;■..

-

?
*

i
9
SE ■

% I

s! K\

■

v

i

e ■ • ?
V'

•:>:7
*

:

mm

u'
■

■mm

t>ZZ

HET NIEUWE HANDBOEK
DER RADIO-TECHNIEK
DOOR

A. DOMINICUS VAN DEN BERG
ELECTRO-TECHNISCH INGENIEUR
MET 915 AFBEELDINGEN IN DEN TEKST

2e DRUK

\

1933
N.V. GEBR, GRAAUW’S U.M. — AMSTERDAM - SOERABAIA
W, {'

*.*

■

: •

I
'

VOORWOORD
Bij de samenstelling van voorliggend omvangrijk werk, hetwelk mij door
de uitgeefster werd opgedragen, zag ik mij voor de ongemakkelijke taak
gesteld, een, de geheele radio-techniek omvattend, boek in elkaar te zetten,
dat aan de volgende eischen diende te beantwoorden. Het moest:
1. populair bevattelijk geschreven,
2. theoretisch verklarend en practisch toelichtend,
3. op zuiver wetenschappelijken grondslag gebaseerd
zijn, zulks om te voldoen aan de verlangens van drieërlei soort lezers,
n.1. ten eerste de leeken, ten tweede de amateurs en ten derde de vak
lieden, onder deze té verstaan zij, die de radio-techniek als hun beroep
uitoefenen in de practijk.
Het is evenwel niet zonder meer mogelijk, in een universeel boek de
geheele radio-techniek uiteen te zetten. Uitgeefster stelde dan ook eenige
bekende werken van vooraanstaande buitenlandsche radio-technici, waar
van zij zich het auteursrecht verzekerd had, te mijner beschikking en deze
vormden de basis van dit boek.
De namen der technici, aan wier boeken ik gegevens ontleende, zijn als
volgt:
Prof. Dr. Hans Reichenbach, Dr. Ing. Werner Braunbek, Ing. K.
Riemenschneider, Ing. Rudolf Heil, Dr. Eugen Nesper, Ing. Oskar
Schöpflin, Dr. Werner Bloch, Ing. Ewald Popp, Dr. C. O. Stoeger,
Dr. Fritz Noack, Ing. Emil Jarasch, Dr. Ing. Ludwig Müller en
Ing. Manfred Baron von Ardenne.
Mede aan hun voortreffelijke literatuur is het te danken, dat dit werk
mag bogen op een tamelijke volledigheid.
Verschillende der behandelde onderwerpen zijn toegelicht door practische
voorbeelden, terwijl zooveel mogelijk de resultaten van berekeningen in
graphische voorstellingen en tabellen zijn samengevat.
In het eerste hoofdstuk (omvattende 307 bladzijden), is de geheele stof
zoo populair mogelijk behandeld op verklarend theoretische wijze en dit
gedeelte is dan ook uitsluitend bedoeld voor de hierboven onder 1 ge
noemde categorie lezers. De volgende, midden-hoofdstukken, de practische
toepassingen der radio-techniek betreffend, zijn meer geschikt voor den
amateur en den vakman, terwijl het laatste gedeelte van dit boek meer
wetenschappelijk en in hoofdzaak voor den gevorderden amateur en den
technicus is bestemd. Hier wordt bij den lezer een zekere graad van
ontwikkeling voorondersteld en wel speciaal kennis van de electro-(wissel
stroom) techniek en de (lagere) wiskunde.
Ik heb er naar gestreefd, de ontwikkeling en de volgorde der begrippen
speciaal in het eerste hoofdstuk zoo logisch mogelijk te doen zijn. Gaarne
had ik ook de televisie uitvoeriger willen bespreken en hieraan een af
zonderlek hoofdstuk wijden, doch waar deze nieuwe tak der radio-techniek
nog altijd in zijn beginstadium verkeert, geen der bestaande systemen nog
geacht mag worden de oplossing te hebben gebracht en zij alle nog verre
van volmaakt zijn, heb ik hiervan afgezien, hoewel ik over voldoende
gegevens, mede van de practische uitvoeringen, beschik. Bovendien mogen
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wij in de naaste toekomst, als de voorteekenen mij niet bedriegen, een
revolutionnairen omkeer en belangrijke verbeteringen op dit gebied ver
wachten; blijve dus dit onderwerp bewaard voor een eventueelen herdruk
van dit werk.
Voornamelijk de draadlooze geluidsoverbrenging, die in dit boek uitvoerig
behandeld wordt, trekt zeer velen aan en zulks vindt zijn verklaring in
het feit, dat iedereen zijn opgedane kennis direct kan óm zetten in en
toetsen aan practische proefnemingen en interessante, eigen onder
zoekingen.
Ik spreek de hoop uit, dat het mij is mogen gelukken een boek samen
te stellen, dat in een behoefte voorziet en het is mij een aangename plicht,
een woord van dank te brengen aan hen, die mij behulpzaam waren, het
werk zoo goed mogelijk te doen slagen: dat zijn o.m.: de uitgeefster, die
mij zulk een buitengewone medewerking verleende en kosten noch moeite
spaarde om de uitgave goed te verzorgen en de verschillende firma’s, die
mij in de gelegenheid stelden, eenige voorbeelden te geven van de pro
ducten der Nederlandsche industrie.
Gaarne houd ik mij aanbevolen voor gezonde critiek en aanwijzingen
betreffende eventueele onjuistheden of tekortkomingen.
Moge dit boek velen tot gids en vraagbaak zijn.
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Amsterdam, Febr. 1932.
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Ing. A. DOMINICUS VAN DEN BERG, e. i.

VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK
Dat de eerste druk van dit werk reeds zoo spoedig door een tweeden
gevolgd zou moeten worden, ging alle verwachting te boven.
•
Hieruit is wel gebleken, dat het boek in een behoefte voorziet. Op mijn
verzoek in het voorwoord van den eersten druk, om aanwijzingen en op
merkingen betreffende eventueele tekortkomingen of onjuistheden, is men
van verschillende zijden ingegaan. Den gevers der wenken zeg ik hierbij
openlyk dank.
Rekening houdend met de diverse verlangens zijn verscheidene onder
werpen uitgebreid met aanvullingen, als schema’s voor zelfbouw, bouw
plannen e. d. Verder is een uitvoerige beschrijving van het bandfilter
opgenomen.
Om verschillende, hier niet nader te omschrijven redenen, kwam het
mij minder gewenscht voor, het hoofdstuk over de Beeldtelegrafie reeds
nu aan te vullen met de behandeling der Televisie. Ik hoop evenwel, dat
in dit opzicht van uitstel geen afstel moge komen. •
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Amsterdam, Jan. 1933.

Ing. A. DOMINICUS VAN DEN BERG e. .i
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INLEIDING
e telegrafie is zoo oud als de menschheid zelve. De oermensch,
die zijn arm omhoog hief om zijn mede-mensch een teeken te
• geven, telegrafeerde reeds; want daarmede bracht hij over een
bepaalden afstand een bericht over en juist dit is het, wat wij onder
telegrafie verstaan. Ja, zelfs telegrafeerde hij draadloos. Immers de licht
stralen droegen het beeld van den arm des berichtgevenden in het oog van
den ontvangenden mensch over, zonder eenige verbindende geleiding,
dus werkelijk „draadloos”!
En wij weten heden, dat deze soort van telegrafie eigenlijk in zijn
beginsel eenvoudig precies dezelfde is als onze moderne radiotelegrafie.
Want de phisica heeft ons geleerd, dat lichtstralen electrische golven
zijn, juist van den zelfden aard als die van het radio-verkeer; alleen met
dit verschil, dat de laatsten, om zoo te zeggen, met grootere schreden de
ruimte door-loopen.
Welk een lange weg ligt er evenwel tusschen deze beide wijzen van
telegrafeeren. Welk een enorme hoeveelheid energie, arbeids-kracht en
hersenwerk waren noodig, alvorens men wist, dat het electrische
krachten zijn, die in het licht werken en dat men met behulp van deze
krachten nog een ander soort stralen in het leven kon roepen, die wegens
hare grootere schreden veel beter geschikt bleken om voor telegrafiedoeleinden te worden gebruikt.
De wetenschappelijke arbeid van duizenden jaren ligt daar tusschen.
En welk een hersen-prestatie was er voor noodig om deze begrippen
alleen maar te kunnen omvatten!
Had men een Griek gezegd, dat het licht. een golfbeweging is, dan
zou hij gelachen en op de rechte stralen, die de zon door de wolken zendt,
gewezen hebben.
Er behoort een diep inzicht toe en er is een grondige kennis van de
onvolkomenheid der menschelijke, zintuigelijke waarneming voor noodig,
om te begrijpen, dat die rechtlijnigheid maar schijn is, dat er in werkelijk
heid tallooze trillende kleine golven bestaan, golfjes zóó klein maar, dat
wij ze niet afzonderlijk kunnen waarnemen.
En daarbij te overwegen welk een oefening van het denkvermogen
er nog noodig was om te begrijpen, dat zich nog andere golven door de
ruimte zouden voortplanten, waarvan wij in het geheel niets kunnen
waarnemen!
Want dat is juist het merkwaardige bij de radio-golven, wat haar
steeds weer zoo geheimzinnig doet schijnen, wij bemerken, aanschouwen
niets van haar; daarvoor bezitten wij geen zintuig.
Voor lichtgolven hebben we ons oog, het netvlies wordt geprikkeld als
het daardoor getroffen wordt en wij zien.
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Inleiding.

Voor geluidsgolven hebben wij ons oor, het trommelvlies geraakt in
trilling als het geluid erop valt en wij „hooien” den klank.
Maar voor radiogolven hebben wij, zooals gezegd, geen zintuig; daarom
weten wij niets van haar; zij gaan misschien nu juist door het vertrek,
waarin wij ons bevinden, wellicht is het er geheel mede gevuld — wij
hebben er geen idee van.
Het is een wonderbare prestatie der techniek, dat zij ons geleerd heeft,
zulke golven desondanks toch waar te nemen.
Zij, de techniek, vangt ze voor ons op in kunstig samengestelde
apparaten, zij zet ze om in electrische stroomen en deze laatste weer
in geluidsgolven; nu hooren wij het geluid en zijn daardoor dus in staat
het bestaan van de radiogolven waar te nemen, zij het ook langs indirecten weg.
Wat het oog ten aanzien van het licht en het oor ten opzichte van
het geluid voor ons doen, dat doet het ons ontbrekende zintuig voor de
waarneming van de radiogolven, de radio-ontvanger, voor ons met be
trekking tot het opnemen daarvan.
Met recht zouden wij hier dus kunnen spreken van ons kunstmatig
radio-zintuig, den ontvanger, en vergelijken wij het hier daarom met onze
andere zintuigen, als het oor, oog, enz.
Wat de natuur ons te kort gedaan heeft, dat heeft de menschelijke
geest zich zelf verschaft, door middel van de techniek.
Maar juist daarom wekken de radiogolven steeds weer zooveel be
wondering op; vandaar altijd weer de vragende uitroepen: „Hoe is het
dan mogelijk, dat zulke golven de ruimte doortrekken?”
De hierna volgende behandeling van dit onderwerp wil trachten een
antwoord daarop te geven, verstaanbaar en begrijpelijk voor iedereen; zij
hoopt ook den leek de beginselen der radio-telegrafie en -telefonie duidelijk
te kunnen bijbrengen, zóó, dat hij een juist inzicht zal krijgen in hare
werkwijzen en tegelijk eenig begrip meeneemt van de geweldige technische
prestatie, dié. hieraan ten grondslag ligt.
Want ten slotte moet er een mogelijkheid bestaan, de begrippen,
waaruit de natuurkundige en de ingenieur deze nieuwe techniek ge
schapen hebben, in hun grondslagen en in hoofdtrekken algemeen be
vattelijk te maken.
Tevens bedoelt dit boek te zijn een praktische handleiding voor ieder,
die zelf een radio-apparaat bouwen of een bestaand toestel verbeteren,
moderniseeren, wil; het hoopt te bevatten alle raadgevingen en voor
lichtingen, welke noodig zijn voor hen, die zich met de praktische toepassingen der radio-techniek willen occupéeren.
Dan hoopt dit werk U te helpen bij de keuze van een ontvang-toestel,
afhankelijk van persoonlijke wenschen, situatie, woonplaats ten opzichte
van nabije zenders, de eischen die men aan zijn ontvanger stellen kan,
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beschikbare gelden en tal van andere factoren, die van belang geacht
mogen worden, ingeval men tot aanschaffing hiervan wenscht over te gaan.
Het zal U antwoord geven op de vraag of ge onder bepaalde omstandig
heden beter een klaargemaakt apparaat in den handel koopen kunt, dan
wel met voordeel zelf den opbouw kunt ter hand nemen; een vraag,
waarover men het met zich zelf eens behoort te zijn, alvorens geld uit
te geven voor het beoogde doel en om zich eventueele teleurstellingen
te besparen.
Maar ook over de werking en organisatie van den zender, over het
uitgebreide ultra-kortegolf verkeer en over technische nieuwtjes en bij
zonderheden, die met de radio nauw verwant zijn, zal dit boek U in
lichten; dat zijn onderwerpen die ieder interesseeren moeten, die een
nieuwe technische vinding weet te waardeeren niet alleen, maar ook de
voorwaarts strevende krachten voelt, welke daarachter schuilen.
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EERSTE HOOFDSTUK.

DE WERKING DER DRAADLOOZE
ENERGIE-OVERDRACHT.

