bijna alle landen der wereld, die bij het internationaal
verkeer zijn betrokken, heeft men een tijd aangenomen, die slechts
heele uren verschilt van Greenwichtijd. Over de geheele wereld
wijzen dus de klokken dezelfde minuten en seconden.
Alleen niet bij ons. Amsterdamsche tijd, de tijd van de
as van den Westertoren (meridiaan van 4° 53' 2"- 10 O L),
verschilt 19 minuten, 32 seconden en 14 honderdste deelen eener
seconde van Greenwichtijd.
De zaak wordt nog gekker door de Indische tijdregeling.
Daar rekent men met Midden-Java-Tijd, dat is de tijd van den
meridiaan van 109" 48' 37" .05 O L, zoodat men een tijdverschil
met Greenwich krijgt van 7 u. 19 m. 13.80 sec. Hier ware een
prachtige gelegenheid geweest om tusschen Nederland en Indië
althans een tijdverschil van precies 7 uur aan te nemen. Nu
mankeeren daar ook weer eenige seconden en wat honderdste
deelen aan!
Natuurlijk rekent een gewoon mensch nu met rond 20
minuten tijdverschil met Greenwich en 7 uur tijdverschil met
Java. Maar als men hier in volgende opgaven uren en minuten
vindt aangeduid, dan wete men, dat waar wij bijv. 11.04 uur
zetten, het eigenlijk 11,03,32.14 uur A. T. is.
En als we weer zomertijd krijgen, dan moet men er aan
denken, dat tijdseinen op werkelijken tijd gegeven blijven
worden (dus nominaal een uur laten vallen). Weerberichten gaan
wel eens mee met den zomertijd.
Voormiddag 9 uur 19.
Lyon YN, golflengte 15500 meter ongedempt. Tijdsein volgens het zg.
oude schema van den Eifieltoren (zie voormiddag II uur 4). Tijdseintikken
te 9 uur 20, 9.22 en 9.24.
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Voormiddag 9 uur 4S.
!

<

Eifieltoren EL, 2600 meter, muzikale vonk. Tijdsein volgens inter
nationaal schema:
Van 9 uur 45 tot 9 uur 46 strepen (signaux de mesure) bestemd voor
sterktemetingen van de signalen. Daarna, machinaal geseind met behulp
van toestellen in het Eificltorenstation, waarvan de werking automatisch
wordt gecontroleerd door klokken op de Parijsche sterrenwacht:
Van 9 uur 47 tot 9 uur 47 m. 50 sec. de letter x, meermalen herhaald.
9 uur 47 m 55 sec. 57 sec. en 59 sec. telkens een streep, elk 1 seconde
lang. De laatste streep eindigt dus te 9 uur 48 min.
Van 9 uur 48 m. tot 9 uur 48 m. 50 sec. elke 10 seconden een tik
voorafgegaan door een streep (—.)
9 uur 48 m 55 sec. 57 sec. en 59 sec. strepen van 1 seconde, de
laatste eindigende 9 uur 49.
Van 9 uur 49 m. tot 9 uur 49 m. 50 sec. elke 10 seconden een tik
voorafgegaan door twee strepen (------ .) .
9 uur 49 m. 55 sec. 57 sec. en 59 sec. strepen van I sec. laatste
eindigende 9 uur 50 (9.30 uur Greemvichtijd precies).

Voormiddag 11 uur 4.
Eiffeltoren FL, golflengte 2600 meter, muzikale vonk. Tijdsein volgens
oud schema:
II uur 4 tot 11 uur 4 m. 55 sec. strepen.
11 uur 5 66n tik.
11 uur 6 tot 11 uur 6 m. 55 sec. voortdurende herhaling van
een streep met twee punten (—. .)
11 uur 7 één tik.
11 uur 8 tot 11 uur S m. 55 sec. voortdurende herhaling van
een streep met vier punten (—. . . .)
11 uur 9 één tik.
Alleen de tikken worden door een machinaal, door de klok van het
observatorium gecontroleerd toestel gegeven.

Voormiddag 11 uur 35.
Scheveningen PCH, 1800 meter, rolvonk of fluitvonk. Weerbericht,
Stonmvaarschuwing, Ned. bericht aan zeevarenden.
Oproepteeken. C Q (aan allen) de P C 11 (van Scheveningen-Haven)
KNMI (Kon. Ned. Meteorol. Inst.)
Acht maal twee groepen van eik 5 cijfers in dezen vorm:
b b b w w k 111 z
Deze beteekenen: b b b = barometerstand, w w = windrichting, k = wind
kracht, l = bewolkingstoestand, 11 = temperatuur, z = zeegang.
Drie eerste cijfers. Deze geven den barometerstand tot in tiende
millimeters. Aangezien alle barometerstanden steeds boven 700 zijn, is de
7 weggelaten. 616 beteekent dus: barometer 761.6.
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Laatste twee cijfers
aan. Daarbij is:
02
04
08
08
10
12
14
16

eerste «roep. Deze duiden de windrichting
NNO
NO
ONO
O
OZO
ZO
ZZO
Z
00 =

18 ZZW
20 ZW

22 WZW

I
ir

24 W

26
28
30
32
stil.