1. GOLVEN EN GOLFLENGTEN.
at zijn eigenlijk electrische golven? Deze vraag is gemakkelijk
gesteld — zij wordt in dezen tijd ontelbare malen gesteld door
hen, die zich voor de radio-techniek interesseeren en gaarne een
helder inzicht wenschen in haar innerlijk wezen — doch zij is veel minder
gemakkelijk te beantwoorden.
Iemand, in de mathematica thuis, is het antwoord vlug gegeven; een
paar formules drukken alles uit.
Maar het ligt in de bedoeling van dit werk ook den niet-vakman,
den volslagen leek dus, een blik te gunnen achter de schermen van het
uiterlijk wezen dezer dingen en daarom dienen wij een weinig dieper in
te gaan op de werking der electrische, of beter gezegd, electro-magnetische
golven.
Wij zullen trachten aan de hand van eenige eenvoudige, voor ieder
begrijpelijke voorbeelden een en ander duidelijk voor te stellen.
Wanneer men een steen werpt in een stilstaand water, waarvan de
oppervlakte volkomen vlak en zonder eenigen rimpel is, dan ontstaan
vanaf de plaats waar de steen in het water viel en met dezen als
middelpunt cirkelvormige golven, die zich vanuit dit punt met steeds
grooter wordenden omtrek verbreiden — m.a.w. de waterdeeltjes rondom
de plaats waar deze steen het wateroppervlak raakte, komen in op en
neer gaande, golvende beweging; deze beweging wordt vanuit de begin
plaats overgedragen door de ter plaatse aanwezige waterdeeltjes aan hun
naastliggende buren, deze op hun beurt dragen haar weer over op hun
naburen en zoo breidt zij zich vanaf dit ééne punt naar alle zijden uit in
den vorm van een kringvormige watergolf.
Na eenigen tijd bereiken de golven den oever en ligt daar b.v. een
stukje hout in het water, dan geraakt dit door de aankomende golven
in een schommelende beweging. We hebben hier dus al in beginsel met
een soort golf-telegrafie te doen. Van den steen werd door middel van
golven op het verwijderd gelegen stukje hout beweging overgebracht.
Hoe verder echter dat stukje hout van den ingeworpen steen ver
wijderd is, des te zwakkere bewegingen zal dit uitvoeren en. als de
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afstand tusschen beide voorwerpen te groot is, zal men in het geheel
geen zichtbare uitwerking kunnen waarnemen. De golven nemen dus met
den afstand van haar centrum (den ingeworpen steen) aan sterkte af
en dit is nu een verschijnsel dat bij iedere soort golven optreedt. Evenwel
is de werking der golven, ook wanneer zij als gevolg van haar geringheid
niet meer waargenomen kan worden, toch op grootere afstanden nog
aanwezig, zij het natuurlijk ook in zwakkere mate.
Wanneer bij het op een verderen afstand gelegen stukje hout geen
bewegingen meer gezien kunnen worden, zoo zal toch door een licht
schitteren der zon-reflex in het water de aankomende golf op deze wijze
kenbaar gemaakt worden.
Veronderstellen we nu een ander bezwaar. Een lichte wind steekt op
en beroert het water; met de waarneming van de door onzen steen
opgewekte golven is het uit! Het stukje hout slingert nu op en neer
ook zonder dat een steen in het water is geworpen. We hebben hier te
doen met storingen van onze oorspronkelijke golf, zooals die ook een
soortgelijke, groote rol spelen bij de draadlooze telegrafie en telefonie.
De werking der aankomende golf wordt nu door beïnvloeding van buitenaf
bemanteld en onkenbaar gemaakt. Er bestaat echter een zeer eenvoudig
middel, om zich weer van deze storingen onafhankelijk te maken. In
plaats van den steen storten wij een rotsblok in het water, dan zullen wij
de werking hiervan, trots wind, toch bespeuren.
Ten aanzien van de draadlooze geldt: om storingen te vermijden, moet
de zender voldoende sterk zijn, voornamelijk dan, wanneer de uitgezonden
golven op veraf gelegen plaatsen ontvangen moeten worden.
We zullen later zien, dat ons nog andere, middelen ten dienste staan
om storingen te overwinnen,. maar dat zulks echter te moei lijker valt,
naar mate de aankomende golven zwakker zijn.
We zullen nu onze watergolven, die van den steen uitgaan nog eens
wat nader bekijken. Bij de plaats waar de steen wordt ingeworpen (en
ook bij iedere andere plaats die door de golf bereikt wordt) bewegen
zich de waterdeeltjes in regelmatige volgorde op en neer; zij voeren
trillende bewegingen uit. Nemen wij eens aan dat zij iedere seconde precies
driemaal op en driemaal neer slingeren. Men zegt dan dat hun trillings
getal of „frequentie” gelijk 3 is.
Nu ontstaat steeds in <ïen tijd, waarin de waterdeeltjes in het golf
centrum één maal op en één maal neer gegaan zijn, juist een nieuwe
kringvormige golf-berg en een daarop volgend golf-dal, die zich in een
van dat eene punt uit altijd grooter wordenden kring uitbreiden. Bij
de naaste slingering komt de naaste golf-berg en zoo voort, op regel
matige afstanden. Bij onze watergolf b.v. bedraagt de afstand tusschen
2 op elkaar volgende golfbergen 25 c.m. Dezen afstand noemt men de
golflengte. Daar bij iedere trilling van het'golfcentrum een nieuwe golf-
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berg ontstaat, verplaatsen zich de andere golfbergen in dezen tijd juist
een golflengte, dus 25 c.m. verder vooruit.
In een seconde nu geschieden drie slingeringen en bij ieder dezer gaat
de golf 25 c.m. verder, dus is de voortplantingssnelheid in ons geval
3 X 25 c.m. = 75 c.m. per seconde. In afb. 1 is het hier beschreven ver
gelijkende voorbeeld aanschouwelijk voorgesteld, op een manier, die wel
geen verdere verklaring zal behoeven. Deze zelfde beschouwing laat zich
natuurlijk ook op iedere golf toepassen. Altijd schuift de golf bij iedere
trilling van haar centrum een golflengte vooruit, dus in een seconde juist
zooveel golflengten als door haar frequentie wordt bepaald. Bij iedere
golf is daarom: Voortplantingssnelheid = frequentie X golflengte.
We zullen nu het voor
in
beeld der watergolf ver
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ling los, dan geraakt zij
in trillende beweging.
Deze trillingen worden Afb. 1. Watergolf; betrekking tusschen
door de aangrenzende golflengte, frequentie en voortplantings
snelheid.
luchtdeeltjes als geluids
golven overgedragen naar alle zijden.
Treft nu zulk een geluidsgolf ons oor, dan zet zij het trommelvlies in
overeenkomstige trilling (juist zooals de watergolf het drijvende stukje
hout in trilling brengt) en wij onderwinden deze trillingen als een toon;
hoe hooger de toon is, des te menigvuldiger de trillingen zijn, hoe grooter
haar frequentie is. De laagste toon die ons gehoor juist nog waar kan
nemen, ontspringt aan een frequentie van ongeveer 16 —, de hoogste aan
een van 17.000 tr. per seconde —; snellere trillingen kan ons oor niet
meer opnemen, 'in de muziek worden tonen gebruikt met trillingen van
40 tot 4.000 per seconde.
Alle geluidsgolven hebben nu in de lucht een voortplantingssnelheid
van 330 meter per seconde. Daaruit kan men gemakkelijk de golflengte
van een geluidsgolf afleiden, omdat zooals we gezien hebben in het voor-
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gaande, de golflengte vermenigvuldigd met de frequentie de voortplantings
snelheid tot resultaat moet geven. Heeft b.v. de golf een frequentie 660,
dan is haar golflengte, herleid: 330 : 660 = 0.5 M. Een golf van de
frequentie 3300 heeft een golflengte van 330 : 3300 = 0.1 M of 10 c.m.
Hoe grooter dus de frequentie, des te kleiner de golflengte. De laagste,
hoorbare toon heeft een golflengte van ongeveer 20 M, de hoogste een van
ongeveer 2 c.m.
Laten wij nu gelijk de verhoudingen bij de electro-magnetische golven
eens nader bekijken.
De electro-magnetische golven hebben een beduidend veel grootere
voortplantingssnelheid dan de geluidsgolven; zij hebben n.1. dezelfde
snelheid als het licht (dat immers ook uit electro-magnetische golven
bestaat, echter met een veel hoogere frequentie dan die, welke wij bij
de draadlooze-telefonie en telegrafie benutten) en deze bedraagt 300.000
K.M. per seconde.
Van de grootte dezer snelheid kunnen wij ons het best een beeld
vormen, wanneer wij ons voorstellen, dat een electrische golf den halven
aardomtrek, die 20.000 K.M. bedraagt, dus den afstand van een wille
keurige plaats op aarde tot haar antipode, in den tijd van slechts 1/ir,
seconde aflegt.
De frequentie der electro-magnetische golven is uiteraard zeer uiteenloopend. Men kan electro-magnetische golven opwekken met een frequentie
van vele milliarden. In de draadlooze techniek wordt gebruik gemaakt
van golven met lagere frequenties, n.1. van 20.000 tot 2.000.000 (o.a. het
normale omroep-gebied) en zelfs tot 200.000.000 (ultra-korte golf).
Naar den ontdekker der radio-golven, Hertz, wordt de eenheid der
frequentie genoemd, n.1. 1 Hertz. Men spreekt dus in plaats van golven
van een frequentie 200.000.000 ook van golven van 200.000.000 Hertz.
Meer en meer komt dit gebruik ook naast de opgave van de golflengte
van radio-omroep-stations in zwang. Stond voor korten tijd b.v. nog in
een radio-programmablad bij den naam van een bepaald station sen golf
lengte vermeld van 300 M., zoo kan men tegenwoordig al in de meeste
gevallen daarnaast de vermeiding vinden van de frequentie der gebruikte
golf in Hertz, (of juister nog, ter vermijding van groote getallen, de
frequentie in Kilo-Hertz, d.i. 1.000 Hertz) of in dit geval dus 1.000 K.H.
(1.000.000 Hertz) (men spreekt ook wel van Kilo-perioden).
Er zou iets voor te zeggen zijn, indien dit gebruik spoedig algemeen
en overal toepassing mocht vinden en men het begrip golflengte in
meters uitgedrukt bij de aanduiding van een zender liet varen, uitsluitend
onder gebruikmaking van de aanduiding van een zendstation in de
frequentie der uitgezonden golf, dus alleen in Kilo-Hertz; een nadeel
hiervan zou evenwel zijn, dat we bij de Ultra-korte golf, die naar we
mogen verwachten in de naaste toekomst ook op omroepgebied een be-
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langrijke rol zal gaan spelen, met nog al groote getallen te doen krijgen
en wij in dit geval weer gemakkelijker van de golflengte in meters uitge
drukt, zouden kunnen spreken. B.v., een u.k. golf van 30 meter golflengte,
zouden we dan moeten aanduiden met 10.000 Kilo-Hertz of kiloperioden.
Als wij hier dan ook spreken over de wenschelijkheid van een andere aan
duiding voor ons begrip, hebben we er geen andere bedoeling mee dan
om de moeilijkheid van de verwarring stichtende benaming te omzeilen.
Want nog heden geldt onder de leeke'n de opvatting dat de radio-golven
van een bepaald station op ons af komen stuiven met sprongen ter lengte
van het door dit station opgegeven aantal meters en dit is, zooals wij nu
weten, natuurlijk niet juist. Ook heeft de leek er in de meeste gevallen
geen „Ahnung” van, dat de „Radio” berust op de werking der electriciteit.
In dit opzicht heerschen nog de meest verwarde begrippen; men denkt
algemeen nog dat „Radio” een geheel nieuwe uitvinding is, die op zich
zelf staat en waarbij we wel is waar tegenwoordig den stroom uit ons
lichtnet gebruiken voor de ontvangst, doch dat de electriciteit zelf hier
niets mede gemeen heeft. De leek denkt, dat hij de electriciteit alleen
gebruikt als drijfkracht voor zijn ontvangtoestel, op de manier waarop
hij deze aanwendt om een willekeurig werktuig mechanisch te bewegen
of een ketel water te koken (wat hij evengoed met gas óók doen kan); hij
meent kortom, dat deze slechts een secundaire rol toebedeeld is en heeft
er in ’t algemeen geen idee van dat de geheele werking van zijn radio
uitsluitend een vorm van electrische energie-overbrenging is, zonder ge
bruikmaking van geleidende verbindingen. Evenmin heeft de doorsnee-leek
er begrip van dat zijn luidspreker, in werkelijkheid een „luid sprekende
(electrische) telefoon” is. Om tot ons geval terug te keeren: de uniformi
teit intusschen maakt het wenschelijk, ons begrip met één benaming aan
te duiden voor het geheele golf-bereik, waar we mee te maken hebben.
Hoe komen we nu aan die gelijkstelling van 1000 K.H. met 300 M.
golflengte in boven omschreven vergelijkend voorbeeld?
Juist zooals bij de geluidsgolf kan ook hier uit de frequentie en de
voortplantingssnelheid de golflengte van een electro-magnetische golf be
rekend worden. We weten dat de voortplantingssnelheid constant 300.000
KM/sec. is. Nemen we nu aan dat de frequentie van een golf 1.000.000
Hertz is, dan leert ons de eenvoudige formule:

•Voortplantingssnelheid = frequentie X golflengte
voortplantingssnelheid
frequentie
of hier in het gegeven geval, dat de golflengte is:
herleid:

golflengte =

golflengte =

300.000
1.000.000

y
1

= 0.3

dus 0.3 K.M. of 300 Meter.
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Daalt b.v. de frequentie op 500.000 Hertz, dan stijgt de golflengte op
300.000 _ •
1) =
500.000 ~ 0-6
zijnde 0.6 K.M. of 600 Meter.
Een golf van de frequentie 30.000 Hertz of 30 K.H. heeft reeds een
golflengte van 10 K.M., want,
1 i) =

300.000
30.000

= io

Ook ten aanzien van de electro-magnetische golven geldt dus de
stelling, dat hoe lager de frequentie, des te grooter de golflengte is; deze
beide begrippen verhouden zich dus omgekeerd evenredig.
De golven met lagere frequentie en hoogere golflengte, (dus meerdere
Kilometers) worden alleen gebruikt voor telegraphie op grootere af
standen (transatlantische telegraphie!), terwijl de golven met hoogere
frequentie en lagere golflengte (eenige honderden meters) aangewend
worden om het verkeer te onderhouden op middelmatige afstanden en
hoofdzakelijk dienen voor den omroep.
De golven met hoogere frequentie en lagere golflengte, (bekend
onder den naam van ultra-korte golven, vanaf eenige meters) zijn pas
sinds de laatste jaren in gebruik genomen (den radio-amateurs komt
hiervan grootendeels de eer toe, door hun experimenteelen arbeid op dit
gebied) en zij bleken bijzondere eigenschappen te bezitten, waarbij met de
kleinste energieën, de grootst mogelijke afstanden kunnen worden over
brugd. Wij komen hierop in een later hoofdstuk meer uitvoerig terug.
Wij hebben tot nu toe slechts de grootte-verhoudingen der electromagnetische golven behandeld en nog in het geheel niets van hare natuur,
haar eigenlijk wezen verklaard.
In dit wezen nu treedt een werkelijk onderscheid, ten opzichte van de
water- en geluidsgolven, aan den dag.
Bij de watergolven bewegen zich de waterdeeltjes en haar voortplanting
berust op de overdraging dezer beweging van deeltje op deeltje over de
geheele wateroppervlakte. Bij de geluidsgolven bewegen zich de lucht
deeltjes en ook hier wordt de beweging overgedragen van deeltje op
deeltje door het geheele luchtruim.
Geluidsgolven kunnen zich ook in andere stoffen voortplanten dan in
lucht, b.v. in water of metalen; dan bewegen zich in plaats van de lucht
deeltjes, de water- of metaaldeeltjes. Altijd berust de voortplanting van
een geluidsgolf op het overbrengen eener beweging van deeltje op deeltje
en neemt men uit een bepaalde ruimte de stof weg, verwijdert men b.v.
door middel van een luchtpomp de lucht, dan kunnen zich in deze ruimte
geen geluidsgolven verbreiden; een klok die in een nagenoeg luchtledige
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ruimte wordt opgesteld, kan geen geluid geven. De electro-magnetische
golven daarentegen hebben voor hare voortplanting geen materie noodig,
zij breiden zich ook in de ledige ruimte uit. Voor het begrip „ledige
ruimte” gebruikt men ook het woord „Aether”; men mag evenwel onder
den „aether” niet een kleinere materie verstaan, maar stelle zich dit be
grip voor als de aanwezige ledige ruimte, vrij van iedere soort stof.
Hoe kunnen echter in zulk een ledige ruimte golven bestaan ? Wij hebben
gezien, dat bij andere golven, zooals de water- en geluidsgolven, de deel
tjes van de, de golf overdragende stof in beweging zijn.
Wat beweegt zich nu bij de electro-magnetische golf? — Zeker geen
materie, want die is in de ledige ruimte niet aanwezig. Maar wat dan?
De electro-magnetische golven moeten in ieder geval van een heel andere
natuur zijn dan alle overige golfbewegingen, die wij kennen.
Terwyl bij deze laatste, golfvormig bewogen materie fungeert als
middenstof bij de voortplanting, hebben wij bij de electro-magnetische
golven, zich golfvormig bewegende, veranderende electrische en mag
netische krachtvelden.
Wat zijn nu electrische en magnetische krachtvelden? Dat is tamelijk
eenvoudig te verklaren; een electrisch krachtveld is een ruimte, waarin
op electrisch geladen lichamen, krachten worden uitgeoefend. Een ge
wreven hardgummi-staaf heeft kennelijk de eigenschap, electrisch geladen
kogeltjes aan te trekken of af te stooten. De omgeving van zulk een ge
wreven staaf is dus een electrisch veld. Evenzoo is een magnetisch kracht
veld een ruimte, waarin op magneet-polen krachten worden uitgeoefend,
b.v. de omgeving van een hoefyzermagneet. Dergelyke krachtvelden
kunnen wij niet zien of voelen; zij zijn iets zeer on-materieels en demonstreeren zich alleen juist door de krachten, die zij op electrisch geladen
lichamen of op magneetpolen uitoefenen, maar waarvan wij het bestaan
toch wel kunnen waarnemen.
Zij zijn natuurlijk ook aanwezig, wanneer er juist geen electrisch ge
laden lichamen of magneet-polen bij tegenwoordig zouden zijn, waarop
zij zouden kunnen werken, hoewel zij dan hunne aanwezigheid door niets
doen blijken. Zulke krachtvelden zijn, afgezien van het voorwerp waarvan
zy uitgaan, aan geen stof gebonden; zij bestaan precies zoo ook in de
ledige ruimte. Een magneet trekt ook in de ledige ruimte ijzer aan en een
gewreven hardgummi-staaf electrisch geladen bolletjes evenzoo. En* zulke
krachtvelden zijn het nu, die, als zy zich op toepasselijke wyze veranderen,
electrische en magnetische golven uitbeelden.
In afb. 2 is een electrische golf graphisch voorgesteld. Wij denken
ons een reeks even sterk geladen electrische bolletjes. Loopt langs deze
ry bolletjes een electrische golf, dan worden op ieder bolletje krachten
uitgeoefend, waarvan de sterkte en de richting door een pijltje zyn aan
gegeven en wel voor een bepaald oogenblik, want de krachten veranderen
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voortdurend ongeveer op dezelfde manier, als bij een watergolf de
houding der waterdeeltjes verandert.
Men ziet, dat men ook hier van een golfberg, van een golfdal en van
een golflengte kan spreken. De golfberg ligt op de plaats der grootste
kracht in de eene, het golfdal bij de grootste kracht in de andere richting
en de golflengte is dan weer de afstand tusschen twee opeenvolgende
golfbergen of golfdalen.
De voorstelling met de bolletjes kunnen wij ons ook in de luchtledige
ruimte denken en laten we nu de bolletjes weg in onze verbeelding, dan
is natuurlijk nog altijd de electrische golf aanwezig, hoewel zij zich dan
ook nergens meer door laat kenmerken.
Zoo moet men zich dan ook een electrische golf voorstellen, als een
ruimte-dwangtoestand, waarbij, indien een reeks electrisch geladen bolle
tjes, aanwezig ware, hierop golfvormige, zich wisselende krachten uitge
oefend zouden worden. Precies hetzelfde geldt voor de magnetische golven,
wanneer wij ons maar overal in de plaats van de electrisch geladen
bolletjes, magneet-pooltjes denken; men kan dan evengoed afb. 2 als
magnetische golf opvatten. Nu treden electrische en magnetische golven
altijd slechts samen en gelijktijdig op. De verbinding tusschen electrische
en magnetische golven is
een zoodanige, dat een
Golflengte
electrische of een mag
netische golf alléén niet
bestaan kan, maar slechts
beide tezamen. En zulkAfb. 2. Electrische (of magnetische) golf. een samengestelde golf
noemt men electro-magnetische golf. Een electro-magnetische golf is dus een ruimte-dwangtoe
stand, waarbij zoowel electrisch geladen bolletjes als magneetpooltjes
golfvormige, wisselende krachten zouden ondervinden, indien zij daarin
geplaatst werden.
De wijze waarop de krachten wisselen is daarbij precies dezelfde, als
de manier waarop by de besproken watergolf de ligging der waterdeeltjes
zich wijzigt, n!l. juist golfvormig. Alleen „wat” er schommelt is ver
schillend. Bij de watergolf is het de houding der waterdeeltjes, die ver
andert, bij de geluidsgolf, die der luchtdeeltjes (welke in trilling geraken),
maar bij de electro-magnetische golf is het de sterkte van electrische
en magnetische krachtvelden. En deze wisselingen van electrische en mag
netische krachtvelden planten zich met een snelheid van 300.000 K.M. per
seconde voort. Gaan wij nu ter meerdere verduidelijking van het be
sprokene nog (even wat dieper op het wezen van de electriciteit en het
krachtveld in.
Iedereen, dus ook degene, die zich nooit in de electriciteits-leer heeft
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verdiept, kent het verschil tusschen geleidende en niet geleidende stoffen.
Een koperdraad b.v. geleidt den electrischen stroom; de gummi-omkleeding
die hem omsluit, isoleert, geleidt dus niet. Dat is zoo vanzelfsprekend
geworden, dat wij ons er geen rekenschap meer van geven, welk
een zonderlinge scheiding der stoffen daarmede uitgesproken wordt.
Alle stoffen worden in twee klassen verdeeld; de eene kan electriciteit
opnemen en verder voeren, de andere klasse niet. Waarop berust dit onder
scheid? Het is des te merkwaardiger, wanneer men eerst recht beseft,
dat ook niet-geleidende stoffen onderhevig zijn aan en reageeren op de
werking der electriciteit. Beplakt men een glasplaat aan beide kanten met
zilverpapier, dan kan men electriciteit in dit zilverpapier brengen en
daarin bewaren.
Oogenschijnlijk is het hier weer alleen het metaal (de geleider), het
blaadje zilverpapier, dat de electrische functie bekleedt en het glas lijkt
geen andere bedoeling te hebben dan het drogen en gescheiden houden
der blaadjes.
Maar dat kan niet juist zijn. Verwijdert men het eene stanniol-blaadje,
dan zal men meenen dat het andere nu nog dezelfde hoeveelheid electrici
teit kan opnemen als te voren, (toen er nog één aan weerskanten aanwezig
was) dus de helft der geheele hoeveelheid van beide blaadjes tezamen;
doch de proef leert iets heel anders, n.1. dat er nu in het geheel geen
electriciteit meer in het blaadje op te zamelen valt. Er moet dus blijkbaar
een werking tusschen beide blaadjes plaats hebben gevonden door het glas
heen; de electriciteit van het eene blaadje schijnt die van het andere te
hebben vastgehouden. Hieruit kunnen we concludeeren dat het glas, de
niet-geleider, electrische krachten moet doorlaten. Het is dus in het geheel
niet juist dat de niet-geleidende stoffen voor electriciteit ontoegankelijk
zijn, want de hiervoor genoemde condensatieproef bewijst apodictisch dat
zulks niet het geval kan zijn. Maar er is toch een groot onderscheid in hun
electrische verhouding en waarin dit bestaat, kunnen wij eerst dan be
grijpen, wanneer wij ons twee verschillende verschijningsvormen der
electriciteit voorstellen. In het metaal treedt de electriciteit als „lading”
op; hier is zij zelf een stof, bestaand uit eenige kleine deeltjes, zooals ook
bij andere stoffen het geval is; men noemt deze electriciteits-atomen
„electronen”. Wij dienen ze ons voor te stellen als uiterst kleine kogeltjes;
hun doorsnede bedraagt slechts het honderdduizendste deel van een atoomdiameter.
Met den tweeden verschijningsvorm der electriciteit bedoelen we hier
het „veld”, waar we het bij de bespreking der electro-magnetische golf
bewegingen reeds over gehad hebben.
In de omgeving van electrische ladingen ontstaat in de ruimte een
toestand, die herkenbaar is aan het optreden van zekere aantrekkings
krachten (zie besproken voorbeeld met bolletjes en magneetpooltjes). De
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ruimte is geheel gevuld met electrische krachten, maar zooals we vroeger
reeds gezien hebben, wij kunnen daar niets van bespeuren en moeten
het bestaan hiervan afleiden uit hare zichtbare werkingen. Laden wij
een metaal-kogel op hooge spanning, om nog een voorbeeld te noemen,
dan kan men deze krachten waarnemen, doordat propjes papier plotseling
worden aangetrokken; hebben ze eenmaal den metaalwand aangeraakt,
dan worden ze even plotseling weer afgestooten.
Zooals reeds eerder gezegd, moeten wij ons het veld niet als een stof
voorstellen, welke zelf weer uit atomen bestaat, maar als een materieloozen
dwangtoestand, die de ruimte overal vult en doordringt, ook tusschen de
atomen der lichamen en alle denkbare poriën, maar met wisselende sterkte. \
Zouden wij aan het bestaan van zulk een veld niet willen gelooven,
dan zouden wij ook niets van de electrische verschijnselen kunnen be
grijpen en verklaren. Want hoe zouden twee gescheiden lichamen elkaar
kunnen aantrekken, als niet de hiertoe benoodigde krachten van het eene
lichaam naar het andere overwandelden ? En dit geldt evenzeer voor de
krachten tusschen de electriciteits-lichamen, de electronen. De electronen
werken op elkaar, het eene stoot het andere af en de atomen der stoffen
trekken ze samen weer aan en dat is slechts dan mogelijk, wanneer de
ruimte tusschen hen opgevuld is met het electrische veld. De atomistische
opvatting der electrische lading dwingt ons dus juist tot de gevolg
trekking, dat er buiten de lading nog een tweede vorm van electriciteit
bestaat, n.1. het veld. Het veld is metaphorisch oneindig veel grooter dan
de lading, want de ruimten tusschen de atomen der lichamen zijn naar
verhouding zeer groot. Men kan berekenen, dat over het geheel genomen,
het grootste deel van den inhoud van een lichaam uit gaten bestaat. Wilde
met dit in percenten uitdrukken, dan moest men 99,99 percent met 13
cijfers achter de komma schrijven en dan komt pas een 5.
De vaste massa zelf, bestaand uit de electronen en de atoomkern, neemt
maar een zeer kleine ruimte in.
Kon men een blok ijzer ter grootte van een huis zoo samenpersen of
smelten, dat alle gaten verdwenen zouden zijn en het alleen uit vaste
stof bestond, dan zou het nog maar zoo groot zijn als een stofje, dat
men onder een microscoop juist nog zou kunnen zien. Dit stofje zou dan
nog net zoo zwaar wegen als het enorme, huizenhooge ijzerblok, want
de massa is dezelfde gebleven; de gaten dragen tot^het gewicht niets bij.
Niettemin kunnen wij de gaten in de stof niet waarnemen, natuurlijk.
Zouden wij probeeren met een naald in de ruimte tusschen twee atomen
te steken van een stuk ijzer b.v., dan zouden w\j spoedig het vergeefsche
van onze pogingen daartoe inzien. De punt van de naald, hoe klein ook
in ons oog, is ongehoord groot, vergeleken bij den afstand tusschen de
atomen onderling. Op haar punt bevinden zich nog milliarden atomen
op overeenkomstige wijze naast elkaar opgesteld. Dat er niettemin
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tusschen de atomen nog zooveel ruimte bestaat, laat zich verklaren door
de zeer geringe grootte der atomen zelf. De afstand van het eene atoom
tot het andere is, hoewel buitengewoon klein, nog ongehoord groot, in
vergelijking met het atoom zelf. Er bestaan in het innerlijk wezen der
lichamen gelijke verhoudingen, als in ons planeetstelsel, waar ook de af
standen tusschen de planeten van reusachtige afmetingen zijn, vergeleken
met de planeten zelf.
Zoo voert deze nauwkeurige overweging tot het aannemen van een
tweeden verschijningsvorm der electriciteit, het electrische veld. Terwijl
in de oudere electro-techniek alleen de eerste vorm, de elctrische lading,
een rol speelt (de stroom die uit de dynamo in de draden van het net
vloeit, is stroomende lading), krijgt juist de tweede vorm bij de draadlooze
telephonie en telegraphie meer beteekenis. Hierbij beweegt het electrische
veld zich door de ruimte en is de overbrenger van verschillende wer
kingen. Onze kennis van het electrische veld is daarvoor nog niet voldoende,
want zulk een veld als wij om den geladen kogel hebben zien ontstaan,
is nog niet bruikbaar voor de werking op grootere afstanden.
Reeds op eenige meters afstand van den kogel is de sterkte van het
veld al zoodanig verzwakt, dat er met de beste instrumenten al niets meer
van te bemerken valt en daarmede kan men dus nog niet telegrapheeren.
Er is daartoe o.a. nog het bijzonder soort veld noodig dat electrisch
wisselveld heet. Het veld om den geladen kogel is een statisch (rust)veld:
hierbij veranderen de krachten in ’t geheel niet, maar blijven dezelfde.
Anders wordt de toestand echter, wanneer men de lading in het midden
van het .veld voortdurend tusschen positieve en negatieve electriciteit
laat wisselen, want gelijk daarmede veranderen ook de veldkrachten en
verkrijgt men een wisselveld. Dit geval doet zich nu bij een antenne voor.
De zend-antenne bestaat uit een net van draden, dat boven het zend-station
is gespannen. In dit net wordt van onder uit voortdurend electriciteit
gepompt en wel afwisselend positieve en negatieve. Daardoor wisselt ook
het krachtveld in de omgevende ruimte; het volgt rhythmisch deze pulseerende werking der antenne. De krachtlijnen, die de antenne daarbij
in het leven roept, stralen uit en verbreiden zich. Dit is geteekend‘in afb. 3.
De in de zend-apparatuur te voorschijn geroepen snelle wisselstroom,
vloeit door de toevoerleiding in de antenne. Hiervan gaan krachtlijnen uit.
Wij gebruiken hier het woord krachtlijnen en ten behoeve van hen,
voor wie een juiste voorstelling van het begrip „krachtlijn” eenige moeilijk
heid zou kunnen opleveren is het misschien nuttig aan de hand van een
voorbeeld duidelijk te maken wat wij hiermede in ’t algemeen bedoelen.
Nemen we wat ijzervijlsel en strooien we dit willekeurig op een blad
stevig papier, dat we in de eene hand recht voor ons uit houden. Met
de andere hand nemen we een gewonen stalen, permanenten hoefmagneet
en brengen dezen van onderen tegen het papier aan. Onmiddellijk zien
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we dan alle dooreen liggende ijzerdeeltjes zich richten in eikaars ver
lengde, zoodat een figuur ontstaat, waaruit we kunnen opmaken dat er
krachtlijnen van de eene pool naar de andere moeten loopen. De door, op en
dwars over elkaar liggende ijzerdeeltjes zijn nu netjes gericht en vormen
achter en naast elkaar liggende duidelijk zichtbaar een zeker aantal lijnen.
We nemen nu aan, dat een statisch magnetisch veld, om bij het eenmaal
gekozen voorbeeld te blijven, bestaat uit een zeker aantal denkbeeldige,
gerichte krachtlijnen, die van de noord- naar de zuidpool gaan; het aantal
dezer lijnen veronderstellen wij dan mede afhankelijk te zijn van de
sterkte van den magneet en drukken dit in eenheden per c.m.2 oppervlak
uit. Ook denken wij ons in, dat deze krachtlijnen, die wij in één bepaalde
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Afb. 3. Uitstraling der electrische golven. De puntige, golfvormige lijnen
stellen de electrische krachtlijnen voor, die in de richting van den
horizontalen pyl verder trekken. Op iedere plek oefenen zij een kracht
werking uit naar boven of onder, zooals de rechtstandige, kleine pijlen
zulks aangeven. Het van te voren gewreven glazen bolletje, dat de
physicus vasthoudt, wordt in het geteekende oogenblik naar boven
getrokken.
richting lieten gaan van N. naar Z. ook van richting kunnen veranderen,
zoo snel en zoo vaak wij dit wenschen per tijdseenheid (b.v. 1 sec.) door
den magneet om te draaien in overeenkomstig tempo.
Keeren wij nu tot onze bespreking over de werking der zend-antenne
terug. Wy beweerden, dat van de antenne krachtlijnen uitgingen; deze
krachtlijnen echter gaan van de antenne weg. Terwijl de binnenste lijnen
nog met het eene einde de antenne aanraken, hebben de buitenste reeds
losgelaten en trekken in de richting der horizontaal geteekende pijl de
wijde ruimte in. Men moet ze zich naar alle zijden van de antenne weg
trekkend voorstellen, niet alleen in de eene richting, waarin zij in de
afbeelding geteekend zijn.
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Zulke zich voortplantende krachtlijnen zijn nu onze electrische golven
en zij verplaatsen zich met de reeds eerder genoemde lichtsnelheid
(300.000 K.M./sec.). Deze krachtlijnen bewerkstelligen een golfvormig
slingeren der electrische kracht in de omgevende ruimte.
In fig. 3 is een natuurkundige geteekend, die een van te voren met
een lap gewreven glazen bolletje aan een draad in de hand vasthoudt. Het
bolletje wordt onder den invloed der krachtlijnen naar boven getrokken.
Dit geldt zoolang het rechtereind der krachtlijnen, waaraan een opwaarts
gerichte pijl is geteekend, het bolletje treft. Wanneer evenwel het andere
eind der lijn tot aan deze plaats is gekomen, wordt het bolletje naar
beneden getrokken, want hier hebben de krachtlijnen de omgekeerde
richting. De volgende groep krachtlijnen is ontstaan, terwijl de lading in
de antenne juist positief was; deze lijnen hebben daarom aan het rechter
eind naar beneden gerichte pijlen en aan den linker kant opwaarts ge
richte. Het glazen bolletje zal dus vooreerst beneden blijven. Daar intusschen de electrische lading uit de antenne weer naar beneden stroomt,
zullen deze krachtlijnen zich van de antenne los maken; die los-lating
geschiedt op het oogenblik, waarop de antennelading juist verdwenen is.
Nu wandelt het linker eind der groep langs het bolletje en heft het weer
omhoog. Zulks herhaalt zich, steeds nieuwe krachtlijnen worden aan de
antenne opgeroepen en losgelaten en het bolletje zal afwisselend op en
neer slingeren, gelijk dat, zooals we gezien hebben bij de vergelijking met
de watergolf, het geval was met het stukje hout. Zoo komt men ertoe te
spreken van electrische golven die de ruimte door-ijlen. Een groep kracht
lijnen in fig. 3 geeft steeds een halve golf weer.
Het gedachte experiment met het bolletje is in werkelijkheid echter niet
uit te voeren. Zoo sterk zijn deze hier bedoelde krachten helaas niet, dat
zij een bolletje opheffen, dat wij kunnen aanvatten. En de verwisseling
van richting gaat veel te snel in haar werk, dan dat een zoo groot en
zwaar lichaam deze bewegingen zou kunnen volgen. Het zou een veel
kleiner bolletje moeten zijn, zoo klein, dat wij het zelfs met den microscoop
niet meer zouden mogen zien; want de electrische krachten, die van de
antenne uitgaan zijn buitengewoon zwak. Niettemin kunnen we ze toch
waarnemen, want we beschikken over dergelijke kleine bolletjes;-het zyn
de electronen, de atomen der electrische lading. Zulke electronen bevinden
zich in groote menigte in iederen koperdraad. Zij krioelen daar tusschen
de poriën van het metaal heen en weer, naar alle kanten door elkaar en
daarom bemerken wij juist niets van hen, want iedere werking die een
electron uitzendt, wordt door de werking van een tegengesteld vliegend
electron opgeheven. Wordt echter de koperdraad loodrecht opgesteld, dan
staat hij in de richting der krachtlijnen van het electrische wisselveld en
de electronen in zijn binnenste voeren nu een wisseldans uit, terwijl ze
afwisselend alle naar boven en weer naar beneden vliegen. In fig. 3 is
2
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rechts een ontvang-antenne geteekend, welker toevoerleiding in de richting
van een electrische krachtlijn valt. Zouden wij deze verhoudingen juister
willen teekenen, dan moeten wij de krachtlijnen in de nabijheid van dezeontvangantenne iets verbogen voorstellen, omdat de antenne een hiermedé
overeenkomstig, terugwerkende kracht daarop uitoefent, waardoor ook de
horizontale'deelen der antenne mee in de gelegenheid worden gesteld tot
het opzuigen der electrische energie. De electronen stroomen aan den eenen
kant in het draadnet aan den kop der ontvangantenne en aan den anderen
kant door het ontvang-apparaat in de aarde (grondwater). Dezen dans
kunnen wij constateeren, omdat hij zich doet kennen als een wisselstroom
die de ontvang-apparaten doorvloeit. Zooals wij reeds eerder hebben op
gemerkt is met de electrische werking der golven ook steeds een mag
netische verbonden. Deze vindt men in afb. 4 uitgebeeld; de daarin ge-

Raam-Antenne
V’.

tf

:■

s

7

Ontvanger

7>

E&smss

Grondwater

m
:
i

o ■

'

Afb. 4. Uitstraling der electrische golven; gelijktijdig met de electrische
ontstaan magnetische krachtlijnen; de magneetnaald, welke de physicus
vasthoudt, plaatst zich in de richting der krachtlijnen (die voor hetzelfde
oogenblik geteekend zijn als in fig. 3) afwisselend naar links en rechts
(van den man uit gezien); 'men moet zich beide afbeeldingen over elkaar
geschoven denken.
teekende man houdt een magneetnaald voor zich uit in de hand, een
kompas, waarvan het omhulsel weggelaten is, opdat men de naald beter
zien kan.
De naald stelt zich in de richting der magnetische krachtlijnen, zoodat
de noordpool der naald naar voren wijst. De magnetische kringen ver
breiden zich echter regelmatig, zoodat.steeds nieuwe kringen het mannetje
voorbijgaan. De verder binnenwaarts gelegen kringen zijn ontstaan, toen
de stroom in de zendantenne omgekeerd vloeide en deze stellen de naald
daarom tegengesteld in met de noordpool naar achteren. Ter verduidelijking
zijn de verschillende veldsterkten door overeenkomstige dikte der kracht
lijnen afgebeeld, terwijl de richting door de pijlen wordt aangegeven.
De naald zal dus afwisselend naar. links en rechts uitslaan.
Natuurlijk zal ook in dit geval weer de werking niet zoo krachtig zijn, :
dat men deze. tweede proef werkelijk zou kunnen uitvoeren. Maar men
lcan de magnetische werking op andere wijze aantoonen; zij komt
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bij de raam-antenne tot haar recht. Dit is een raam van isoleerende stof,
waarom een zeker aantal draadwindingen is gelegd. De afbeelding toont
hoe de magnetische pijl de raamvlakte doordringt; zij zal met de loopende
golf .steeds haar richting veranderen en afwisselend naar yoren en naar
achteren wijzen. Daardoor ontstaat in de draadwindingen, juist zooals
dat bij een transformator-spoel b.v. het geval is, een electrische wissel
stroom, die dan door het ontvangtoestel wordt geleid.
Hierdoor wordt tevens verklaard, waarom de raamantenne met haar
lengte-richting naar den zender moet wijzen; het vlak moet in zijn volle
breedte door de dwarsliggende magnetische krachtlijnen doorsneden
worden. Zou het raam scheef staan ten opzichte van den zender, dus niet
loodrecht hierop, dan zouden er ook veel minder krachtlijnen doorheen
gaan en zou het evenwijdig ermede zijn opgesteld, dan zou het ook in
het geheel geen werking opnemen. Vandaar de richt-werking van een
raam-antenne; zij reageert alleen op golven uit één bepaalde richting.
Ook bemerken wij, dat de raam-antenne geen aardleiding noodig heeft;
haar beide einden voeren in en door het ontvangtoestel, aldus vormend
een gesloten stroomkring.
Zooals wij nu al weten, bestaan bij de werkelijke voortplanting der
golven de magnetische- en electrische krachtlijnen alleen maar tezamen
en tegelijkertijd (fig. 3 en 4 over elkaar geschoven gedacht), waarom wij
van electro-magnetische golven spreken. In haar zijn electriciteit en mag
netisme op onverbreekbare manier met elkaar verbonden. Het electrische
veld roept altijd opnieuw weer een magnetisch veld en het magnetische
op haar beurt weer een electrisch in het leven; juist hierop berust de
voortplanting der electrische krachten door de ruimte. Men weet thans
dat er geen groot verschil tusschen een electrisch- en magnetisch veld
bestaat en dat beiden slechts verschijningsvormen zijn van een hieraan
ten grondslag liggend veld, ’t welk zich maar afwisselend verdeelt in een
magnetisch en electrisch deel. Dit veld noemt men ook wel, den eenen
naam de voorkeur gevend, electrisch veld; zoo spreekt mcr. ook kortweg
van electrische golf.
Zoo ontstaat ten slotte in de ontvang-antenne precies dezelfde toestand
als in de zend-antenne; een electrische stroom vloeit snel op en neer.
Alleen is hier de stroom veel zwakker dan in den zender, want het
grootste deel der energie, dat de zend-antenne verliet, is onderweg ver
loren gegaan. De krachtlijnen hebben zich ook naar alle richtingen uitgebreid. In de afbeelding is alleen hare verbreiding naar links en rechts
geteekend, maar ze gaan ook naar voren en achteren, kortom naar alle
zijden, zelfs gaat een deel van haar ook naar boven in het luchtruim.
Er wordt maar een zeer klein breukdeel der zendenergie in de ontvangantenne opgevangen.
Een antenne van 10 meter werkzame hoogte b.v., vangt op 10 K.M.
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afstand van het zendstation' nog maar zoowat een honderdduizendste deel
der zendenergie op, bij' verdubbelden afstand zal zij nog maar een vierde
gedeelte van deze hoeveelheid opvangen. De overbrenging der energie door
middel van electrische golven is, uit technisch-economisch oogpunt be
schouwd, nu juist niet erg rationeel, omdat deze niet gedwongen wordt
in een bepaalde richting te gaan. De draden, die bij een groote electrische
centrale den stroom leiden, dwingen de energie in een door hen bepaalde
richting te gaan. De electrische golven echter laten de energie vrij, zich
naar alle richtingen te verspreiden en daarom leveren zij aan het ont
vangstation maar een klein breukdeel van het oorspronkelijke vermogen
af. Daarom gaat ook de ontvangst der golven gepaard met zulke moeilijk
heden. Er zijn de meest ingewikkelde instrumenten voor noodig, want
de ontvangen antenne-stroom is uiterst zwak en bedraagt slechts
millioenste deelen van ampères, terwijl de stroom in een zendantenne
reeds bij kleine stations 10 tot 20 en bij grootere stations meerdere
honderden ampères bedraagt. (Ter vergelijking diene, dat de gemiddelde
stroom van een gloeilamp zoowat % ampère bedraagt). Het zou dan ook
in het geheel niet mogelijk zijn de electrische krachten in de ontvangantenne waar te nemen en te benutten, wanneer daarmee niet een bij
zondere werking te verkrijgen ware, waarop wij in een volgend hoofd
stuk terugkomen, n.1. de resonantie of afstemming.
Nadat wij nu gezien hebben wat electro-magnetische golven zijn, kunnen
wij tot twee grondvragen komen en wel deze: hoe worden ze opgeroepen,
en hoe worden ze waargenomen? De eerste vraag voert ons naar den
zender, de tweede naar den ontvanger.
Den zender en de verschillende wijzen waarop electro-magnetische golven
geboren worden, zullen wij in een ander hoofdstuk behandelen. We zullen
ons hier beperken tot het bespreken van één eigenschap van den zender,
daar deze van werkelijk belang is voor de ontvangst en een algemeen
overzichtelijk begrip van de juiste werking van het geheel. De tegen
woordig in de practijk gebruikte zenders zenden n.1. twee verschillende
soorten van golven uit, te weten, gedempte en ongedempte golven. De
ongedempte golven hebben weliswaar de gedempte voor het meerendeel
verdrongen, doch daar deze golven nu eenmaal nog altijd een zekere rol
spelen, o.a. bij zee- en kust-stations en omdat bovendien de voorafgaande
behandeling hiervan veel bijdraagt tot een goed begrip van de ontvangst
der morse-teekens bij ongedempte golven, zullen wij op het onderscheid
tusschen deze beide wat nader ingaan.
Keeren wij dan, voor het gemak, nog even naar onze watergolven
temg en werpen we maar weer eens een steen in het water. Er ver
spreiden zich ringvormige golven, waarvan de sterkte echter met den
tijd afneemt, naar alle kanten. Deze golven worden steeds zwakker en
ten slotte is er van haar bewegingen niets meer te zien. Begrijpelijk! De
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energie, die bij het ingooien van den steen aan de golfbeweging werd
medegedeeld, zal by de wrijving worden verbruikt tot er niets meer van
over is. Wij noemen nu dergelijke golven, wier sterkte geregeld afneemt,
gedempte golven. Denken wij ons nu in de plaats van den steen, een
mechanisme, dat juist in het rhythme der ontstaande golven voortdurend
dezelfde beweging veroorzaakt als onze steen zulks deed. Van dit mecha
nisme zullen dan natuurlijk voortdurend golven, waarvan de sterkte steeds
gelijk blijft, uitgaan; ongedempte golven dus.
Denken wij ons ten slotte nog eens in, dat op dezelfde plaats in regel
matige volgorde, alle seconden een steen wordt ingegooid. Dan gaat van
iederen steen een gedempte golf uit en verkrijgen wij een regelmatige
volgorde van gedempte golven. Deze laatste voorstelling is dan juist
datgene, wat wy in de radio-techniek bedoelen met gedempte golven.
Deze drie golf-soorten zijn in afb. 5 geteekend. Boven de eenmaal
gedempte golf, in het midden de ongedempte golftrein en onder de ge
dempte golftrein. Daarbij be
doelen de krommingen niet
’X/X/'v
het beeld eener golf te geven,
^
i
i
*
6
7sec
maar stellen voor hoe op een
bepaald punt der watervlakte
de ligging der waterdeeltjes
met den tijd verandert. Men
ziet b.v. uit ieder der afbeel
dingen, dat het waterdeeltje
per seconde driemaal op 'en
neer gaat, d.w.z. dat de fre
quentie der golf 3 is. By de
bovenste afbeelding ziet men, Afb. 5. Gedempte en ongedempte golven.
hoe na 1 seconde de sterkte
der golf half zoo groot is als in den aanvang en na twee seconden nog
maar zeer gering, terwijl by de middelste afb. de sterkte steeds gelijk
blijft. Uit de onderste afb. ziet men dan hoe na iedere 2 seconden de
golf een nieuwen stoot krijgt. Er worden nu ook in de radio-techniek
ongedempte en gedempte golven gebruikt, zooals wy intusschen al op
merkten. De ongedempte behouden gedurende den heelen tijd van een
signaal (b.v. een streep van het Morse-Alphabet) dezelfde sterkte, de
gedempte hebben het stootsgewijze rhythme der onderste afb. in afb. 5,
waarbij natuurlijk de stootjes elkaar veel sneller opvolgen, dan wij het bij
onze watergolf aangenomen hebben. Daar hebben we de frequentie 3, en
alle 2 seconden een stoot. By de draadlooze-telegraphie hebben we b.v.
met een frequentie 1.000.000 te doen en 1000 stootjes per seconde. Het
telegrapheeren geschiedt, zooals bekend, grootendeels. in Morse-schiift.
Het Morse-alphabet bestaat uit punten en strepen en staat elders in dit
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werk in zijn geheel weèrgegeven. Voor de punt wordt een kort en voor
de streep een iets langer signaal (golftrein) uitgezonden. Hoe b.v. de
letter d van het Morse-alphabet (—..) in ongedempte en in gedempte
golven te denken is, toont afb. 6. Men bedenke evenwel hierbij, dat het
aantal stootjes bij een signaal (b.v. een punt) en in het bijzonder het aantal
trillingen per stoot zeer veel grooter is, dan het zich in afb. 6 laat
teekenen. Een Morse-punt duurt altijd nog 1/ioo seconde en er komen
daarom zoowat 10 stootjes op een enkele punt; ieder stootje komt echter
weer op 100 trillingen en is van het naaste stootje door een ongeveer tien
maal zoo lange pauze gescheiden. Meer beteekenend dan de overbrenging
van Morse-teekens, is tegenwoordig de directe overbrenging van het geStreep