WNW
NW
NNW
N

■

i

Herste cijfer tweede groep. Dit geeft de windkracht in waarden
0 tot 9 :
o zeer flauwe koelte snelheid 0—1 meter.
1 flauwe koelte
1-2 ,
2 zeer lichte bries
2-4 „
4- 6 „
3 zwakke bries
4 matige bries
6-8 n
5—10 „ •
5 stijve bries
6 krachtige wind
10-12 „
7 zeer krachtige wind ,
12-15 n
8 hevige wind
15-18
9 storm
,
boven 18 meter.
Tl

Tweede cijfer tweede groep. Dit geeft den bewolkings- of weerstocstand aan:
0 onbewolkt
5 regen
6 sneeuw
1 licht bewolkt
2 bewolkt
7 nevel
3 zwaar bewolkt
8 mist
9 storm
4 betrokken
Derde en vierde cijfer tweede groep. Deze geven de temperatuur
in graden Celsius. Bij opgaven boven 50 trekke men er 50 af en zette er
het minusteeken vóór Dit zijn dus opgaven van graden vorst.
Het allerlaatste cijfer wordt alleen opgegeven voor zeeplaatsen en
geeft den toestand der zee:
5 zwaar bewogen
0 kalm
6 ruw
1 zeer rustig
7 zeer ruw
2 rustig
8 zeer hooge zee
3 zwak bewogen
9 hevige storm.
4 bewogen
Ontbrekende opgaven. Indien een opgave ontbreekt, wordt voor
elk ontbrekend cijfer de letter x geseind.
De acht groepen hebben betrekking op de volgende stations, die in
het bericht zelf niet worden vermeldt: den Helder, Vlissingen, Gris Nez,
kaap la Hague, Yarmouth, Shields, Skudesnaes, Sylt. Voor de laatste 4
wordt geen zeegang opgegeven.
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Het bericht wordt driemaal geseind, elke volgende maal langzamer en
gevolgd door eventueclc stormseinen of berichten aan zeevarenden (N b a zt
omtrent toegangen tot onze zeegaten, verandering in betonning enz.

Voormiddag 11 uur 50.
!

i

;

i

I

Eifeltorcn FL, golilengte 5200 meter, imizikale vonk. Weerbericht.
CQ de FL. ONM. (Ofiice national métcorologique).
Het eerste deel bestaat uit 45 series van cijfers, elke serie bestaande
uit de groepen:
B B B D I)
F NB.
SS
Deze cijfers beteekenen:
SS het stationsnummer volgens volgende lijst:
50 /Malton
16 Biarritz
01 Parijs
17 Tunis
51 Krakau
02 Madrid
18 Praag
52 Holyhead
05 Weenen
19 Wardö
33 Bern
04 Stockholm
54 den Helder
20 Sevdesfjord
05 Stornowav
55 Parata (bij Corsica)
(Usland)
06 Clermont-Ferrand
56 Londen
07 San Fernando
21 Scillv
57 Hamburg
22 Nizza
08 Miinchcn
58 Ile d'Ai\
25 Dantzig
09 Haparanda
59 Brussel
24 Tynemouth
10 Thorshavn
40 Valcntia
25 Perpignan
11 Si. Mathieu
41 Rabat (N. W. Air.)
26 Skudesness
12 Algiers
42 Lissabon
27 La Coruna
15 Warschau
45 Horta (Azoren)
28 Florence
14 Broennoe
29 Fanö
15 Blacksod Pt.
De drie laatste komen niet geregeld voor. De volgorde is zoo gekozen,
dat ook als men slechts een deel van liet bericht kan opnemen, de opgaven
nog voldoende blijven voor het teekenen van een volledig weerkaartje. De
waarnemingen zijn van ’s morgens 7 uur Greenwich.
BBB = drie cijfers, die den barometerstand aangegeven in tiende
deelen van m.M. Het eerste cijfer (.7) van den barometerstand is weggelaten.
DD — twee cijfers die de windrichting aanduiden 00 stil, 02 N NO,
08 = O, 16 — Z, 24 = W, 52 = N. Voor getallen boven 55 oi boven 67
zie onder b.
F een cijfer, dat de windkracht aanduidt. Beaufortschaal I—o.
N = een cijfer, dat gelijktijdig de bewolking aangeeft en ook de nei
ging van den barometer. Is de barometer stijgende, dan is helder •- 0,
'/« bewolkt = 1, '/* bew. = 2, 3U bew. = 5, betrokken = 4. Is de barometer
dalende, dan worden deze cijfers: 5, 6, 7, 8, 9.
b — een cijfer, dat de grootte der daling of stijging van den
barometer gedurende de laatste drie uur vóór de waarneming aangeeft in
halve millimeters (daling of stijging blijkt uit het vorige cijfer). Mocht de
daling of stijging een getal van twee cijfers zijn, dan wordt, indien het
aantal tientallen 1 bedraagt, 35 gevoegd bij de windrichting D D en indien
het aantal tientallen 2 bedraagt, wordt 67 gevoegd bij de windrichting D D.
Na deze cijferopgaven volgt een weerbericht en verwachting in woorden.

'
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Namiddag 12 uur 15.
Naucn, POZ, 3100 meter, ongedempt met toononderbreking. Tijdsein
volgens internationaal schema.
Te 12 uur 15 oproepteekens. gevolgd door V's. Te 12 uur 16: POZ
MGZ (mittlere Oreenwich Zeit).
12 uur 17 tot 12 uur 20 zelfde schema als het Eiffeltorcntijdsein van
9 uur 47 tot 9 uur 50.
Nauen geeft gelijktijdig precies het zelfde tijdsein op 13000 meter
golflengte ongedempt.

P
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Namiddag 12 uur 30.
Port Vossegat, Bé, golflengte 1000 meter, fluitvonk. Weerbericht. Ver
wachting van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te de Bilt in woorden.
Eerst zeer langzaam geseind. Daarna sneller herhaald.