Punt

Punt

Ongedempt

Gedempt
Afb. 6. Morse-teeken in gedempte en ongedempte golven (letter d).
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sproken woord of de muziek (telefonie), van afbeeldingen (beeldtelegrafie)- en van levende beelden (televisie).
Hoe deze gecombineerde dingen te verklaren zijn en hoe de electrische
golven de dragers kunnen zijn van acoustische en zelfs van optische uit
zendingen, zal in een later hoofdstuk behandeld worden. Wij kennen nu
de soorten van golven die door de stations uitgezonden worden en moeten
ons voorstellen, dat er in de ruimte om ons heen voortdurend, door elkaar
een heele menigte van golftreinen, gedempte en ongedempte, die van alle
mogelijke plaatsen der wereld tot ons komen, ronddwarrelen. We mogen
zulks gerust aannemen, want er zullen op ieder oogenblik van den dag
een heele reeks zenders gelijktijdig in bedrijf zijn.
Hoe is het nu mogelijk, dat door deze vele en verschillende golven
niet een verschrikkelijke, onontwarbare chaos ontstaat, waarmede niets
meer aan te vangen is? Dit nu is een zaak, die iederen leek min of meer
merkwaardig voorkomt en toch heeft iedereen een gelijk verschijnsel al
honderdmaal waargenomen zonder zich daarover te verwonderen. Gaan
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wij ééns een politieke vergadering of een café binnen, waar een levendige
uitwisseling van gedachten plaats vindt. Dwarrelen daar niet de meest
verschillende geluidsgolven door elkaar in een betrekkelijk kleine ruimte
en wordt daardoor aan de woorden, aan den toon en de klankscherpte van
een spreker, die ons weet te boeien ook maar het minste veranderd? Wij
bemerken hier een gewichtige eigenschap van iedere golf-verschijning:
twee golftreinen die elkaar ergens kruisen, storen elkaar niet, maar
hebben na de kruising precies dezelfde gestalte als te voren.
Deze algemeene eigenschap van alle golven is weliswaar niet vanzelf
sprekend, maar zij bestaat in werkelijkheid nu eenmaal en haar danken
wij de mogelijkheid draadloos te kunnen telegrapheeren, maar ook de
mogelijkheid dat meerdere menschen gelijktijdig kunnen spreken en niet
temin verstaan worden. Men kan een analoog verschijnsel overigens ook
bij watergolven waarnemen, wanneer men op twee verschillende plaatsen
steenen in het water werpt. De beide ringsystemen van golven dringen
dan door elkaar heen, maar ieder voor zich gaat verder, alsof de andere
in ’t geheel niet bestond. In de radio-techniek zijn wij er altijd nog beter
aan toe, dan dit het geval is bij de door elkaar sprekende menschenmenigte. In het laatste geval hooren wij wel is waar (ongehinderd door
de overige sprekenden), de woorden van een bepaalden spreker, die ons
interesseert, maar we hooren alle anderen toch óók gelijktijdig. Wij kunnen
ons voor dit laatste door geen enkel middel behoeden, al was zulks ons nog
zoo wen schelijk, want met onze ooren moeten we alle aankomende geluids
golven tegelijk opnemen. Bij de draadlooze telegraphie en telephonie be
hoeven wij dat niet te doen. Wij hebben hierbij de beschikking over een
middel om, uit den. heerschenden warwinkel, een bepaalde golf min of meer
afzonderlijk op te vangen. Dit middel hebben wij reeds eerder genoemd,
met de belofte daarop in een later hoofdstuk te zullen terugkomen, n.1.
de afstemming.
Hoewel het oogenblik om deze belofte na te komen hiermede is aan
gebroken, willen we alvorens hiertoe over te gaan nog eerst even- een
résumé geven van de begrippen, die wij hebben opgedaan, betreffende
de waarneembare werking van een electro-magnetische golf. Ter ver
duidelijking voegen wij dan tevens nog een en ander hieraan toe.
Wij hebben gezien, dat de eenige directe werking, waardoor een electromagnetische golf zich doet kennen, deze is, dat zij op electrisch geladen
lichamen, of beter electrische ladingen, in het rhythme der frequentie,
wisselende krachten uitoefent. Deze werking moet dus direct of indirect
tot kenbaarmaking van de golf worden benut. Nu is in ieder lichaam
positieve en negatieve electriciteit aanwezig, die (tenminste in de electriciteit geleidende stoffen, voor alles in de metalen) door electrische krachten
hierbuiten, in beweging gezet kan worden. Wordt een draad (antenne)
door een electrische golf getroffen, dan oefent zij op de electrische ladingen
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hierin wisselende krachten uit, waardoor deze ladingen heen en weer
beginnen te loopen.
Wanneer electrische ladingen zich heen en weer bewegen, geven zij het
beeld van een electrischen stroom. De electrische golf heeft dus de eigen
schap in een gespannen draadsysteem een wisselenden stroom in het leven
te roepen. In de electro-techniek wordt bijna uitsluitend van dezen stroom
gebruik gemaakt en hij heet daar ook wisselstroom. De frequentie van een
wisselstroom is het aantal wisselingen, dat hij in een seconde uitvoert.
Zoo heeft b.v. de wisselstroom, die voor verlichtings-doeleinden wordt
aangewend, meestal de frequentie 50. De wisselstroom, die een electrische
golf in een draadsysteem te voorschijn roept, heeft natuurlijk een veel
hoogëre frequentie, n.1. die van deze golf zelf.
Men spreekt daarom van een hoogfrequenten wisselstroom in dit geval
of ook van een electrische trilling, omdat de electriciteit in den draad
heen en weer slingert. Zooals dus de watergolf het stukje hout op de
watervlakte in trilling brengt en de geluidsgolf het trommelvlies van ons
oor in beweging zet, zoo verwekt ook de electrische golf in den draad
electrische trillingen, hoog-frequente stroomen. Nu kunnen wij dezen hoog
frequenten stroom natuurlijk beter vaststellen, naarmate hij sterker is.
Wij moeten er dus bij het ontvangen van een electro-magnetische golf op
aansturen, dat deze golf in onzen stroomkring de sterkst mogelijke
electrische trilling verwekt. Omdat daarbij de nauwkeurige samenstelling
van dien stroomkring van groot belang zal zijn, moeten wij zien uit te
vinden aan welke voorwaarden deze heeft te voldoen, om in het geval
dat hy door een aankomende electro-magnetische golf wordt getroffen,
ook de sterkst mogelijke electrische trillingen op te leveren.
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2. DE TRILLINGSKRING.
Om vast te stellen welke eigenschappen een stroomkring bezitten moet,
opdat een hem treffende golf de meest krachtige trillingen erin zal op
wekken, zullen wij maar weer eens eenige vergelijkende voorbeelden uit
de mechanica erbij halen.
Nemen we een gewicht en hangen we dit aan een spiraalveer op. Trekken
we het nu een weinig naar beneden, dus uit zijn ruststand, dan wordt
de veer gespannen en laten we vervolgens het gewicht los, dan trekt de
veer het weer naar boven. Maar niet precies tot aan zijn vroegeren rust
stand; want het gewicht is nu in beweging en zet deze tengevolge van
zijn traagheid nog een tijd langer voort, overeenkomstig de wet op het
behoud van arbeidsvermogen. Het schiet dus naar boven en zijn ruststand
voorbij, waarbij het de veer samendrukt.
De samengedrukte veer brengt nu het gewicht spoedig tot rust en
drukt het weer naar beneden. Maar daarbij schiet het weer in onderwaartsche richting zijn ruststand voorbij, spant de veer opnieuw en zoo
gaat het spel verder op en neer, tot de beweging eindelijk door den
wrijvingsweerstand geheel tot rust komt. Er zijn hier door dien eenen
stoot slingeringen ontstaan. Deze trillingen hebben een bepaalde snel
heid of frequentie, die afhankelijk is van de massa van het gewicht en de
sterkte van de veer. Hoe grooter de aangehangen massa is, des te lang
zamer voert deze trillingen uit, des te lager is de frequentie dus en hoe
sterker de veer is des te sneller de slingeringen zullen zijn of des te
hooger de frequentie. Men kan zeggen, dat de elastisch opgehangen massa .
eigen trillingen kan uitvoeren en daarom noemt men het aantal hiervan
haar eigen-frequentie. Geeft men nu de opgehangen massa in het rhythme
der eigen-frequentie stootjes, b.v. op het oogenblik dat zij op haar laagste
punt is aangekomen in opwaartsche richting, dan kan men de massa, ook al
zijn de stootjes maar heel zwak, in overeenkomstige sterke trillingen om
zetten. Zouden daarentegen de stootjes in een ander, willekeurig rhythme
plaats vinden, dan konden daardoor geen noemenswaardige slingeringen
behaald worden, daar aldus ontstane trillingen door de verdere stootjes
altijd weer belemmerd zouden worden. Bij dergelijke mechanische trillingen
is dus door zwakke stootjes, alleen d&n een sterke slingering te verkrijgen,
als deze stootjes in het rhythme der eigen-frequentie worden gegeven.
Dit is het resonantie-principe.
Een ander, meer bekend resonantie-verschynsel, treffen we aan bij de
muziek. Als een stemvork getroffen wordt door een geluidsgolf van gelijke
frequentie, wordt zij tot meetrillen opgewekt. Of nog duidelijker. Ieder is
wel eens in de gelegenheid geweest op te merken, dat, wanneer ergens
piano gespeeld werd, bij het aanslaan van een bepaalden toets, een voor
werp in hetzelfde vertrek begon mee te trillen met den toon, dien de aange
slagen toets voortbracht, b.v. een bepaald glas. Men zal zich daarbij afgevraagd hebben waarom dan de andere glazen, die precies hetzelfde ztfn,
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niet meezongen; zy worden toch ook door dezelfde geluidsgolf getroffen.'
Heeft dan alleen dat eene glas een bepaalde voorliefde voor den betreffenden toon? We kunnen dit verklaren door aan te nemen, dat het
meezingende glas van nature in zich hetzelfde rhythme bezit als de aange
slagen toon en de andere glazen en voorwerpen een andere eigenfrequentie
hebben, die hooger of lager gelegen is; ze vangen alle wel dezelfde ge
luidsgolf op, doch kunnen, omdat ze hierop niet afgestemd zijn, er niet door
in trilling geraken en reageeren dus niet.
Het is er juist mee als met een schommel, dien wij in beweging brengen;
wij geven hem telkens een duwtje, wanneer hij het hoogste punt bereikt
heeft en terug wil gaan. Zouden wij den duw eerder geven, als de
schommel ons nog tegemoet vliegt, dan zouden wij hem juist remmen in
zyn beweging. Daarom geraken de genoemde andere voorwerpen niet
in trilling; de geluidsgolf treft ze in een verkeerd rhythme.
En aan een gelijke voorwaarde moet ook de ontvang-antenne voldoen,
als zij een bepaalde electrische golf wil opnemen; ook zij moet afgestemd
zyn hierop. Wij weten dat het electronen zijn, die in de antenne heen en
weer loopen, ook zij hebben een eigen rhythme in zich, zooals we gezien
hebben. Het mooie bij de radio-techniek is nu, dat wij dit eigen rhythme,
deze eigenfrequentie, kunstmatig kunnen regelen. Want deze eigen
frequentie hangt niet alleen af van den vorm van de antenne, maar ook
van de ontvang-apparatuur. Daarin bevinden zich spoelen uit talrijke
draadwindingen bestaand, waardoorheen de stroom vloeien moet. Daarbij
ontstaat, zooals altijd in een spoel het geval is, een magnetisch veld,
dit wil zeggen, het binnenste der spoel wordt magnetisch. Men denke
hierbij aan de spoelen die de ijzerkernen in een electrische schel omsluiten.
Dit magnetisch veld vormt een energie-opstapeling voor den wisselstroom
en werkt daarom remmend; de hierin tot uitdrukking komende eigenschap
noemt men zelf-inductie.
Naarmate men meer of minder windingen inschakelt, wordt de stroom
sterker of zwakker geremd en daarmede verandert ook de snelheid waar
mede hij heen en weer loopt. Men heeft dus de regeling der eigen
frequentie in de hand van het heele systeem, dat uit antenne en spoelen
bestaat, alleen al door meer of minder draadwindingen in te schakelen
en wel bewerkt verlenging der spoel steeds een vermindering der
frequentie, dus verhooging weer van de golflengte en omgekeerd. Men kan
hiermede al de antenne op de gewenschte golf afstemmen. Er bestaat
echter nog een tweede afstemmiddel en dat is de condensator. Hij bestaat
uit meerdere boven elkaar opgestelde metaalplaten met een kleine luchttusschenruimte en is geconstrueerd in twee deelen, n.1. een vaststaand
en een draaibaar gedeelte. Dit laatste kan om een as naar willekeur in
en uit, tusschen de platen, van het eerste deel, gedraaid worden en wel
zoodanig, dat de rij roteerende platen, die van den stator niet raken kan.
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Alle vaststaande en ook alle draaibare platen zijn geleidend met elkaar
in twee groepen doorverbonden. Ieder dezer beide deelen lijkt, op zijde
gezien, op een kam en beide kammen kunnen dus in elkaar geschoven
worden, zonder dat de tanden (hier platen) elkaar raken. De stroom vloeit
in de platen en de tegenoverliggende ladingen worden nu vast gehouden;
zoo werkt de condensator als een spons, die den stroom opzuigt. Daarbij
stijgt de spanning tusschen de platen en als deze te hoog geworden is,
drijft zij den stroom weer in de leiding terug; het is alsof de spons wordt
uitgedrukt en den stroom weer afgeeft. Afhankelijk van de grootte der
spons is nu de toestand der volledige oplading vroeger of later bereikt
en kan men dus de frequentie wijzigen, door de grootte van den conden
sator te veranderen.
Dit nu is met behulp der platenkammen gemakkelijk uit te voeren.
Draait men den draaibaren kam voor een gedeelte uit den vaststaanden,
dan bedekken de platen elkaar ook nog maar voor een deel en is alleen
het binnenste stuk der platen, voorzoover zij elkaar bedekken, werkzaam;
het is alsof men de platen en daarmee den condensator kleiner gemaakt
heeft. Zoo kan men door draaien het bevattingsvermogen (de capaciteit)
van den condensator naar believen wijzigen. Hiermede beschikken we dus
nog over een middel om de antenne af te stemmen en wel heeft vergrooting
der capaciteit steeds een vertraging der frequentie, dus verlenging der
golf tot resultaat.
Wij danken het dus aan het resonantie-verschijnsel, dat het ons gelukt
de geringe antenne-energie der aankomende golven op te nemen. Daarbij
vindt een opschommelen der energie plaats; juist zooals men door kleine
stooten den schommel in de grootste slingeringen kan omzetten, als men
maar in het goede rhythme duwt, zoo schommelt zich ook de stroom in
de afgestemde antenne tot zulk een sterkte op, dat men hem met in
strumenten kan opnemen. Nu is ook de opgeschommelde stroom nog
altijd erg zwak, omdat de aanstootende kracht der golven te gering is
en de ontvanger moet dan ook nog zeer ingewikkelde apparaten bezitten,
om deze sterk genoeg en voor het gebruik geschikt te maken.
Wij kunnen nu besluiten, als onze stroomkring, waarmee wij de electromagnetische golf willen opnemen, in staat is eigen trillingen uit te
voeren en wanneer de frequentie hiervan overeenstemt met die der aan
komende golf, dèn alleen zullen sterke electrische trillingen in hem ont
staan. Wij zullen nu onderzoeken of en hoe een electrische stroomkring
tot een eigen trilling in staat kan zijn en van welke omstandigheden zijn
eigenfrequentie afhangt.
Met dit doel beschouwen wij den eenvoudig geteekenden stroomkring in
afb. 7. Hierin stellen de metaalplaten A en B, die op een kleinen af
stand van elkaar geteekend zijn, den condensator voor. Beide deelen zyn
door middel van een draad en een spoel S met elkaar verbonden.
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De condensator heeft de eigenschap electriciteit op te zamelen, waar
bij hij, zooals wij reeds eerder hebben opgemerkt, tot zekere spanning
wordt opgeladen en ook hebben wij gezien, dat, hoe meer electriciteit
een condensator bij een bepaalde spanning kan opnemen, des te grooter
zijn capaciteit is.
Met de specifieke eigenschap van een spoel, waar doorheen een wissel
stroom vloeit en die wij zelf-inductie genoemd hebben mee, hebben wij
twee begrippen leeren kennen, die in de radio-techniek een groote rol
spelen, n.1. de capaciteit van een condensator (dus ook die van een antenne
natuurlijk) en de inductie van een spoel (zelf-inductie).
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'Afb. 7. Gesloten
trillingskring.
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Afb. 8. Condensator.

Nemen wij nu eens aan, dat plaat A in de figuur positief en plaat B
negatief geladen is. Dan zoeken zich deze ladingen door den draad te
vereffenen en er vloeit een electrische stroom van A door de spoel S
naar B.. Op het oogenblik waarop zich de ladingen juist vereffend hebben,
kan echter de stroom niet plotseling ophouden, omdat hij tengevolge van
spoel S een zekere traagheid bezit. Hij loopt daarbij voorloopig in dezelfde
richting verder en voert van de plaat A electriciteit weg, terwijl hij die
aan plaat B toevo.ert. Dientengevolge wordt plaat A negatief en plaat B
positief geladen, en deze omgekeerde nieuwe oplading van den condensator
brengt den stroom tot rust.
Is de stroom nul, dan bevindt zich dus juist op A een negatieve en op
B een positieve lading en deze beginnen zich nu weer te vereffenen,
* waardoor een stroom van B over S naar A ontstaat.
Nu herhaalt zich echter precies hetzelfde. De stroom schiet nu weer
over z\jn evenwichtstoestand heen en laadt plaat A positief en plaat
B negatief op.
Daarmee Hebben wij nu weer den aanvangstoestand en het spel begint
van voren af aan. Er vloeit dus in onzen stroomkring een wissel^
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stroom en wel, daar de wisselingen zich buitengewoon snel voltrekken,
een hoogfrequente stroom.
Onze stroomkring voert electrische eigen trillingen uit, die natuurlijk
met den tijd zwakker worden en tenslotte ingevolge den weerstand, dier»
de leidingsdraden den stroom bieden, verdwijnen.
De analogie met de trillingen van de elastisch opgehangen massa is
duidelijk; de gespannen veer stelt den in een richting opgeladen con
densator, de tezamen gedrukte veer, den omgekeerd opgeladen condensator
en de traagheid der opgehangen massa, die van den electrischen stroom
voor. En waar door samenwerking van gewicht, veer en traagheid der
massa eigentrillingen ontstaan konden, daar treden ook hier electrische
trillingen op, door het samenwerken van electrische elasticiteit, condensator
en electrische traagheid van den stroom in de spoel.
Wij noemen zulk een stroomkring, die door de aanwezigheid van capaciteit
en inductie tot het uitvoeren van eigentrillingen in staat is, een electrischen
slingerkring (trillingsketen).
Iedere electrische trillingskring heeft natuurlijk ook een bepaalde eigenfrequentie. Deze hangt alleen af van de capaciteit en inductie, die hij
bezit, gelijk de eigenfrequentie der elastisch opgehangen massa alleen
afhankelijk is van de sterkte der veer en van de massa van het opgehangen
lichaam.
Van welken aard deze afhankelijkheid is, valt gemakkelijk te begrijpen.
Benut men een groote capaciteit, dan duurt het naar verhouding lang,
voordat deze opgeladen is, de geheele werking speelt zich dan langzamer
af; de frequentie is naar verhouding klein.
Soortgelijk is de invloed der inductie. Bij groote inductie zal de stroom
meer in zijn richting en sterkte worden onderdrukt en gesmoord dan bij
kleine. De grootere inductie zal dus ook een kleinere frequentie tot resul
taat geven, zooals ook een groote massa langzamer slingert dan een kleine.
Resumeerend kunnen wjj dus vaststellen, dat de eigenfrequentie van een
•electrische slingerketen lager is naarmate zijn capaciteit en inductie
grooter zijn en omgekeerd.
Daar men nu condensatoren en spoelen volgens iedere gewenschte grootte
kan samenstellen, heeft men het dus ook naar evenredigheid in de hand
verschillende eigenfrequenties in het leven te roepen. Men kan door de
juiste keuze van spoel en condensator een trillingskring samenstellen met
•een frequentie van eenige honderden tot eenige milliarden trillingen per
seconde.
Wij moeten nu in de radiotechniek met trillingskringen kunnen werken,
waarvan de eigenfrequentie in ruime mate variabel dient te zijn. Wij
maken daarom bij de afstemming gebruik van draaicondensatoren, waar
van de capaciteit goed regelbaar is, overeenkomstig de grootte, die w\j
noodig hebben om het gewenschte golflengte-bereik te bestrijken en van
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spoelen, waarvan wij het aantal windingen, waaruit deze bestaan, door
bij- en afschakeling kunnen wijzigen.
, Naast de veranderlijke capaciteiten en inducties worden natuurlijk op
plaatsen, waar een verandering niet noodig is, ook onveranderlijke, dus
vaste gebruikt. In de schakelschema’s der radio-techniek pleegt men
de veranderlijke capaciteiten en inducties van de vaste door een schuinstaanden pijl te- onderscheiden.
Wij moeten nu nog een verdere eigenschap van den electrischen slingerkring bespreken. Nemen wij hierbij ter vergelijking nog eens het aan
een veer opgehangen gewicht. Hangt dit eenvoudig in de lucht, dan zal de
eenmaal op gang gebrachte slingering lang duren, omdat de wrijving in
dit geval licht is. Plaatsen wij daarentegen de geheele inrichting onder
water, dan zal reeds na veel korter tijd de beweging tot rast zijn gekomen
en zullen ook door de rhythmische stooten lang niet zulke sterke slinge
ringen verkregen worden, als zulks in de lucht het geval was.
En denken wij ons eindelijk de geheele proef in dikke olie uitgevoerd,
dan is het duidelijk, dat daarbij in het geheel geen trillingen zullen op
treden; de wrijvingsweerstand is veel te groot. Men noemt dezen invloed
van den wrijvings-weerstand „demping”.
Ook bij de electrische trillingen treedt een dergelijke demping op en
wel tengevolge van den weerstand, dien ieder metaal aan den doorgang
van den electrischen stroom biedt.
Om nu sterke electrische trillingen te verkrijgen moet deze demping
zoo klein mogelijk gemaakt worden, d.w.z. de slingerketen moet uit ge
noegzaam dik draad van een goed geleidend materiaal bestaan en mag
geen deelen bevatten die een hoogen electrischen weerstand bezitten.
Daarmee hebben wij de hoofdvoorwaarden, die aan een trillingskring
gesteld worden, indien hij sterke electrische trillingen moet oproepen,
wanneer hij door een aankomende electro-magnetische golf getroffen
wordt, hierin samengevat: zijn eigenfrequentie, die door zijn capaciteit
en zelfinductie wordt bepaald, moet met de frequentie der aankomende
golf precies overeenstemmen, dus hierop afgestemd zijn. Tevens moet zijn
demping, die door zijn electrischen weerstand bepaald wordt, voldoend
klein zijn.
De mogelijkheid der afstemming is een der belangrijkste hulpmiddelen
der. draadlooze overbrenging, want door haar wordt het pas doenlijk
gemaakt, uit den chaos der de ruimte doortrekkende electro-magnetische
golven, één bepaalde tg ziften en op te nemen. Heeft b.v. een trillingskring een eigen-frequentie van 600.000, dan kan hij door een golf van de
frequentie 600.000 tot sterke trillingen opgewekt worden, terwijl een
golf van de frequentie 200.000 of een van 700.000, hem zonder eenige
beïnvloeding voorbijtrekt, zelfs al is hij werkelijk sterker dan de eerste
golf. Daarentegen zal hij op een golf van de frequentie 460.000 of 660.000
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ook nog reageeren, hoewel in veel minder sterke mate, dan op de golf
waarop hij is afgestemd.
De afstemming is dus niet volmaakt. Iedere trillingskring is niet alleen
voor de golf van zijn. eigen frequentie gevoelig, maar ook, zij het in af
nemende mate, voor een zeker bereik van golven, wier frequenties zijn
eigenfrequentie min of meer nabij komen. Hoe grooter dit bereik is,
des te slechter, des te minder scherp is de afstemming.
Nu is echter een scherpe afstemming voor de draadlooze telefonie van
een groote beteekenis. Want zenden b.v. 2 stations, het eene met een
golf der frequentie 490.000, het andere met een van 500.000 gelijktijdig,
dan zal een slecht afstembare ontvanger slechts een verward geluidskluwen
voortbrengen, terwijl het een ontvanger met groote afstemscherple
(selectiviteit) mogelijk is, de beide golven afzonderlijk op te nemen, zonder
dat zij elkaar storen.
Vooral tegenwoordig, waar door de snelle uitbreiding van het radio
verkeer met den dag nieuwe zendstations verrijzen, is het natuurlijk niet
ieder zendstation mogelijk een golf te gebruiken, waarvan de frequentie
met die van alle andere stations werkelijk verschilt.
Daarom worden er thans hooge eischen gesteld aan de ontvangers en
moeten deze in staat zijn golven, waarvan de fréquenties ook maar naar
verhouding weinig van elkaar verschillen, te kunnen scheiden. Wat dit
betreft zijn de ontvangtoestellen van dezen tijd al een heel eind op den
góeden weg; er zijn er, die, wanneer zij op een golf van een frequentie
500.000 zijn afgestemd, een golf van 503.000 Hertz al niét meer opnemen.
Zooals vanzelf spreekt berust deze selectiviteit niet alleen op de normale
afstemming van een trillingskring, maar ook op andere verschijnselen en
is slechts mogelijk door gecompliceerde inrichtingen.
Zoo begrijpen wij nu, hoe van de zendantenne uit een werking door
de ruimte kan gaan en deze door de antenne van een ontvanger kan worden
opgenomen.
Deze werking berust op het verschijnsel van het electrische veld, de
tweede verschijningsvorm der electriciteit. Dit veld wordt door den zender
rhythmisch wisselend opgewekt en breidt zich golfvormig naar alle zijden
uit. De ontvangantenne vangt de golven op en zulks berust daadwerkelijk
op de electrische resonantie.
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Wy hebben nu het begrip golflengte leeren kennen en zullen vervolgens
iets betreffende haar gestalte gaan behandelen; wij bedoelen hiermede
de golfhoogte, die men „amplitude” noemt. Het is de hoogte van den golfberg boven de middellijn (zie afb. 9).
Een golf van groote amplitude is sterk, zij slaat krachtig tegen den
oever. Zij zou nog veel verder gaan, wanneer de oever haar niet tegen
hield. Volgen wy den loop der golven die een schip veroorzaakt in de open
zee, dan zien wij, dat de golven met grootere golfhoogte verder gaan dan
die van een kleine hoogte; het duurt langer eer zij verloopen zijn; daarom
wordt de reikwijdte der golven door haar amplitude bepaald; met de golf
lengte heeft echter de reikwijdte niets uitstaande. Een korte golf kan een
grootere reikwijdte hebben dan een lange, wanneer zij slechts een sterkere
amplitude bezit. Zij gebruikt meer schreden voor denzelfden weg, maar
dat doet aan haar kracht niets af.
In afb. 10 is een korte golf met sterke- en een lange met zwakke ampli
tude geteekend; de kortere
§
heeft al drie golflengten ach
ter zich, wanneer de langere
er pas één heeft afgelegd.
«o
/ Hier zou de korte golf verder
i
i loopen dan de lange, omdat zy
i
-------------- Golflengte
4 de grootste kracht heeft en
V
eerst later uitgeloopen zal zijn.
Afb. 9. Golflengte en golfhoogte
Voor de telegrafie op groo(Amplitude).
ten afstand bezitten de lange
golven wel eenig voordeel. Zij lyden onderweg minder verliezen.
Wanneer de golf over den aardbodem trekt, dan volgt ze daarbij alle
oneffenheden van den bodem; zy klimt over hoogten en bergen heen;
daarbij is de korte golf met haar kleine passen in het nadeel.
Als een kever door een geploegden akker loopt, dan moet hij daarby
alle oneffenheden ontgaan; de mensch met zijn groote passen komt daar
veel beter vooruit.
Zoo is het ook voor de korte golf moeilyker over den oneffen aard
bodem te gaan; zy stoot zich vaker en verliest bij iederen stoot energie.
Zoo is het te verklaren, dat bij gelijke amplitude de lange golf verder
komt dan de korte.
Anders is het evenwel boven de zee. Hier ontbreken de oneffenheden
en dientengevolge komen lange en korte golf gelijk vooruit.
De begrippen golflengte en reikwijdte moet men scherp scheiden. Men
hoort dikwyls zeggen: „Met korte golven kan men natuurlijk niet zoo
ver telegrafeeren.” Wie dat denkt heeft hoogst waarschijnlijk het begrip
reikwydte met golflengte verwisseld en gelooft zeker, dat de golf zoover
reikt als haar lengte is.
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Daarbij is de genoemde zin wel juist, alleen, natuurlijk is deze samen
hang in het geheel niet, maar men moet hem door den invloed van den
oneffen bodem verklaren. Daarbij mag de golf ook niet te lang genomen
worden.
Is een zekere golflengte overschreden, dan wordt de werkwijze van
den zender ongunstig. Bij gemiddelde zendstations ligt de grens bij 1000
tot 4000 Meter; groote stations kunnen nog tot 20.000 M. golflengte gaan.
Deze grens hangt van de grootte der zendstations af. Is de golf te
lang in verhouding tot de antenne, dan zal nog maar een klein breuk
deel van den antennestroom in golven worden omgezet en daarbij zakt
de reikwijdte, bij al te groote golven, weer af.
De invloed van het land op de golven kan zeer verschillend zijn. Menige
hindernis neemt de golf, alsof deze niet bestond, kleine hoogten van droog
zand of rots worden eenvoudig doorsneden; zij zijn in zekeren zin, wat het
glas is voor de lichtgolf.
Groote hoogten en bergen
worden overklommen, ook
de muren der huizen wor
den doordrongen en daarom
kan men de raamantenne in
de kamer opstellen.
Evenzoo
beteekent het
menschelijk lichaam geen
Afb. 10. Een sterkere korte en een
hindernis; het bestaat voor
zwakkere lange golf.
de golven heelemaal niet.
Belemmerend daarentegen werken zulke stoffen, die den electtischen
stroom geleiden. Zij laten de golven niet door, maar zetten ze in stroomen
om, die dan verloren gaan.
Voor alles hebben daarom metalen een afschermende werking. In een
huis van gewapend beton zal men met een raamantenne slechte ontvangst
hebben, omdat de yzerdeelen in de muren de golven opzuigen en terug
houden. Voor zulke huizen moet men dus de voorkeur geven aan een
dakantenne, die de golven boven het huis opvangt. Zij mag
daarvoor
echter niet te dicht in de buurt van ijzerdeelenkomen, b.v.
bliksem
afleiders, ijzeren brandtrappen enz.
Ook de aardbodem kan geleidend zyn, wanneer hy vochtig is; wordt b.v.
de antenne in een eng dal opgesteld, en door vochtige aarden hoogten
ingesloten, dan zal de ontvangst verzwakt of geheel verhinderd
worden.
Ook het water is een goede geleider voor den electrischen stroom, in
het byzonder het zeewater, door zyn zoutgehalte. Dit komt echter de
verbreiding der golven juist ten goede; zy glyden namelyk langs de
oppervlakte van het water, alsof zy daarlangs geleid werden. Dat is
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in het bijzonder voor de telegrafie op grooten afstand van belang.
Op groote afstanden, zooals van Europa naar Amerika, doet zich de
kromming van de aardoppervlakte al sterk gelden.
De korste weg van Nauen naar New-York voert door de aarde heen
(zie afb. 11). Langs dezen weg zou telegrafie met Amerika echter niet
mogelijk zijn, want in de aarde zijn de verliezen voor de golven veel
te groot; zij zouden na een paar kilometers verbruikt zijn. Zouden daar
entegen de golven van Nauen uit in rechte lijn door de lucht verder
gaan, dan kwamen zij nooit in New-York, maar zouden de aarde verlaten
en zich in de eindeloosheid verliezen. De oceaan voert de golven langs
zijn oppervlakte via den krommen weg, den aardbol volgend, naar
New-York.
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Daarom is de telegrafie over land veel moeilijker door te voeren dan
over water en men stelt dientengevolge de
Nouen
groote transatlantische stations liefst in de
Ne" V0rk rf.
nabijheid der kust op, met de bedoeling om
niet een groot stuk landweg, te veel energie
van de 'golven te doen absorbeeren.
Het station Nauen b.v., dat meer land
waarts gelegen is, ligt toch nog niet zoo
ver van de kust verwijderd,’ dat de land
weg reeds storen zou. Nauen, het groote
Duitsche station voor transatlantisch verAfb. 11. Van Nauen naar keer,' heeft intusschen gepresteerd wat op
New York langs den aardbol. aarde maar gevraagd kan worden; want de
golven, van Nauen kunnen de aarde vol
komen omcirkelen, zoodat er geen aardsche afstand bestaat, welke Nauen
niet overbruggen kan.
Bij de telegrafie rondom den halven aardomtrek vertoont zich overigens
een merkwaardig verschijnsel; op dat punt der aarde, dat precies tegenover het zendstation ligt, is de ontvangst naar verhouding sterk, omdat
hier de golven van alle kanten van den aardbol tezamen komen.
Als voorbeeld voor den antenne-aanleg van zulk een groot station
geven wij afbeeldingen weer van de antennes der zenders Königswusterhausen en Rocky Point (U.S.A.) (zie. afb. 12 en 13).
Afb. 14 toont het gebouw van het Hollandsche station Kootwijk, het
welk de daarin huizende technische kracht in de vormen van moderne
ouwkunst uiterlijk weerspiegelt. Het station dient voor het verkeer met
de Hollandsche koloniën; in Bandoeng, op Java, staat de tegenzender
opgesteld.
Er bestaat een groot verschil tusschen de verbreiding der golven bij
dag en bij nacht, ’s Nachts is de ontvangst veel luider en worden- er
stations hoorbaar, die overdag niet opgenomen kunnen worden. Men ver-
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klaart dit onderscheid door den invloed van het zonlicht op den electrischen
toestand der lucht.
Voornamelijk in de hoogere luchtlagen maken de zonnestralen de lucht
electrisch geleidend (ionisatie) en dit bewerkt, dat de golven voor een