Namiddag 5 uur 15.
Annapolis (N. Amerika) NSS, tijdsein. Golflengte 16900 meter onge
dempt. Gedurende 5 minuten secondetikkcn. De 29sic tik van elke minuut
valt uit, verder de 5 laatste tikken in de eerste 4 minuten en de 10 laatste
der 5dc minuut. Te 5 uur 20 vangt een lange streep aan tot slot.
De secondetikken maken door het contrasein van den zender een ietwat
vreemden indruk.
Avonds 8 uur.
Eort Vossegat Bé, golflengte 1000 meter, fluitvonk. Verwachting volgens
het avond weerbericht van het K N M 1 te de Bilt. Eerst langzaam, daarna
sneller herhaald.
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Avonds 11 uur 4.

!
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Eiffeltorcn, 2600 meter, muzikale vonk. Tijdsein, oud schema, geheel
als des morgens te 11 uur 4.

Avonds 11 uur 35.
Schevcningen PCH, 1000 meter; weerbericht, zelfde als ’s morgens,

’s Nachts 12 uur 15.
Nauen 3100 meter, ongedempt met toononderbreking. Tijdsein. Geheel
als des namiddags 12 uur 15 (zie aldaar).
Gelijktijdig wordt weer precies hetzelfde tijdsein gegeven op 13000
meter golflengte ongedempt.

:

1

I

Wetenschappelijke tijdseinen.
Behalve de hier genoemde tijdseinen worden nog z.g. Wetenschappe
lijke tijdseinen uitgezonden, bestaande uit telkens 300 secondetikken en
wel te 8 uur 20 v. m. door Y N 15500 meter onged.; 10 uur 20 v. m. door
P L 2600 meter ged.; 8 uur 20 n. m. vóór Lafayette (Bordeaux) L Y 23500
meter onged.; 10 uur 20 n. m. door F L 2600 meter ged.
De nauwkeurige, gecorrigeerde tijden van eersten en laatsten tik (in
sterretijd) worden telkens geseind vóór het eerstvolgende gewone Fransche tijdsein, door het station, dat dit gewone tijdsein geeft. Alleen L Y
geeft deze opgave zelf te 10 uur 20 nam.
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Historisch overzicht.
1831. Michael Faraday ontdekt de electro-magneiische inductie.
1842. Joseph Henry vindt dat het overspringen eener electrische vonk
in een geleiding in staat is om op 30 meter afstand eenige naalden, geplaatst
in een andere geleiding, magnetisch te maken.
1858. Feddersen bewijst experimenteel het oscilleerend karakter der
vonkontlading.
1867. James Clcrk Maxwell ontwikkelt zijn theorie van het electromagnetisme en voorspelt het bestaan van electrisclic golven in den ether.
1870. Von Bezold constateert interferentie-vcrschijnselen hij condensator-ontladingen.
1874. F. Braun ontdekt de asymetrische geleiding door loodglans,
koperpyriet en andere sulphiden.
1879. David E. Hughes ontdekt, dat een buisje met metaalvijlsel ge
leidend wordt door werkingen op aistand. uitgaande van electri>che vonken
en brengt signalen over, die hij tot op ' i KM. verwijderd, in een telefoon
hoorbaar maakt; hij staakt echter zijn proeven en maakt deze niet bekend
omdat Sir George Stokes beweert, dat hier gewone inductie-verschijnselen
•in het spel zijn.
1882. Graham Bell en William H. Preece bfengen signalen over door
inductie, de laatste tusschen Engeland en het eiland VVight tijdens een
kabelstoring. Dit systeem van draadlooze telegrafie door inductie, practisch
ouder dan het latere ethergolfsysteem. ontwikkelt zich intusschen niet op
eenigszins groote schaal.
1884. Edison exposeert op de tentoonstelling te Philadelphia een
electrische gloeilamp met plaatvormige eleclrode en demonstreert stroom. doorgang door de luchtledige ruimte (Edison-effect).
1887. Heinrich Rudolf Hertz, destijds directeur eener middelbare school
te Karlsruhe, ontdekt dat de door electrische vonken op afstand veroorzaakte
werking op een golfverschijnsel in den ether berust en bevestigt proef
ondervindelijk de theorie van Maxwell volgens welke deze golven gelijke
snelheid moesten bezitten als het licht.
1882—1889. Proeven van Elster en Geitel omtrent electrische ladingen
eener metalen plaat in een luchtledige buis in de nabijheid van een gloeidraad.
1890. Branly vestigt de aandacht op de door verscheidene onderzoekers
herontdekte eigenschappen van buisjes met metaalvijlsel, waardoor men er
electrische golven mede kan aantoonen. (Coherer van Branly). Fleming’s
proeven omtrent het Edison-effect.
1892. Preece seint met zijn inductie-systeem over het Kanaal van
Bristol.