ï

Afb. 12. Een deel van den antenne-aanleg van Königswusterhausen.
deel door de lucht worden opgezogen. Daarom is overdag de ontvangst
zooveel zwakker. Men heeft ’s nacht nog wel stations gehoord, die meer
dan dubbel zoover verwijderd lagen als een station, dat overdag nog juist
te hooren was. Dat hier wel degelijk een werking van de zon in het spel
is, bewijzen ook waarnemingen bij zonsverduistering; men bemerkt ge
durende de duisternis een toename van de geluidssterkte in den ontvanger.
Deze waarnemingen toonen, dat de reikwijdte van een zendstation geen
vaste grootte is, maar van verschillende factoren afhangt en zich sterk
wijzigen kan. Zij hangt af van de golflengte, van het land tusschen
ontvanger en zender, van de vochtigheid der lucht en van den bodem
en is des nachts een andere dan overdag.
Van belang bij de reikwijdte is ook de meerdere of mindere geschikt
heid van het ontvangapparaat. Met een eenvoudigen kristalontvanger zal
men een groot station al op een- afstand van eenige beteekenis niet
meer hooren, terwijl men het met een goeden lamp-ontvanger met meer
voudige versterking nog op zeer grooten afstand goed ontvangt.
De golven van een klein station zyn juist zelfs op zeer grooten af
stand nog aanwezig; alleen zyn zij uiterst zwak geworden en komt het
er maar op aan dat men ze nog op kan nemen. Door de constructie der
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moderne ontvangtoestellen is derhalve de reikwijdte van alle zendstations
indirect grooter geworden.
Onze kennis van de voortplanting der golven heeft zich zeer uitgebreid

Afb. 13. Gerichte antenne van het Amerikaansche krachtstation
Rocky Point.
sinds het den radio-amateurs gelukt is met zeer korte golven onverwacht
groote afstanden te overbruggen.
De beroeps-radio-technici waren, geleid door de hierboven ontwikkelde
theorie, tot het gebruik der korte golf niet overgegaan; de amateurs
daarentegen, wien men het gebied der golven onder de honderd meter
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had overgelaten, vonden bij hun onophoudelijke pogingen, dat men door
zulke korte golven met zeer kleine energie buitengewoon groote afstanden
bereiken kan, terwijl merkwaardig genoeg, op korten afstand de ontvangst
dikwijls zeer slecht is.
De diepe onderzoekingen van dit verschijnsel, die sindsdien ook in
vakkringen met belangstelling gevolgd werden en intusschen reeds
van zeer groot belang zijn geworden, leidden tot de ontdekking, dat de
verbreiding der korte golven op ingewikkelde wijze tot stand komt.
In de hoogste luchtlagen, het gaat hier om hoogten van 90 tot 100 K.M.,
terwijl de hoogste berg de Mount Everest slechts ongeveer 9 K.M. meet,
is de lucht onder den invloed der zonnestraling in electrisch geladen
deeltjes gesplitst; zij is zooals de vakterm luidt ge-ioniseerd. In deze,
naar den natuurkundige Heaviside genoemde, Heaviside-laag verliest de
lucht haar isoleerende eigenschappen, zij wordt tot een geleidende laag
en daardoor tegelijk tot een spiegel voor de electrische korte golven.
De daardoor verkregen voortplantingsverhoudingen toont ons afb. 15.
De korte golven planten zich niet langs het aardoppervlak voort, zij
gaan als ruimtestraling in de hoogte en verlaten in het algemeen den
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Afb. 14. Het Hollandsche krachtstation te Kootwijk.
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aardbol. Slechts als zij onder een hoek op de Heaviside-laag stooten, worden
zij door deze teruggeworpen en komen dan op de aarde terug, echter
op tamelijk verren afstand, daartusschen ligt dan op de aarde een „doode
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zone” die door de golven niet bereikt wordt, omdat de recht van den
zender opstijgende golven niet door de Heaviside-laag teruggeworpen
worden, maar er doorheen dringen. Zoodoende worden de bedoelde eigen
aardige ontvangstverhoudingen verklaard.
OnaFgebogen
I stralen

tieavisidelaag

r-Ar-^
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i l!/^Hoekgren$
V//////////^Z^////////////////////7/77^/n
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Zender

Doode Zone

Ontvangstzone

Afb. 15. Uitbreiding van korte golven: Ruimtestraling, afbuiging tegen de Heaviside-laag, doode
zone, ontvangst-zone, fading.
Afb. 16 toont ons een gelijk geval voor de voortplanting over een groot
kogelvormig stuk der aardoppervlakte; het is hier dus geheel anders dan
op afb. 11, die voor lange golven geldt. Tengevolge van hun eigenaardige
voortplantingsverhoudingen, die aan
Heavisidel-aeg
sterke zwenkingen zijn blootgesteld en
ondanks hun beduidend minder energie
verbruik, hebben de korte golven de
Zendonterwt
Qoq.
lange niet kunnen verdringen voor
regelmatig gebruik.
Bij de korte golven doet zich ook de
ft<2.
invloed van dag en nacht sterker ge
ft
voelen, zooals afb. 17 aantoont, die het
korte-golf-verkeer tusschen Nauen er.
Java weergeeft. Men moet hierbij be
denken, dat het verschil maakt, of de
Afb. 16. Uitbreiding van korte geheele weg tusschen Nauen en Java
golven; overbrugging van grooin duister gehuld is, of slechts een ge
tere deelen der gebogen aard
oppervlakte door weerspiege deelte daarvan. Het onderste gedeelte
ling der ruimtestralen tegen der afbeelding toont, in Javaanschen
de Heaviside-laag.
tijd gerekend, het in duister gehulde
gedeelte van den weg; zoo is om 20 uur
nog niet de geheele helft van den. weg donker; van 1 tot 6 uur de geheele
weg, om 8 uur weer de halve weg, doch nu op de andere helft, enz. Daarbij
is in afbeelding 17 de geluidsterkte weergegeven, waarmede ontvangen
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wordt. Het sterkste is de ontvangst gedurende den tijd van algeheelen
nacht, daarvoor en daarna daalt zij sterk en bij dag is in het geheel
niets te hooren.
Nog een ander verschijnsel, dat ook bij lange golven optreedt, moet
door den invloed der Heavisidelaag verklaard worden; het is de fading,
het plotseling verdwijnen der geluidssterkte, dat bij ontvangst van ver
verwijderde stations dikwijls storend merkbaar wordt (sluiereffect).
Het kan voorkomen, dat
golven langs wegen van ververschillende lengte, tengevolge
X = Z6n
van eigenaardige buigings-ver- g
schijnselen, naar dezelfde plaats 21
\
v
gevoerd worden. Bedraagt het ^
/
\
M.ET.
/ƒ
weg-verschil maar ongeveer o
* 6 8 10 12
16 16 ZO 22 Zf 2 <■
een halve golflengte, dan komt
van de eene golf een berg en
10 12 1* 16 18 20 22 2* Z <- 6 8 Hf
van de andere een dal aan, die
Javaansche tijd
elkaar dan opheffen (interfe
Afb.
17.
Geluidssterkte
van het ultra
rentie). Ook andere oorzaken
korte golf station Nauen, opgenomen
kunnen het sluiereffect te voor- in Bandoeng (Java), afhankelijk van
schijn roepen; b.v. veranderin den dag-tijd, (d.w.z. van de lichtverhoudingen op den verbindingsweg).
gen van het trillingsvlak (Po-
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larisatie-wisseling). Dergelijke
hinderlijke uitdoovingsverschijnselen treden ook bij langere golven op,
daar een buiging aan de Heaviside-laag gedeeltelijk ook bij deze golven
voorkomt; bij korte golven zijn zij daarentegen van veel intensiever en
veelvuldiger aard, hoewel van korter duur.
Neemt men bij radio-ontvangst een dergelijk verdwijnen van het geluid
waar, dan is het raadzaam rustig af te wachten en het apparaat niet
te verstellen; in de meeste gevallen is de fading na eenige oogenblikken
voorbij. De dikwijls waargenomen uitstekende ontvangst van verafgelegen
omroepzenders is daarop terug te brengen, dat ook bij deze golven
ruimte-uitstraling optreedt en de gunstige werking der Heaviside-laag
opvallend maakt. De juist bij deze stations sterk waar te nemen fading
kan wel als bewijs van deze opvatting gelden.
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4. OPEN- en GESLOTEN TR1LLINGSKRINGEN.
Een trillingskring, zooals wij hem in het voorgaande hebben leeren
van electrische golven nog volkennen, is tot onmiddellijke opneming
komen ongeschikt. De golven hebben, om het zoo eens uit te drukken,
nog geen aanvattingspunt waardoor zij trillingen in den kring' kunnen
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teweeg brengen.
Wij hebben reeds gezien, dat de aankomende golven het streven hebben,
de in de draden en andere metaaldeelen van den trillingskring aanwezige
electrische ladingen in heen en weer
gaande beweging te brengen.
A
A
Kiezen wij een oogenblik, waarin
een aankomende golf op den in afb. 7
geteekenden trillingskring een naar
boven gaanden stroom van S naar A
en in den rechtschen draad een naar
boven gaanden stroom van S naar B
5
doet ontstaan, waarbij zoowel A als B
positief geladen zijn. In het volgend
oogenblik hebben in beide draadge5
deelten de stroomen het streven om
zich naar beneden te bewegen en
C
beide vlakken A en B worden nu
negatief
geladen.
B
fWij hebben echter opgemerkt, dat
Afb. 18. Open Afb. 19. Open
het ter verkrijging der eigentrillingen
trillingskring.
trillingskring,
noodig is, dat van de beide vlakken
geaard.
er altijd één positief geladen is
en het andere negatief; de aankomende golven die de eigenschap
bezitten beide vlakken eender te laden zullen daarom in onzen trillings
kring geen eigentrillingen verwekken. Er is echter slechts een kleine
wijziging noodig om ons daarvan te ontdoen. Denken wij ons daarom den
in afbeelding 7 geteekenden trillingskring, zooals wij hem nu weergeven in
afb. 18, dan hebben wij ook een, zij het een ander soort trillings-kring.
Dat het in afb. 18 geteekende schema een trillingskring is, d.w.z. dat
deze capabel is eigentrillingen te verwekken, is gemakkelijk te zien, want
de punten A en B bezitten een zekere capaciteit (de punten A en B bezitten
wel een mindere capaciteit, dan wanneer zij zooals in afb. 7 vlak tegenover
elkaar stonden, maar dit kan men opgeheven denken door zich de vlakken
in afb. 18 grooter voor te stellen) en de spoel S bezit een zekere zelfinductie.
Wie de trillingsbewegingen in den trillingskring van afb. 18 nader wil
bezien, behoeft slechts de beschrijving der bewegingen in den trillingskring
van afb. 7 nog eens over te lezen; zij is woordelijk van toepassing op afb.
18. Er gaat in beide gevallen, in snelle afwisseling, een stroom van A
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over S naar B, dan weer van B over S naar A, enz. Men noemt eèn
trillingskring, zooals die in afb. 18 is weergegeven, een open trillingskring,
in tegenstelling met den in afb. 7 afgedrukten gesloten trillingskring.
Indien nu een electrische golf op een open trillingskring valt en
wanneer b.v. de electrische kracht op dat oogenblik naar boven werkt,
(in de richting van B naar A) dan wordt in den geheelen trillingskring
de electriciteit in opwaartsche richting in beweging gezet, d.w.z. er vloeit
een stroom van B over S naar A. Het volgend oogenblik oefent de golf
een electrische kracht uit in benedenwaartsche richting en vloeit een
stroom van A over S naar B; dan volgt weder een kracht naar boven en
een stroom van B over S naar A, enz. De golf verwekt aldus in den open
trillingskring juist zulke heen en weer gaande stroomen, als bij de eigentrillingen van den gesloten trillingskring het geval is. De golf zet den
trillingskring tot eigentrillingen aan. (Natuurlijk slechts dan alleen, wan
neer hij op de golf is afgestemd). Een open trillingskring is daardoor dus
tot het opnemen van electro-magnetische golven in staat.
De aankomende golf beïnvloedt den trillingskring des te sterker, naar
mate de vlakken A en B grooter en naarmate zij verder van elkaar
verwijderd zijn. Men gebruikt dan voor de vlakken A en B lange ge
spannen draden of geheele netten van draden; noemt A de antenne en
B de tegencapaciteit.
De tegencapaciteit kan men ook weglaten en daarvoor in de plaats de
spoel S direct met de aarde in verbinding brengen, die men zich als een
groot electriciteitsreservoir kan voorstellen, waaruit geregeld afwisselend
electriciteit naar de antenne en van daaruit weder geregeld naar de aarde
terugvloeit. De meeste stations worden met zulke geaarde trillingskringon
gebouwd; de tegencapaciteit wordt hoofdzakelijk dan gebruikt, als de
bovenste lagen van de aarde, waarop het station staat, slecht geleidend
zijn, b.v. uit droog zand bestaan en daarom een goede aardverbinding
onmogelijk is.
Een geaarden open trillingskring toont ons afb. 19. Er is hier buiten de
antenne A en de veranderlijke zelf-inductiespoel S een condensator C
ingelascht.
De vorm van de antenne kan zeer verscheiden zijn. In afb. 20 zijn
eenige gebruikelijke antennevormen weergegeven; bij a ziet men den
eenvoudigsten vorm eener antenne, die uit een aan een opgerichten paal
bevestigden draad bestaat (de pijl toont de plaats aan, waar de toevoerleiding naar het ontvangtoestel gaat), terwijl b een zoogenaamde Tantenne voorstelt, zooals die op schepen veel toegepast wordt. Deze
antennes noemt men in tegenstelling met andere, later nog te bespreken
soorten, hoog- of dakantennes; verschillende verdere uitvoeringen van
hoog-antennes zullen in het hoofdstuk over antenne-bouw nader worden
besproken.
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Onze antenne, spoel en condensator vormen een open trillingskring,
die energie kan uitstralen. Men kan echter met spoel en condensator ook
een slingerketen samenstellen, zonder een antenne te benutten; zulk een
kring hebben wij reeds
leeren kennen en wij
noemden hem gesloten
trillingskring. Hij straalt
zijn energie niet uit en
daarom vindt hij in den
ontvanger zulk een uit
gebreide toepassing, daar,
waar het er om gaat, de
trillingen op te nemen en
6
\
te behouden.
a
Zooals
wij
weten,
hebben deze gesloten
kringen ook hun eigenV/r,
frequentie; men meet ze
Afb. 20. Hoog-antennes.
gewoonlijk eveneens naar
de golflengte in meters, hoewel hierbij geen golven voorhanden zijn. Men
bedoelt daarmede die golflengte, welke de trilling hebben zou, indien deze
uitgestraald werd.
Wij hebben nu gezien, hoe en onder welke voorwaarden electro-magnetische golven in een slingerketen electrische trillingen kunnen vóórt
brengen en weten, dat deze in de meeste gevallen buitengewoon zwak
zijn, hoofdzakelijk wanneer golven van verafgelegen stations opgenomen
moeten worden. Wij hebben dus behoefte aan een inrichting, die het aan
wezig zijn van een electrische trilling in een stroomkring met groote
gevoeligheid kan aantoonen en moeten zulk een apparaat in den trillingskring opnemen. Daarbij komt nu een nieuwe moeilijkheid voor den dag.
De inlichtingen, die voor het verkennen van electrische trillingen noodig
jn en zooals wij ze wat verder in dit boek zullen leeren kennen, hebben
een
• ^ ^e.J. boo*fen weerstand. Zouden wij dus zulk een .inrichting direct
verkrijgen ln8:Skrïng scbakelen, dan zou deze daardoor een sterke demping
kring geen kra^hti^1^ bebben’ kunnen in een sterk gedempten trillingseen sterke demping electr*scke trillingen ontstaan en werkt bovendien
dempte trillingSkrh1gn^UnStlg °P de afstemscherPte> z0°dat een sterk geeen scherpe afstemmi ^ SCllerp meer afgestemd kan worden. Daar nu
kenningsinrichting, of1”2 ^ eroot belang is, mogen wij deze golfverstroomkring opnemen' Z°°a^S men ook zeSt, indicator, niet direct in onzen
^gelijkheid over, n.1. dat wij twee trillings-
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kringen aanwenden. De eerste bevat de antenne en is zwak gedempt;
hij kan dus scherp afgestemd worden en wordt door de aankomende golf
tot krachtige slingeringen opgewekt. De indicator is in den tweeden kring
opgenomen en er behoeft nog maar voor gezorgd te worden, dat de
trillingen van den eersten op den tweeden kring worden overgedragen,
d.w.z. door de electrische trillingen in den eersten, moeten ook overeen
komstige trillingen in den tweeden kring geïnduceerd worden. Wij moeten,
zooals men zegt, twee gekoppelde trillingskringen gebruiken.
De manier, waarop trillingen van den eenen op den anderen kring
worden overgebracht, de soort van koppeling dus, kan langs verschillende
wegen worden bereikt. In de afbeeldingen 21 en 27 zijn twee der be
langrijkste koppelingen voorgesteld; in beide gevallen is een open met
een gesloten trillingskring gekoppeld.
Vanzelfsprekend kunnen ook andere trillingskringen, zooals b.v. twee
gesloten kringen met elkaar gekoppeld worden. In afb. 21 wordt de
koppeling bewerkstelligd, doordat een deel der windingen van spoel S,
zoowel tot kring I als ook tot kring II behoort. Door deze voor beide
kringen gemeenschappelijke windingen, wordt*, als kring I electrische
trillingen uitvoert, ook kring II tot dezelfde trillingen aangespoord,
wanneer beide kringen op elkaar zijn afgestemd, hetgeen door den varia
belen condensator C kan geschieden. Men noemt deze wijze van koppelen,
„Galvanische of directe koppeling”.
Afb. 27 toont ons de „inductieve of in
directe koppeling”; de andere, in deze
teekening opgenomen inrichtingen zullen
I
later worden besproken. Hierbij bestaat
in het geheel geen draadverbinding tusschen de kringen I en II, maar de tril
lingen worden door de spoel Si op de
naburige spoel Ss inductief overgebracht.
Het spoelenpaar werkt juist als een wisselstroomtransformator. Als in Si een hoog
frequente stroom vloeit, dan wordt daar 5
<r
/
door ook in Ss een stroom met dezelfde
I
frequentie geïnduceerd. Wij hebben nu nog
onderscheid te maken tusschen losse en
vaste koppeling. In afb. 21 is de koppeling
des te vaster, naarmate meer windingen
der spoel S in kring II bijgeschakeld zijn. Afb. 21. Directe koppeling.
In afb. 27, bij de indirecte koppeling, is
deze ook des te vaster, naarmate de spoelen Si en Ss meer windingen
bezitten en hoe dichter zij in elkanders nabijheid staan.
Hoe vaster de koppeling tusschen 2 trillingskringen is, des te meer
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energie wordt door den eenen op den anderen overgedragen en des te
sterker trillingen worden in den kring II opgewekt. Men zou daarom,
oppervlakkig beschouwd, kunnen meenen, dat het gunstig is een zoo vast
mogelijke koppeling te kiezen.
Het blijkt echter, dat een vaste koppeling de afstemscherpte van kring I
vermindert en een goede afstemming zelfs onmogelijk kan maken. Dit
komt, doordat bij vaste koppeling kring I wel sterk op kring II inwerkt,
maar ook kring II sterk op kring I terugwerkt en door deze terugwerking*,
de trillingen in kring I stoort. Men mag derhalve, in het belang van een
goede afstemming, de koppeling niet te vast maken en moet, hoewel daar
door minder energie op kring II overgedragen wordt, met lossere
koppeling werken.
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5. DE ANTENNE.
Wij hebben in het voorafgaande reeds kennis gemaakt met de antenne
en wel in den open trillingskring. Hoewel wij er in een later hoofdstuk
meer uitvoerig op zullen terugkomen, willen wij hier nu toch reeds een
en ander betreffende antennes voorloopig behandelen.
Het woord antenne beteekent eigenlijk „voeler”, „taster”; zooals de
voelhorens van een vlinder dienen om hem kennis van de omringende
wereld te verschaffen, zoo steekt ook de radio-ontvanger zijn electrischen
voelhoren in de lucht en vangt daarmede de golven op, die hem berichten
overbrengen uit de verste wereldstreken. Men onderscheidt zend- en ontvang-antennes.
Weliswaar kan men met iedere ontvangantenne ook zenden en om
gekeerd, maar de eischen, aan deze beide doelen gesteld, zijn zoo ver
scheiden, dat ook groote verschillen in de bouwwijzen zijn ontstaan. Voor
den radio-amateur komen alleen ontvangantennes in aanmerking, want het
zenden is, zonder speciale vergunning van de betreffende autoriteiten, niet
geoorloofd.
Bij uitzondering evenwel wordt nu en dan, onder bepaalde voorwaarden,
aan particulieren een zendvergunning verleend, doch zij is in dat geval
o.a. ook gebonden aan een door P. T. T. voorgeschreven golflengte op de
korte golf en deze mag alleen voor experimenteele doeleinden worden
gebruikt.
Naast de beide antenne-vormen, die wij in afb. 20 reeds ontmoet
hebben, willen wij beginnen met de beschrijving van een oude bekende,
die wij reeds bij de electrische golven in afb. 4 ontmoet hebben, de
raamantenne. Om het principe, waarop de werking van de raamantenne
berust, beter te begrijpen, zullen wij een proef uit de leer der electriciteit
er bij halen, die de meesten onder ons zich nog wel zullen herinneren.
Wanneer men in een spoel, bestaande uit een zeker aantal draad windingen
waarvan de einden met een galvano-meter zijn verbonden, met vlugge
beweging een staaf-magneet steekt, dan ontstaat daardoor in de spoel
een stroom en de galvano-meter slaat in een bepaalde richting uit. De
richting van den stroom is afhankelijk van de magneetspoel, welke het vlak
van de spoel snijdt. Een uitvoerige beschrijving hiervan kan men vinden in
„Het Nieuwe Handboek der Electriciteit” van Welter, in de vertaling
van ir. L. W. de Ivoning, 2e hoofdstuk „Het Magnetisme”1).
Bij het uittrekken van den magneet ontstaat weder een stroom, maar
nu in omgekeerde richting. Wanneer een draadwinding door magnetische
krachtlijnen (veld) gesneden wordt, ontstaat hierin altijd een electrische
stroom; ook is dit het geval wanneer het veld zich wijzigt en de kracht
lijnen dus van richting of sterkte veranderen.
Waar nu, zooals wij reeds eerder gezien hebben, een electromagnetische
*) Uitgave van N.V. Gebr. Graauw’s Uitg. Mij, Amsterdam (2de druk,
.1932).
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golf naast het electrisch- ook een magnetisch krachtveld bevat, dat voort
durend verandert van richting en sterkte, dan zal zij, indien zij een spoel
treft, hierin een heen en weer gaanden stroom, een hoogfrequenten stroom,
induceeren. Men kan dus zulk een spoel ook als antenne benutten en
• wanneer zij met een condensator tot een
gesloten trillingskring samengebouwd
wordt, zal deze trillingskring door een
aankomende electro-magnetische golf, in
geval hij hierop is afgestemd, in eigentrillingen gezet worden.
De spoel, die hier als antenne dient,
moet echter een voldoende afmeting heb
ben, want hoe grooter zij is, des te
sterker is haar werking. Men wikkelt
daartoe een zeker aantal windingen op
een groot rechthoekig raam en noemt
Aansluitklemmen
dan ' zulk een inrichting een raamantenne.
Een raam-antenne kan in een ge
Afb. 22. Raam-antenne.
sloten trillingskring als antenne en zelfinductiespoel tegelijk dienst doen, waarbij dan de afstemming van den kring door middel van een variabelen
condensator geschiedt. Terwijl dus door middel van een hoog-antenne een
open trillingskring in eigen-trillingen gezet kan worden door de werking
van het electrisch gedeelte der electro-magnetische golf, kan door middel
van een raam-antenne de gesloten slingerketen tot eigentrillingen worden
opgewekt, door de werking van het magnetische deel dezer golf. De raamantenne heeft boven de dak-antenne het voordeel, dat zij minder ruimte
noodig heeft (een opvouwbare raam-antenne kan gemakkelijk op reis
worden meegenomen), maar zij bezit het nadeel, dat haar werking veel
zwakker is dan die der dak-antenne en een grootere voorversterking
vraagt, met als gevolg dus ook een meer gecompliceerde, ergo duurdere
opvanginrichting.
Over de lichtwerking van de raam-antenne, waarover wij het reeds
zullpn 5eha<? hebben en waarop wij in een later hoofdstuk uitvoeriger
zullen terugkomen, willen wij alleen
nog opmerken, dat zij veel benut
wordt om de juiste richting
zee- en luchtvaart vindt dezevan een zendstation te kunnen peilen. Bij de
wijze van peiling nog altijd een uitgebreide
toepassing.
De raam-antenne is
zelf te maken. Men spij^elt tVke^ h
latten van ongeveergemakkelijk
1
meter lengte dwars over elkaar en bevestigt
aan het boveneind
van ieder der vier latten 10—12 kleine isolatoren;
hierom windt
men dan een draad
en onze raam-antenne is klaar, als we
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de einden van den omgewikkelden draad aan een paar stekkerbussen, b.v.
in het midden van het kruis, hebben verbonden. Met twee losse snoerdraden
kan men dan, door middel van enkelvoudige stekkers, de raam-antenne
met het ontvangtoestel verbinden. Het raam moet aan één lat draaibaar
opgesteld worden; hangend of staand. In het laatste geval kan men een
spijker door een plank slaan en het kruis hierop vast maken, zoodat het
raam draaibaar is om zijn verticale as. Zooals wij gezien hebben, moet
het in de richting van het zendstation, dat men wil ontvangen, gedraaid
worden.
Deze richting vindt men uit, door te probeeren, in welken stand het
raam de luidste ontvangst geeft, al draaiend; heeft men bij een bepaalden
stand het sterkst geluid gekregen, dan wijst het raam precies recht naai
den zender.
De raam-antenne is de technisch meest volmaakte vorm van antenne;
zij werkt zeer selectief, want zij laat een veel scherpere afstemming toe
dan welke andere antenne-soort ook. Een nadeel is, zooals gezegd, de
geringere energiè-opneming en als gevolg hiervan, de noodzakelijkheid
van het gebruik van veel gevoeliger ontvangapparaten. De beste vorm
van antenne bij toepassing van een modern, minder gevoelig ontvangtoestel
is de eendraads-antenne, die men zelf ook zonder veel moeite kan aan
leggen. De onderdeden hiervoor kan men tegenwoordig overal, zelfs in de
kleinste plaatsen, zeer goedkoop in den handel verkrijgen.
Hoewel men nagenoeg iedere draadsoort, al of niet geïsoleerd, dat doet
niets ter zake (want de werking van het veld gaat door de isolatie heen),
gebruiken kan, verdient toch blank hardkoper- of siliciumbronsdraad de
voorkeur; de doorsnede moet liefst niet kleiner zijn dan lYz (anderhalve)
m.M. Nog beter zou men z.g.n. antenne-litze kunnen gebruiken, maar dit
bezit weer het nadeel, dat ingeval een der vele dunne draadjes, waaruit
het is samengesteld, afbreekt, zulks storingen in den vorm van gekraak
(uit den luidspreker) kan verwekken, waarvan men de herkomst niet licht
kan opsporen, als men niet weet uit welk materiaal de antenne was op
gebouwd. Verder hebben we nog noodig een stuk of acht ei-isolatoren met
eenige meters afspandraad (dit kan van hetzelfde materiaal zijn, dat we
voor de antenne benutten; gegalvaniseerd ijzerdraad is ook goed en goedkooper) en we kunnen beginnen.
We nemen nu 20-40 M. van het beschikbaar antennedraad en maken
aan het eene eind daarvan 3 of 4 ei-isolatoren achter elkaar vast, zoodanig,
dat de twee draden, die aan een isolator verbonden zijn, elkaar niet kunnen
raken. Aan den laatsten isolator bevestigen wij nu onzen afspandraad en
dezen maken wij aan een punt of uitsteeksel op het dak vast, b.v. een zoo
hoog mogelijk uitstekenden schoorsteen (hoe hooger, hoe beter); dit dak
moet dat van een buurman aan den achterkant van ons huis zijn, want
bijna nergens is het geoorloofd met draden openbare wegen of straten
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te kruisen. Bewoners van een bouwblok in de groote stad hebben het dus
al heel gemakkelijk. Als we hiermede klaar zijn, gooien we nu onzen draad
naar beneden en klimmen op het dak van ons eigen huis, van waar we
een touw of trekdraad aan onzen veronderstelden helper of helpster, die
beneden staat, toewerpen. Deze bindt het trektouw aan den laatsten iso
lator (dien wij er van te voren aan gemaakt hebben) van de 3 of 4 isola
toren, die aan het andere eind van den antennedraad al verbonden zitten,
juist, zooals aan het beginpunt en die nu dus op den grond liggen. We
halen vervolgens het trektouw met de antenne omhoog en maken den afspandraad aan den laatsten isolator en een schoorsteen op ons eigen huis
vast (zooveel mogelijk strak getrokken).
We moeten ervoor zorg dragen, dat de isolatoren aan den kant van
ons huis een paar meter buiten den rand van ons dak uitsteken, opdat
de afvoerdraad naar de plaats, waar onze ontvanger is opgesteld, niet
te dicht evenwijdig met den muur komt te loopen. Het overblijvende eind
van den antennedraad, dat wij, na het aan den eersten der isolatoren te
hebben vastgebonden (aan den kant van ons huis), lieten afhangen, wordt
nu aan één stuk met de antenne, als afvoerdraad benut en naar den
invoer geleid, rechtstreeks uit de lucht en zonder verdere steunpunten.
We hebben nu tevens het voordeel, dat wij het geheele werkzame deel
onzer antenne kunnen overzien; zulks kan van belang geacht worden
ingeval van optredende storingen, want wij kunnen ons er elk oogenblik
onmiddellijk van overtuigen dat onze antenne intact is. Wij behoeven
dan niet naar het dak te klimmen en halsbrekende toeren te verrichten,
om te weten te komen, of onze antenne debet is aan de storing, maar
kijken eenvoudig even uit het raam om hierachter te komen en overzien
dan met een enkelen blik het geheele werkzame deel der antenne van
begin tot eind.
Voor den invoer gebruikt men een ebonieten of porceleinen muurdoorvoer; buiten het raam, het liefst op den steenen muur, plaatst men
de bliksem-veiligheid met antenne-aarde schakelaar. Deze mag in geen
geval in de kamer geplaatst worden, zooals helaas, maar al te vaak nog
gebeurt (en dan nog wel liefst bij het gordijn). De aardleiding dient
buiten, zoo kort mogelijk en zonder scherpe bochten direct in den grond
gebracht te worden, terwijl de aardleiding binnen aan het toestel eveneens
zoo kort mogelijk en bovendien geïsoleerd moet worden uitgevoerd. Tegen
dezen regel wordt ook maar al te vaak gezondigd en zulks geschiedt mede
geregeld ten aanzien van het belangrijkste deel der antenne, dat we zooeven besproken hebben, n.1. de toevoerleiding van de antenne naar de
plaats van invoering. Nooit mag deze parallel met den buitenmuur loopen
op korten afstand hiervan, of nog erger, binnen- of buitenshuis met
spijkers en haken daartegenaan getimmerd worden, want in dat geval
wordt een deel der electrische energie aan den muur ovèrgedragen en
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deze voert ze naar de aarde af. - Al is deze draad geïsoleerd, dan nog
voorkomt deze isolatie zulks zelfs niet, omdat zonder de minste moeite
de isolatie wordt overwonnen en de kleine afstand tusschen muur en
draadkern gemakkelijk wordt overbrugd.
In afb. 23 gaat de toevoerleiding van de antenne rechtstreeks dwars
door de lucht naar het raam, waarachter het ontvangapparaat staat opgesteld; muur en afvoerdraad kunnen hierbij geen condensator vormen
van noemenswaardige capaciteit en dit is een goed voorbeeld van de
wijze, waarop een antenne behoort te worden aangelegd, wanneer zij het
certificaat „technisch juist” wil verkrijgen.
Wanneer men een korte meerdraads-antenne wil gebruiken, dan dient
men er rekening mede te houden, dat de draden minstens 1 M. uit elkaar
worden gehouden. Een
voorbeeld van een goed uit
gevoerde tweedraads-antenne geeft afb. 24; de
scherpe hoeken in de an
tenne
en
aard-leiding
buitenshuis, dienen hier
ter wille van het beter uitkomen der teekening, doch
moeten in werkelijkheid
Afb. 23. Voorbeeld van den aanleg van
eendraads-antennes.
vermeden worden. De antenne-aarde-schakelaar is
vergroot weergegeven; wanneer de antenne buiten bedrijf gesteld möet
worden, kan men den hefboom naar beneden drukken en de antenne is
geaard.
Ook ziet men links boven in den schakelaar duidelijk de edelgasveiligheid
geteekend; deze moet dienen voor het geval men vergeten mocht hebben,
de antenne te aarden en om dan bij het eventueel ontstaan van antenneladingen, welke gevaar zouden kunnen opleveren, deze automatisch naar
de aarde af te leiden.
Men moet er bij den aanleg van een antenne buitenshuis altijd op
letten, dat men uit de buurt blijft van telefoon- en telegraaf-leidingen,
eerstens om geen last met P. T. T. of met een of anderen tak van
Gemeente-dienst te. krijgen en tweedens, omdat deze dingen de onhebbe
lijkheid bezitten om storingen langs inductieven weg op de antenne over
te dragen; een voorbeeld uit de practijk moge dit verduidelijken.
Iemand in een groote stad wonend, schafte zich een radio-installatie
aan in den zomer; het viel hem, toen deze in bedrijf gesteld was, niet
mee, omdat de storingen zoo hevig waren. Doch het was, zooals gezegd,
zomer en het gekraak werd op rekening van jaargetijde en atmospheer
gesteld; de antenne was goed en wanneer deze uit het toestel werd goHet Nieuwe Handboek der Radiotechniek
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nomen, hield alles op, was het toestel, wat men noemt „muisstil”, hetgeen
als bewijs gold, dat de storing van buiten meekwam met de ontvangs,..
Tot het den eigenaar van het toestel op een goeden dag opviel, terwijl hij
voor het raam naar buiten stond te kijken en zijn apparaat was ingeschakeld, dat het kraken telkens samenviel met het passeeren der electrische tram in de verte, op een afstand van ongeveer 400 M. Kennissen
van hem, bij wie hij den vorigen dag nog geweest was en die ook radio
hadden, woonden op een afstand van nog geen 100 M. bij een tramkruispunt en hadden last, noch van luchtstoringen, noch van de electrische
tram; hun ontvangst was goed.
Hij besloot een
deskundige te raad
plegen en dezen het
geval ter oplossing
voor te leggen; aldus
geschiedde. Bij on
derzoek bleek het
dezen, dat op het
Isolator
gedeeltelijk
dak,
Ge/5
Doorvoerbuis
evenwijdig, doch veel
in den muur Waterleiding
Schakelheiboorr,
lager en met meters
Antenne ■ veiligheids ■
tusschenruimte, een
zekering
blijkbaar buiten be
Antenne eerde
drijf gestelde teleschakelaar _
foonleiding liep, die
-L_= j Dikke koperdraadeindigde bij een paar
\ Grondwater
~ £}Adrdp!ddt 77I
in den dakrand be-
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Afb. 24. Aanleg van korte twee-draads-antennes. vestlgde isolatoren.
Deze telefoonleiding
liep door tot vlak
bij het electrische tramnet en werd er dus van verdacht de schul
dige te zijn. Bij het doorknippen en verwijderen van de draden,
waaruit deze oude telefoonleiding bestond, bleek inderdaad, dat daarmede
het euvel verholpen was en men zal zich wel .de vreugde kunnen indenken
van onzen toestel-bezitter bij deze ervaring. De telefoonlijn had dus de
storingen van de tram langs inductieven weg overgedragen op de antenne,
over een afstand van bijna een halven kilometer.
Men blijve verder bij den aanleg van antennes zoover mogelijk ver
wijderd van andere antennes en als het niet anders kan, moet men ze
toch zoo zien te stellen, dat ze de andere met meerdere meters tusschen
ruimte haaks kruisen. Men doet evenwel beter, niet te kruisen, als het
maar even anders kan. Nimmer mag men electrische sterkstroomleidingen
te na komen of kruisen, want zou ooit eens de antennedraad breken en
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hiermede in aanraking komen, dan ontstaat daardoor levensgevaar voor
dengene, die het ontvangtoestel aanraakt.
In de onmiddellijke omgeving van een zendstation kan men een kamerantenne gebruiken. Men spant dan een draad op isolatoren (zoo weinig
mogelijk in aantal) door een of meerdere kamers, of door een lange gang;
ook kan men den draad zigzags-gewijs langs de zoldering van een kamer
aanbrengen. De kamerantenne is al heel gemakkelijk zelf te maken en men
zal er met een goed geconstrueerd toestel al menig verafgelegen kortegolfstation buiten de sterke en dichterbij gelegen langegolfstations, mede
kunnen ontvangen, hoewel zij natuurlijk altijd nog ver achter staat bij de
werking van een dakantenne.
Wie eenige ondervinding heeft met experimenteeren in de radio-techniek,
weet dat men ook op de zonderlingste antennes kan ontvangen.. Menigeen
heeft al ontvangst gehad en goede ook, op een dakgoot, een regenpijp,
een gordijnroe, een ijzeren ledikant, het buizennet der centrale-verwarming
en nog tal van andere metalen voorwerpen van eenige afmeting, ja zelfs
op het menschelijk lichaam en heeft dus zelf al eens als antenne ge
fungeerd.
Evenwel zou het verkeerd zijn, zulk soort antennes als betrouwbaar en
van waarde aan te bevelen, want in de meeste gevallen kunnen wij er
niet veel meer op ontvangen dan nabije, sterke zenders. Bovendien kunnen
zij een bron van ergernis worden door de storingen, welke zij veroorzaken:
doch als provisorische antennes zijn zij wel te gebruiken in tijd van nood.
Buiten de antenne hebben wij nog een aardleiding noodig voor twee
doeleinden. Ten eerste voor de antenne-beveiliging buitenshuis en ten
tweede voor de ontvangst zelf, want de hoogfrequente wisselstroom moet
tusschen antenne en aarde heen en weer kunnen slingeren.
Voor het eerst genoemde doel leiden we vanaf de bliksemveiligheid
en den antenne-aarde-schakelaar een dikken, stevigen koperdraad langs
den steenen muur, natuurlijk aan den buitenkant van het huis, naar een
in den grond ingegraven vertind koperen plaat, waaraan deze moet worden
vastgesoldeerd. De draad zelf moet ook liefst vertind zijn. De plaat moet
zoo diep in den grond gegraven worden tot zij in het grondwater reikt.
Ook kan men een koperen buis nemen en hieraan de aardleiding vastsoldeeren.
Voor het tweede doel, binnenshuis, leent zich bijzonder de waterleiding;
men leidt den nu geïsoleerden draad (die niet zoo dik behoeft te zijn
als voor de buitenleiding) langs den kortst mogelijken weg naar de water
buis en soldeert dien hieraan vast. Ook kan men den draad met een z.g.n.
aardkiem aan de waterpijp bevestigen, dan behoeft men niet te soldeeren;
men dient er evenwel in beide gevallen acht op te slaan, dat de verbindingsplaatsen van de metalen blank geschuurd worden, opdat een goed geleidend
en innig contact wordt verkregen. Beschikt men niet over een waterleiding
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in huis, dan kan men zijn toestel aarden aan de aardleiding buitenshuis,
dus die van de antenne; dit geschiedt dan het best aan de aardkiem van
den antenne-aarde-schakelaar.
Wij weten nu voorloopig genoeg van de antenne en aardleiding die wc
voor de ontvangst noodig hebben; in het desbetreffend hoofdstuk komen
we hierop nog terug en zullen dan tevens nog nader kennismaken met
de automatische antenne-beveiliging en de tegencapaciteit, ter vervanging
van de aardleiding in sommige bijzondere gevallen, die tot het gebruik
hiervan aanleiding kunnen geven. Ook hebben wij gezien, hoe door een
«lectro-magnetische golf in een open of gesloten trillingskring, electrische
trillingen verwekt en hoe deze ook van den eenen trillingskring op den
anderen overgebracht kunnen worden.
Wij zullen nu tot de bespreking van het apparaat overgaan, dat dienst
doet, om de aanwezige electrische trillingen in een trillingskring kenbaar
*
te maken.
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Zijn de electrische trillingen van een trillingskring genoegzaam sterk,
dan kan men ze constateeren, doordat op de plaats, waar een draad van
den trillingskring verbroken wordt, tusschen de beide draad-einden kleine
vonkjes overspringen, of doordat een in den trillingskring ingeschakelde
glimlichtlamp oplicht, of doordat een ingeschakeld, voor hoogfrequente
stroomen bruikbaar meetinstrument een zekeren uitslag aangeeft. Al deze
middelen komen voor den trillingskring van een ontvangstation niet in
aanmerking( met uitzondering misschien van het laatste), omdat de door
de electro-magnetische golven verwekte trillingen veel te zwak zijn voor
deze proeven.
Men moet daarom een gevoeliger apparaat voor de opsporing der
trillingen gebruiken en men bezit zulk
een toestel in de een ieder welbekende
Membraan
telefoon, of liever gezegd koptelefoon.
Vb
Een koptelefoon bestaat uit twee
: EE f 5poe/
telefoons, waarvan elk afzonderlijk
is samengesteld uit een kleinen perma
nenten magneet, die door een uit vele
yzerkern g
windingen bestaande draadspoel om
Afb. 25. Telefoon.
geven is en uit een op zeer kleinen af
stand voor den magneet geplaatste,
dunne staalplaat, het z.g.n. membraan. (Zie afb. 25.)
Indien door de windingen der spoel een stroom vloeit, dan wordt de
aantrekkende werking van den magneet op het staal-membraan, precies
gelijk met de richting van den stroom versterkt of verzwakt. Is de stroom
een wisselstroom, of een stroom van veranderlijke sterkte, dan wordt het
stalen membraan afwisselend sterker of zwakker aangetrokken en geraakt
daardoor in trillingen, welker rhythme precies gelijk is aan dat van den
doorvloei enden stroom. Het blijft gelijk, of door de koptelefoon een zuivere
wisselstroom vloeit, die uit afwisselend heen en weer gaande stroomstooten
bestaat, of dat de stroomstooten immer uit dezelfde richting komen; het
is alleen om de verandering der stroomsterkte te doen. Daarom zal dan
ook een gelijkstroom, een stroom dus welks sterkte niet veranderlijk is,
het membraan niet in trilling kunnen brengen.
Vloeit door de telefoon een wisselstroom van een bepaalde frequentie
of een gebroken gelijkstroom van een bepaald aantal stroomstooten per
seconde, dan zal het membraan trillingen uitvoeren van juist dezelfde
frequentie en als deze eenige honderden of eenige duizenden bedraagt,
zal dit een toon opleveren van een daarmede overeenkomstige hoogte. En
er is maar een zeer zwakke wisselstroom noodig om een goed hoorbaren
toon te produceeren.
Zou men nu echter een telefoon in een der door ons beschreven trillingskringen schakelen, dan zou men daarmede niet het minste resultaat be-
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reiken, want het membraan van een telefoon kan wel trillingen van eenige
honderden en ook nog wel die van eenige duizenden uitvoeren, maar geen
trillingen met een frequentie van eenige honderdduizenden, zooals zij in
onzen trillingskring voorkómen. En ook al kon het membraan deze tril
lingen verwerken, dan was daardoor niets gewonnen, omdat ons gehoor
op zulke snelle trillingen niet meer reageert.
In werkelijkheid zal bij zulke snelle trillingen het telefoonmembraan
zich juist zoo bewegen, alsof deze in het geheel niet bestonden, en alsof
de stroomsterkte in de telefoon een doorsneewaarde van de snel ver
anderende stroomsterkte der -trillingen was. Bij de electrische trillingen
van een trillingskring is de doorsneewaarde
van den stroom altijd nul, omdat de stroom in
gelijke sterkte afwisselend van de eene naar
de tegenovergestelde richting vloeit en dus een
gemiddelde waarde van nul geeft.
Zou het echter gelukken, van de heen en
weergaande stroomstooten der electrische tril
lingen immer den stroomstoot in de eene rich
Afb. 26. Kristal-detector.
ting op te nemen en dien in de andere richting
door te laten gaan, dan hadden wij nog enkel
stroomstooten uit een. en dezelfde richting, welker middel-waarde dan niet
meer nul zou zijn, maar die een stroom van een zekere sterkte zouden
opleveren, die onder bepaalde omstandigheden het telefoonmembraan in
beweging zou kunnen brengen. Deze taak vervult nu de detector.
Er bestaan verschillende soorten van kristaldetectors, wier werking op
het zelfde beginsel berust, doch wij zullen volstaan met de bespreking van
een der meest gebruikte typen. Wij doen dit ter wille van een juist begrip
der werking; de kristal-detector wordt in den tegenwoordigen tijd bijna
niet meer gebruikt en zij is geheel verdrongen door de moderne detectorlamp. Een kristaldetector bestaat uit een kristal, meestal een pyrit,
celicium of soortgelijk kristal, waar een scherpe metalen punt (zilveren
of bronzen veertje) onder lichten druk tegenaan rust. Een gebruikelijke
kristaldetector toont ons afb. 26.
Zulk een detector nu heeft de eigenaardigheid, een electrischen stroom in
de eene richting veel beter door te laten dan in de andere. Hij bezit dus de
verlangde eigenschap, om van de heen- en weergaande stroomstooten van
een electrische trilling, de in één bepaalde richting gaande stooten, zooal
niet geheel tegen te houden, dan toch zeer sterk te verzwakken, terwijl
hij de stroomstooten in de andere richting ongehinderd doorlaat. Men
noemt dit de gelijkrichting van een detector. Hoe de detector en de telefoon
in den trillingskring geschakeld worden toont ons afb, 27.
Buiten de zelfinductiespoel Sa, die tevens als koppelspoel de trillingen
van den antennekring op den detectorkring overbrengt en buiten den
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condensator C, zijn ditmaal nog detector D en telefoon T in den trillingskring aangebracht. Parallel met de telefoon ligt meestal nog een 2e con
densator C2, wiens werking men zich ongeveer zoo. moet
indenken, dat door de aankomende stroomstooten de con
densator eerst opgeladen wordt en zijn lading door de
I
telefoon heen vereffent; hij neemt dat deel van den h.f.stroom op, hetwelk nog niet gelijkgericht is. De werkwijze
van den detector is in afb. 28 weergegeven.
Nemen wij eerst eens aan, dat gedempte golven op onzen
ontvanger aankomen.
o
Dan zullen in onzen
trillingskring trillin
gen optreden in den
ö
vorm van de in af
C2
5,
beelding 28 geteekende lijn a (analoog met
de onderste weer
/
gaven in afb. 5 en 6),
/
c,
indien de detector niet
aanwezig was. Deze
doet nu de uit de eene
Afb. 27. Detector-kring, indirect gekoppeld.
richting
komende
stroomstooten, die in
de afbeelding naar beneden zijn geteekend, vervallen of vlakt ze althans
sterk af, zoodat nu in plaats van den trillingsvorm a de vorm b ontstaat.
De telefoon, die niet in staat is
de snelle trillingen te volgen, rea
geert op het stroomverloop b, alsof a
het den vorm c had, d.w.z. alsof
telkens na zekeren tijd (b.v. na
1/soo seconde) een stroomstoot j, 1_A A „ A A A ^ ^ A A A ~
volgt. De trillingen van het
telefoon-membraan toonen dus den
vorm c en dat verwekt in de tele
foon een toon van een bepaalde
hoogte, b.v. in het bovengenoemde
Afb. 28. Detectorontvangst van
gedempte golven.
geval een toon van de frequentie
i