1894. Lodge herhaalt de proeven van Hertz met behulp van den
coherer.
1895. Popoff te Kroonstadt vervaardigt een opvanginrichting voor
natuurlijke electrische golven, waarmede hij verwijderde onweders tracht te
registreeren. Hij past een loodrechten draad als antenne toe.

e
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1896. Guglielino Marconi (gcb. 25 April 1S74) na een jaar lang in Italië
proefnemingen te hebben verricht om electrische golven voor draadloos ver
keer dienstbaar te maken, stelt zich in verbinding met het Engelsche telegraafbestuur en bewijst experimenteel de mogelijkheid om met behulp van
den coherer berichten <>p te nemen.
1897. November. Oprichting van hei eerste Marconi-station bij de
Needles (Wight), werkende over 22 KM. met de kust.
1898. 3 Juni. Eerste betaalde draadlooze dépêche van de Needles
verzonden.
2() Juli. Eerste dagbladbericht van boord van een schip aan de Daily
Express (uitslag zeilwedstrijden).
1899. Sir J. J Thomson’s proeven omtrent electronen als dragers der
negatieve electriciteit in kathodestralen.
1901. Toepassing van afgestemde (gesyntoniseerde) zend- en ontvang
apparaten door Marconi, overeenkomende met het door Braun aangegeven
stelsel van gekoppelde trillingskringen.
12 en 13 December. Eerste signalen over den Atlantischen Oceaan
van Poldhu (1900 opgericht) naar New-Foundland (2800 KM.).
1902. Marconi vindt den magnetischen detector.
Draadlooze verbinding van Hoek van Holland met lichtschip Maas
(15 KM.).
1903. Schlömilch voltooit den electrolyiischen detector, door Ferrié
en Fessenden voorbereid.
Poulsen ontdekt de opwekking van continu-golven door den electrischen
lichtboog.
Besluit tot het bezigen van den Eifieltoren voor een draadloos station.
Eerste nieuwsberichtendienst aan schepen op zee. Draadlooze Marconidienst uit Engeland aan het Handelsblad.
1904. September. Station Scheveningen-Haven geopend.
16 November. Verleening van het patent voor Fleming’s txvee-electroden gloeilampdetector.
1906. Max Wien ontdekt het beginsel der bluschvonken (Stosserregung,
fluitvonk).
De Oostenrijker von Lieben patenteert een kathodestraal-relais, waarin
een o.xyd-kathodé volgens Wehnelt een electronenbundel zendt in een
Faraday-cylinder, welke electronenbundel afwijkingen ondergaat door een
uitwendigen magneet of een electrostatisch veld.
Generaal Dunwoodv ontdekt de gelijkrichting door carborundum en
patenteert het gebruik als detector.
1907. De Amerikaansche ingenieur Pickard patenteert den zinkietkoperpyriet-detector.
Invoering van den eersten draadloozen tijdseindienst door het station
Camperdown bij Halifax. Opening van den Transatlantischen Marconi-dienst.
1910. 29 Januari. Lee de Forest vraagt octrooi voor een drie-electrodengloeilampdetector met rooster tusschen gloeidraad en plaat.
Aanvang der tijdseindiensten van Norddeich (21 Maart) en Eiffeltoren
(21 Mei).
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1911. 15 Juli. Aanvang van den weerberichtendienst van den Eiffeltoren.
Vormig eener Duitsche vennootschap tot toepassing van Goldschmidt’s
hoogfrequentie-machine voor draadloos verkeer met Amerika (station
Eilvese).
Patent voor een drie-electrodenbuis van von l.ieben, Reisz en Strauss.
1912. Lee de Forest brengt zijn gloeikathodebuis met drie electroden
(audion) in bruikbaren vorm als relais voor teleionie en voor gebruik in de
radio-telegraiie.
1913. April. De Teleiunken ingenieur Dr. A. MeiBner vraagt octrooi
aan voor een terugkoppelingsschakeling en past de drie-electrodcnlamp toe
als generator van ortgedempte trillingen o. a. voor draadlooze telefonie (Juni,
Nauen—Berlin 36 KM.) en voor zwevingsontvangst. Publicatie in The
Electrician 31 Juli 1914; in het Jahrbuch eerst in Januari 1915.
Onderzoekingen der Marconi-ingenieurs H. .1. Round en C. S. Franklin
omtrent de drie-electrodenlamp als generator. Octrooi-aanvrage 12 Juni.
Soortgelijke onderzoekingen in Amerika van E. li. Armstrong, die
29 October octrooi vraagt.
Juli. Verkeer van Nauen met Amerika met de eerste Arco hoogirequcntiemachine (6 KW in de antenne).
1 September. Belangrijke uitbreiding der Eineltorenweerberichten.
November. Eerste publicatie omtrent de Liebenbuis in de El. Techn.
Zeitschrift.
1914. Invoering van den publieken weerberichtendienst door Scheveningen-Haven.
11 Juli. Koninkl. Besluit waarbij het gebruik van draadlooze ontvanginrichtingen door particulieren in Nederland zonder vergunning wordt vrij
gelaten, behoudens beperking der antenne-afmetingen in de directe omgeving
van Rijksstations.
5 September. Bekendmaking van den minister van Oorlog tot verbod
van particuliere ontvanginrichtingen wegens den Europeeschen oorlog.
1915. 28 Juli. Proef met draadlooze telefonie tusschen Arlington en
Hawaii (bij 100,000 voudige ontvangversterking).
November. Draadlooze telefonie Arlington—Parijs.
15 December. Het Duitsche vonkstation Nauen wordt door het Ned.
Indische kuststation Sabang opneembaar gehoord.
1916. 19 Maart. Oprichting van de Ned. Ver. voor Radio-telegrafie.
De tijdseindienst van Norddeich wordt vervangen door het door Nauen
uitgezonden internationale tijdsein.
1917. 12 September. Bekendmaking van den minister van Oorlog
tot opheffing van het luisterverbod.
Inrichting van draadlooze ontvanginstallaties door Nederlandsche dag
bladen.
1918. 11 Januari. De Eerste Kamer voteert een reeds door de Tweede
Kamer toegestaan crediet van 5 millioen gulden, dat blijkens de memorie
van toelichting van minister Lely bestemd is om bij Telefunken een draad
loos station te bestellen voor de verbinding met Indië.
1 Februari. Te Nauen wordt de ongedempte zender voor 400 KW
antenne-energie in bedrijf gesteld.
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Dr. Albert W. Huil (General Electric Cy of America) patenteert de
dynatron, een drie-electrodenlamp met positief rooster en secondaire electronen-emissie aan de plaat.
17—21 Maart. Tentoonstelling te ’s-Gravenhage van de Nederlandsche
Vereeniging voor Radio -telegrafie. Bezoek van prof. Max Wien. Demon
stratie der eerste Nederlandsche gloeilampdetectoren en -versterkers.
November. Eerste geruchten in Nederland omtrent het gebruik van
raamontvangers.
14 December Intrekking van alle buitengewone bepalingen van den
minister van Oorlog ter zake van de Radio-telegrafie.
De Zeven Provinciën ontvangt bij Honoloeloe, op 12.000 KM. af
stand, signalen van het voorloopige, voor proefverkeer met Nederland be
stemde station te Bandoeng, opgericht door Dr. C. J. de Groot.
1919. 18 Maart. Eerste Radio-teletonie-demonstratie in ons land, van
de Ned. Radio-lndustrie te den Haag, op de Jaarbeurs te Utrecht.
5 Juni. liet station te Bandoeng wotdt voor het eerst in Nederland
neembaar gehoord.
27 October. Het ontvangstation te Sambeek in gebruik genomen.
November. Aanvang der wekelijksche „draadlooze concerten” van de
Ned. Radio-lndustrie.
1920. 2 Augustus. Aanvang van den Nederlandschen weerberichten
dienst door Bé.
September. Aanvang van proeinemingen met een draadloos telefonieslalion op de Eiiectenbeurs te Amsterdam.
1921. Publicaties omtrent ontvangschakelingen met dubbelroosterlampen.
7 Augustus. In werking treding van het Kon. Besl. van 9 Juli 1921
en van bijbehoorende beschikking van den minister van Waterstaat, op
grond waarvan particuliere bezitters van ontvanginrichlingen in Nederland
aangiite moeten doen aan den Directeur van het naastbijzijnde Telegraafkantoor.
De Duitsche ingenieur Dr. Lilienfeld construeert een electronenbuis
zonder gloeidraad.
8—17 December. Transatlantische proeven van Amerikaansche amateurs.
Met I KW wordt de oceaan overbrugd.
1922. Herdenking van de 25-jarige practijk der draadlooze telegrafie.
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Verklaring der schematische figuren.
Antenne

//J///Z
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Aardverbinding.
Kristaldetector.
Telefoon.

'75ÜÜÜÜÜ''

Zelfinductie-spoel met glijcontact.
Enkelvoudige schakelaar.
Dubbelpolige schakelaar.

-th-r-

Vaste condensator en veranderlijke condensator.

+

Accumulatoren- of droge cellen-batterij.

i'l'l'l'F

Drie electroden-lamp.
> Ampère-meter en Voltmeter.

-J~r
Ioqooqq] .
f000000]
_r^v_

wvww

Wisselstroommachine.
Transformator met ijzerkern.
Smoorspoel met ijzerkern.
Weerstand.
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Verbeteringen.
De lezer wordt verzocht de volgende verbeteringen van
zinstorende drukfouten aan te brengen:
Bladz. 72 regel 3 v. b. staat: selektie-keuze; moet zijn:
selectie = keuze,
96
tl v. b. staat: in; moet zijn: is.
102
12 v. o. staat: van; moet zijn: voor.
KIS
17 v. o. staat: ruimte ladingpotentiaal; moet
zijn: ruimteladingpotentiaal.
121
15 v. o. staat: Vt en Vs; moet zijn: R, Vt
en Vs.
121
9 v. o. staat: wordt de; moet zijn: .wordt
stop R kortgesloten en de.
127 onderschrift foto staat: Magnat'ox; moet zijn:
Magnavox.
171 regel io v. b. staat: links; moet zijn: rechts.
171
„
n v. b. staat: rechts; moet zijn: links.
172 ,
15 v. b. staat: als (a+l/i?)— I wordt, dat is
als a=,/s?; moet zijn: als cos («+*/#?)
= I wordt, dat is als «=l800-‘/2? of
179 regel 20 v. b. staat: 176; moet zijn: 173.
6 v. b. staat: overgegaan; moet zijn:
184
overgaan.
75
73
; moet zijn:
7 v. o. staat:
195
1000’
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12 v. b. staat: YN Nantes; moet zijn:
YN Lyon.
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Bladz. 87 staat figuur 65 onderstboven.
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VOORWOORD

Aid. 1.
HOOFDSTUK

Elementaire practijk.

I. Met't eenvoudigste beginnen!
Tijdseinen
en weerberichten voor horlogemakers, tuin
De minst ingewikkelde
bouwers enz.
antenne . . .
II. Vervaardiging van een ontvangtoestel. — De
Golflengten der zendkristaldetector.
stations. — Luchtstoringen. — Is een antenne
gevaarlijk?....................................................
III. De constructie van spoelen. — Gebruik van
schellak. — Glijcontacten en stopcontacten. —
Afstemming. — Spoelafmetingen..............
IV. Wat kost een opvanginrichting? — Hoe men
het héél zuinig kan aanleggen. — Verbetering
door een telefooncondensator.....................
V. Het opnemen der draadloozc signalen. —
Oefenzoemer voor
Draadlooze telefonie,
sounderoefeningen .

5-8

9-13

13-18

19-24

24-28

Afd. 2. Eenvoudig; g;ebruik van moderne hulpmiddelen.
HOOFDSTUK

VI. Lampdetectoren. ■- Gloeidraad, rooster en
plaat. — Monteering van lampdetectoren. —
Verloopfittings. — Fboniet, hout, fibre als
isolatie...........................................................
VII. Eenvoudigste ontvangtoestel met lampdetector. — Roostercondensator. — Accu en
plaatbatterij. — Spaarterugkoppeling. — Genereeren. — Ontvangst van gedempte en
ongedempte golven...................................
VIII. Telefonie-ontvangst met kristal en met lamp.
— Draaggolf en modulatie. — Voordeelen
van een toestel met inductieve terugkoppeling
IX. Afstemming met draaicondensator. — Samen
stelling van draaicondensatoren. — Schuifcondensator..........................................i .

28-31

31-36

37-41

41-45
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X. Serie-condensator en parallel - condensator .
(Vliegwielkring). - Omschakeling van één
condensator voor beide functies. — Lamp
en kristaldetcctor op één toestel..............
45-49

Aid. 3. Theoretische inleiding.
XI. Het wezen der draadlooze telegrafie. — De
ontvangst staat vrij. — Berichten voor iedereen
XII. De opwekking van aethcrtrillingen. — Slechte
straling door gesloten kringen. — Stroomen
in condensatorkringen. — Een condensator
is een elastisch vat. — De open stroomkring. —
Wisselstroomwcerstand van condensatoren .
XIII. De werking van zelfinductie. — Zelfinductie
is een traagheidsverschijnsel. — Wisselstroomweerstand van zelfinductie. —Eigen frequentie
van een geleider. — De geaarde antenne als
condensatorkring..........................................
XIV. Frequentie en golilengte. — Voortplantings
snelheid der draadlooze golven. — De vonk
voor trillingsopwekking. — Gedempte en
ongedempte trillingen...............................
XV. De afstemming van het ontvangtoestel. —
Condensatoren parallel en in serie. — De
condensatoren voor antenne-afstemming . .

49—53

53—57

57-61

62-65

■

66-70

Aid. 4. Toestellen met inductieve koppeling.
XVI. Inductieve antenne-koppeling. — Storingvrije
(selectieve) ontvangst. — Toestelconstructie.
— Doodeindschakelaars...............................
XVII. Lampontvanger met inductieve koppeling. —
Korte golf-toestel. — Ontwerp van een ont
vanger voor lange golven. — Noodzakelijkheid
van spoelen met meer dan één windingslaag
•XVIII. „Capaciteitsvrije" wikkeling in meer dan één
laag. — Bankwikkeling. — Ringspoelen. —
Koppelings-variometers bij toestellen met
ringspoelen................................................
XIX. Honingraatspoelen. — Vervaardiging daarvan.
— Monteering. — Gegevens omtrent een
stel van 16 normaalspoelen........................
XX. Toesteltypen met honingraatspoelen. — Het
vinden der juiste antenne-afstemming. —
Terugkoppeling voor zeer korte golven. —
Duolaterale spoelen...................................

70-74

75—80

80-S4

84-88 •

88-92
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Aid. 5 Theorie van kristal- en iampdetector.
:
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HOOFDSTUK XXI. De werking van den detector. — Gelijkrichting.
— Integreerende werking. — Lange golftreinen. 02—95
XXII. Nadere beschouwing van de gelijkrichting
door kristal-detectoren. — De detector-karakteristiek. — Hulpspanning. — Carborundum.
— De spanningsregelaar op het ontvangtoestel 96—100
XXIII. De lamp-detector met twee electroden. Electronen als stroomdragers door het lucluToch
ledig. — Volmaakte gelijkrichting.
verbetering der detectorwerking door hulpspanning . . :.............................................

100 — 10.3

XXIV. Drie-electroden-lampen. — Karakteristieken.
— Spanningsverstcrking. — Gelijkrichting in
De roostercondensator
den plaatkring.
geeft gelijkrichting in den roosterkring. —
Roosterlekweerstand................................... 103-110
XXV. Beteekenis der terugkoppeling.
Verklaring
Dempingsder te bereiken versterking.
Genereeren en gillen van de
reductie.
lamp. — Sissend ontvangen van gedempte
Doode
Teleionic-ontvangsi.
seinen.
110-115
gang in de terugkoppeling
XXVI. Verklaring der zwevingsontvangst van onge
dempte seinen. — Verstemmingsperccntage.
Ont— Afzonderlijk zwevingsapparaat
vangst met zwevingsapparaat en dempingsreductie. — Stations met contra-sein . . . 115—120
Aid. 6.

Hulpapparaten.

XXVII. Constructie van een zwevingsapparaat met
honingraatspoelen. - Het zwevingsapparaat
als golfmeter. — Gebruik van zelfde accu en
hoogspanningbatterij als voor den ontvanger.
— Het zwevingsapparaat als primair-ontvanger. 120—125
XXVIII. De laagfrequentversterker. — De beteekenis
van het gebruik van roosterspanning. Ver
eenvoudigde constructie met roostercondensator.
Lampen parallel of in serie. —
126-132
Constructie der transformatortjes
XXIX. Laagfrequent-versterker en ontvanger op
één accu en één hoogspanningbatterij. —
Schakelaar „versterkt-onversterkt". — Meer
versterkers in serie. — De toonversterkerKoomans.................................................... 133-139
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HOOFDSTUK XXX. De hoogirequentversterker. — Verklaring der
werking. — Drempelgevoeligheid. — Koppe
ling met hoogfrequentie-transformatoren. —
De aperiodische smoorspoel-versterker. —
Gebruik van den sluitkring voor korte golven. 140—147
XXXI. Afzonderlijke twee - lamp - hoogfrequentversterker voor korte golven. — De weerstandversterker. — Vervaardiging van groote weer
standen. — Statische terugkoppeling . . . . 147—155
XXXII. Golflengte-transformatie vóór de versterking.
Toepassing voor ontvangst van zeer korte
golven. — Toepassing tot verhooging der‘
selectiviteit. — Nog een eenvoudig versterkertype.......................................................... 155-159
XXXIII. Dubbelroosterlampen. — Geringe plaatspanning. — Verloopiitting. — Ontvangschakeling. — Gemakkelijk genereeren. —
Verdubbelde geluidsterkte........................ 159-162
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Aki. 7. Open antennes en raam-antennes.
XXXIV. Antennebouw. — Verschillende typen. —
Antennecapaciteit.
Aardverbinding en
tegencapaciteit. — Aarddraden. — Richteffect.
XXXV. De gesloten spoel- of raam-antenne. —
Theorie der raamontvangst. - Invloed van
oppervlak en aantal windingen. — Nadeel
van verlenging met zelfinductie .
GeXXXVI. Constructie van ontvangramen.
vlochten snoer (litze). — Windingstal voor
bepaalde golflengten. — Schema’s voor raamontvangers. — Systeem Huydts.................
XXXVII. De raaniontvangerals richtingzoeker. - Foutoorzaken. - Éénzijdige ontvangst (Dr. Esau).
— Toepassing voor kruisseinverbinding . .

162—UW

170-174

174—182
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1S2—188

Aid. 8. Verschillende wetenswaardigheden.
.
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XXXVIII. Wenken voor de geleidelijke uitbreiding der
ontvanginrichting. — Bereikbare resultaten.
— De beteekenis van ervaring en handigheid
in het omgaan met de toestellen.............. 18S-191
XXXIX. Berekeningen en metingen. - Zelfinductie
van spoelen. — Capaciteit van condensatoren.
— Diëlectrische constanten........................ 191-195
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XL. Het gebruik van den golfmcter. — Deelen
van den golfmeter, die men op het ontvang
station niet gebruikt. — De koppeling met
de ontvangkringen......................................
„
XLI. Accumulatoren. - Onderhoud. — Lading en
ontlading............................... •................
.
XLII. Het Morse-alfabet.......................................
XLIII. Gewicht van draad van verschillende dikten.
XLIV. Oproepletters en afkortingen
XLV. Lijst van in Nederland hoorbare stations . .
.
XLVI. Golfmetingssignalen . . . .
• .
„
XLV1I. Tijdseinen en weerberichten
. .
.
XLV1II. Historisch overzicht . . . .
Verklaring der schematische iiguren.....................
Verbetering van zinstorende fouten .....................
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N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN
EINDHOVEN

PHILIPS
ONTVANG LAMPEN
ZENDLAMPEN
GELIJKRICHTERS
VOOR GEBRUIK IN DE
URAADLOOZE TELEGRAFIE
EN TELEFONIE.

1 AUGUSTUS 1921

DEZE BROCHURE WORDT
OP AANVRAGE GRATIS EN
FRANCO TOEGEZONDEN.
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ilgem. Holl. Radio-Industrie

i

„RATABOS”

;

Radio-Telegrafisch Advies Bureau en Opleidingschool
Hartenaasje

DEVENTER

Tel. Interc. 341 (voorloopig)

'

Roepletters P C S S

Pothoofd
Tclcgr.-adr. „Draadloos"

Onze Amateurafdeeling bevat steeds alles wat U noodig
heelt, voor Uwe experimenten
Wij leveren ontvangapparaten, hoog- en laag-frequent-ver
sterkers, überlagerers, en raamontvangers.
Wij zijn leveranciers van complete zendapparaten, voor ge
dempte en ongedempte golven, condensatoren, enkele en dubbele
hoofdtelefoons, hittedraad ampèremeters, voltmeters, Telefunkenlampen voor zenden en ontvangen, enz. enz.
Tegen toezending van 40 ets. ontvangt U onze fraai geïllustreerde
prijscourant.

Afdeeling Onderwijs.
Eerste Klasse Opleidingschool voor beroepstelegrafisten.
Onze school is uitgerust met de meest moderne Scheepszend
en ontvanginstallaties voor gedempte en ongedempte golven.
Wij leiden niet alleen onze leerlingen op, doch zorgen ook
voor plaatsing.
Dag en avondcursussen.
Het dragen van uniform is op onze school verplichtend.
Alle inlichtingen en prospectus op aanvrage.
Spreekuren der Directeuren:
Maandag, Woensdag, Vrijdag van 9—12 cn 2—4.

de Directie.
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Instituut voor Radiotelegrafie,
INTERNAAT.
ROTTERDAM

(Kweekschool voor Radiotelegraafpersoneel)

GRAAF FLORI SST RAAT 74a/b
ONDER DIRECTIE VAN

L. F. STEEHOUWER,
Commies-titulair bij den Post- en Telegraafdienst, Lccraar in de
Radiotelegrafie aan de Gemeentelijke Zeevaartschool te Rotter
dam, belast met het Radioonderwijs aan' de Rijkscursussen.

OPLEIDING voor ALLE RADIO-EXAMENS.
■ Met ingang van S December 1921 werd onze School door de
Directie der N. T. M. Radio-Holland aangewezen als eenige
Opleidingsschool te ROTTERDAM, door welker bemiddeling
beroepsmarconisten in haren dienst worden aangenomen.

MURDOCK” RADIO.
MURDOCK Condensators
voor tafel-montage, 0.001 en 0.0005 mfd.
MURDOCK Condensators voor inbouw, 0.001 en 0.0005 mfd.
MURDOCK Telefoons No. 55 1000 en 1500 ohms (enkel)
. 2000 en 3000 . (dubbel)
MURDOCK Telefoons No. 56
(met verbeterden hoofdbeugel) 2000 en 3000 ohms
MURDOCK Vario-meters (superieure constructie)
MURDOCK Gloeidraadweerstanden
voor inbouw (weerstand 6 ohms)
MURDOCK Vaste Rooster-condensators, 0.0003 mfd.
MURDOCK Losse knoppen met vernikkelde schalen
VRAAGT PRIJZEN AAN!

Firma W. BOOSMAN,
Warmocsstraat 97.

AMSTERDAM.

Telefoon No. 9103.
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Ne der landsche Instrumenten &
Electrische Apparaten Fabriek
NIEAF
UTRECHT.

.

T e I e jj r a m a ü re s: NIEAF.

FABRIEK EN REPARATI EWERKPLAATS VAN

= Electrische =
Meetinstrumenten.
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EN MET DE MEESTE ZORG BEHANDELD.
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Gooisehe
Fotohandel
Afd.: RADIO

Kerkstraat 106 X HILVERSUM

i
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legt zich speciaal toe op het vervullen van
de behoeften van zelf-bouwende amateurs.

ZENDINGEN BOVEN I 15 —
franco door geheel Nederland.

TELEFOON No. 1116

POSTGIRO-RKG. 39344
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0
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Radio Technisch Bureau
5erm. üerseoeldt
iïugo de Grootstraat 100 — den Baag
(bij halte lijn 3 Prins Hendrikplein.)

Postgiro 42011.

Telefoon iïl. 4969.

Steeds de nieuwste Toestellen en onderdeelen.
Laag-cn hoogfr.-vcrsterkcrs. Luidsprekers.
Groote voorraad onderdeden voor liet
zelfvcrvaardigen.
Honingraatspoclcn. :: Emaillcdraad. ::
Antcnnemaleriaal. | „Murdock” Artikelen
Ontvang- en Zendlampen. „Tclciunkcn" Artikelen
Variable condensatoren.
Dubbelroosterlampen. ::
::
Gelijkrichters.
%
Prijscourant gratis.
Zendingen naar Indië onder Rembours.

^^*§§§§§§§§§^^§g§§i§^^^

Fa. Ch. Velthuisen. <= Radio-Inrichting.
OUDE MOLSTRAAT 18

:: ’s-GRAVENI1AGE.

Depot der Varta-Accumulatoren-Fabriek.
Philips’ zend- en ontvang-larnpen.
Fransche zend- en ontvang-larnpen.
Heussen lampen, dubbel rooster.
Telefoons-Telefunken 3600 enkel.
Telefoons-Telefunken 2X3600 dubbel.
Microfoons Seibt en Federal.
M eet-instrumenten.
Steeds het nieuwste uit alle landen.

VRAAG ONZE NIEUWE PRIJSCOURANT GRATIS.
-

i
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Bij den Uitgever N: Veenstra
(Uitgevers Mij. „’s-Gravenhage”)
verscheen reeds vroeger:

Het Draadloos Zendstation
voor den Amateur
<■

(Telegrafie en Telefonie)
door

Prijs .

3. CORNER.
i 3.60.

Alom bij den Boekhandel verkrijgbaar
en tegen inzending van het bedrag
bij den Uitgever

Laan van Meerdervoort 30
te ’s=Gravenhage.
!
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Smith & Hooghoudt
N.Z. Voorburgwal 256, Amsterdam
Tel. C. 4163.

Specialiteit:
Raamontvangers voor ontvangst van
Europeesche en transatlantische stations,
met automatische schrijfontvangst van
:
snelzenders.
=
VERTEGENWOORDIGERS VAN
i

S. G. Brown, Ltd. London
K o pte lefoons,
Loudspeakers
13rown’js inierofoonrelais.

I

i

Automatic Telephone Manufacturing Cy., Ltd.
Liverpool
Snelsch rij v e rs.

i

Société Frangaise Radio-Electrique, Paris
Telegrafie - en telefoniezenders
en -ontvangers voor eiken, af
stand. Snelzenders, versterkers.
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I N.v.„Ned.Radio-Industrie” 1
| Beukstraat 8/10 :: Haag ;; Tel.:
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De Telemegafoon

„Mapavox” |
is de eenige luid
sprekende telefoon,
die door zijn

Priis

j f 275.-

bijzondere
constructie i

Radio-Muziek |
rui»er weergeeft.
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„1VLAGNAVOX”
1
g
§§
1
g
=
|
|
i
s
|
1

„ Wij leveren alles voor
uwe ontvanginstallatie zoowel onderdeden om naar
eigen ideën samen te stellen,
als complete apparaten en
toebehooren.

Wij belasten ons met den
vakkundigen bouw van uw
antenne, doch leveren u af
magazijn alle materiaal om
deze zelf op te richten.
Raamantennes in alle maten,
De grootste voldoening bij het luisteren naar RadioTelefonie of Radio-Concerten met uw eigen installatie, geeft
u. echter
------ de
-fllAGNAVOX
daar dan
te gelijkertijd al uw huisgenooten kunnen genieten
van uwe „uit den ether opgevischte Radio - Muziek”,
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