500. Zoolang een golf op de an
tenne inwerkt, weerklinkt in de telefoon deze toon; de morseteekens
worden dus door de telefoon weergegeven als lange en korte stooten. Wij
hebben hier voor het eerst een volledige ontvang-installatie bij elkaar,
bestaande uit antennekring (antenne, zelfinductie- en koppelspoel, aarde);
of (raam-antenne, koppelspoel, condensator), detector en telefoon.
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De gebruikmaking van de telefoon tot de juiste opname der teekens,
van de z.g.n. gehoor-ontvangst, is de belangrijkste bij de draadlooze be
richten.
Nu hebben wij echter steeds aangenomen, dat gedempte golven
op onze antenne inwerkten en moeten nu ook eens zien, hoe de detector
en de telefoon functionneeren bij
ongedempte golven. De hierbij op
a
tredende gebeurtenissen zijn in
afb. 29 -weergegeven.
a zijn weder de trillingen, die
b
zonder detector ontstaan zouden,
b de door den detector veranderde
c.
trillingen,
De doorsneewaarde
dezer trillingen, die voor de tele
foon maatgevend is, wordt in c
d.
/
V
weergegeven, terwijl in d de vorm
is afgebeeld, die dan weer het
Afb. 29. Detectorontvangst van
telefoonmembraan
in trilling zal
ongedempte golven.
kunnen brengen.
De gemiddelde waarde van den gelijkgerichten stroom, zooals deze in
c is voorgesteld, dus van onveranderlijke sterkte, zal, wanneer deze door
de telefoonwindingen vloeit, het veld van den magneet constant ver
sterken of verzwakken en dientengevolge ook geen waarneembaren toon
kunnen voortbrengen in de telefoon. Hierin zal dus niets anders kunnen
worden gehoord dan een klikken bij het in- en uitschakelen van den
zender.
Tot den bij d in de afb. 29 uitgebeelden vorm komen we dan ook door
ons, regelmatig en met gelijke tusschenpoozen, dezen stroom snel ver
broken en weer gesloten te denken, door middel van een onderbreker of
tikker. Zoo’n instrument zouden wij het best kunnen vergelijken met een
electrische schel; een heen en weer slingerend contact sluit en verbreekt
den stroom, zoodanig, dat deze niet eenige tientallen, zooals bij een
schel het geval is, maar honderdtallen malen per seconde den stroom
kring sluit en verbreekt en waardoor dus in de telefoon een toon van
overeenkomstige frequentie ontstaat, die hoorbaar is.
De aldus in stukjes gehakte stroom wordt dan bij d in de afb. weer
gegeven.
We komen dus tot het resultaat, dat door middel van een detector en
telefoon gedempte golven weliswaar direct, doch ongedempte daarentegen
niet zoo maar zonder .meer opgenomen kunnen worden. Dit wil evenwel
niet zeggen, dat door middel van een kristal-detector in het geheel geen
bericht, gedragen door een ongedempte golf, zou kunnen worden opge
nomen; integendeel, het is heel goed mogelijk met behulp van een kristal

mMMAAAAMJUl

i;

I
if

i

ï
;

'
!

De Detector.

;

;

rS

:

;.
:

t
*•:

:

11
in een trillingskring b.v. telefonie te ontvangen en dit zal ons in het
gedeelte, waar wij de overbrenging van het geluid zullen behandelen, wat
verderop in dit boek, wel duidelijk worden.
Bij de hier besproken ontvanginrichting, zet de antenne de aankomende
golf in hoogfrequente stroomen om en de ontvanger moet deze op zijn
beurt in laagfrequente stroomen omzetten; hij moet van de hoogfrequente
trillingen weer de geluidstrillingen maken, die bij den zender omgezet zijn
in electrische. Deze geluidstrillingen moeten dan door de telefoon weer
gegeven worden. Bovendien echter moet hij de ontvang-stroomen ver
sterken, opdat zij een goed hoorbaar geluid zullen geven.
In de afb. 30 en 31 vinden wij nog twee schema’s van de eenvoudigste
soort ontvangers, n.1. kristalontvangers.
In de nabijheid van een zendstation zijn de ontvangstroomen krachtig
genoeg om ze een goed hoorbaar geluid te doen geven. Deze loopen in
afb. 30 van de antenne A door spoel I en een draai-condensator C naar de
aarde en omgekeerd. De condensator dient hier voor de afstemming; de
spoelen die gewoonlijk voorzien zijn van een stekker, kunnen (met spoelen
van een ander windingsgetal) omgewisseld worden. Hoe meer windingen
een spoel bezit, des te langere golven kan men er mee opnemen. De
condensator C staat hier in serie met de spoel en hoe verder de platen
hiervan in elkaar gedraaid worden, des te grooter capaciteit (electrisch
bevattingsvermogen) hij heeft en des te langer is de golf. Men zal be
merken dat het op een zeer nauwkeurige instelling aan komt. Dikwijls is
een heel kleine draaiing aan den afstemknop voldoende om het geluid
krachtiger te maken.
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Afb. 30. Detectorontvanger met inductieve
koppeling.
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Afb. 31. Detectorontvanger met directe
koppeling (glij-spoel).
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Men zal een zelfde station bij verschillende instellingen van den con
densator maar met grootere of kleinere spoel kunnen terugvinden; men
ontvangt dan, bij een grootere spoel en minder capaciteit of met een
kleinere spoel en meer capaciteit (van den ingeschakelden condensator),
hetzelfde station. Welke. instelling het meeste geluid geeft, moet men
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uitprobeeren; in het algemeen geeft de afstemming met grootere spoel
en kleinere condensator-capaciteit de grootste geluidssterkte. Dit geldt
overigens voor alle afstemkringen, ook in lamp-ontvangers.
Van spoel I wordt de energie overgedragen op spoel II langs inductieven
'weg, vandaar dat deze schakeling „inductieve koppeling” genoemd wordt.
Wij weten, dat de stroom in spoel I een magnetisch veld in haar omgeving
opwekt, waarin spoel II zich ook bevindt en waardoor een overeenkomstige
stroom hierin ontstaat. Wij hebben deze werking reeds eerder vergeleken
met die van een wisselstroomtransformator; hierbij wordt het magnetisch
veld door de gemeenschappelijke ijzerkem, waarop beide spoelen ge
wikkeld zijn, van de primaire in de secundaire spoel geleid.
Bij de hoogfrequente stroomen, waarmee wij te maken hebben in ons
geval, kan men echter geen ijzer gebruiken en het is daar ook niet
noodig; de overbrenging vindt hier al plaats door de open lucht.
Ook hebben wij gezien, dat hoe dichter de spoelen bij elkaar staan, des
te sterker de koppeling is; wegens de terugwerking van de eene spoel op
de andere mochten wij niet te sterk koppelen, om den stroom in den eersten
kring door de terugwerking van den tweeden niet te sterk te remmen en
de ontvangst niet weer te verzwakken. Men moet dus de koppeling op zijn
gunstigst instellen.
Men vindt de juiste instelling door probeeren. Wanneer men een draai
baren spoelhouder hiervoor gebruikt, is zulks gemakkelijk te bereiken.
De detector nu laat den hoogfrequenten stroom maar in één richting
door (juist zooals het ventiel van een fietsband de lucht maar in één
richting door laat stroomen) en waarbij dus gelijkrichting optreedt van den
wisselstroom die in de frequentie van de spraakkromme slingert. De aldus
ontstane stroom doorloopt nu de telefoon; deze zet de electrische trillingen
in overeenkomstige geluidstrillingen om en het geluid wordt hoorbaar.
Zulk een ontvangapparaat kan een ieder zich gemakkelijk aanschaffen.
Toch kan men reeds voor weinig geld betere uitvoeringsvormen van
* den detector-ontvanger krijgen, waarin de dure draai-condensator door
een goedkooperen blokcondensator vervangen is of geheel ontbreekt en
waarin spoel I als cylinderspoel is uitgevoerd, waarop , dan een schuifcontact bevestigd is (zie afb. 31). De afstemming geschiedt dan door
het verstellen van het schuif-contact. Spoel II ontbreekt dan geheel, in
plaats daarvan werkt een tweede schuif-contact op spoel I, zoodat de
voor den detector benoodigde spanning daar direct afgenpmen wordt.
Deze wijze van koppeling heet dan weer „directe koppeling”, in tegen
stelling met de indirecte of „inductieve koppeling” van afb. 30.
De condensator in afb. 31 kan ook weggelaten worden, indien de antenne
niet te groot is.
Zooals reeds gezegd zijn er detectors in verscheidene soorten en
qualiteiten. Zij bezitten stekkerpennen, waardoor men ze op ieder apparaat
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kan plaatsen en zijn voorzien van 2 draaiknoppen, waarmede men het
kristal kan draaien of de punt verschuiven, zoodat men den detector op
de meest gunstige werking kan instellen. Toch moet men de knoppen
steeds zeer voorzichtig en langzaam draaien, opdat de metaalpunt, die
tegen het kristal drukt, niet beschadigd wordt (zie afb. 26). Een nadeel
van den detector is daarin gelegen, dat hij bij schokken van het apparaat
licht ontregeld wordt en dus mechanisch niet erg stabiel is. Bij de tot
dusver besproken ontvang-inrichtingen moet alle energie, die noodig is
om de telefoon geluid te doen voortbrengen, geheel door de aankoménde
electro-magnetische golf geleverd worden.
Daar bovendien de antenne maar een deel der aankomende golfenergie
opneemt, van den antennekring weer maar een deel op den detectorkring
overgedragen wordt en in den detector en andere apparaten ook nog
energie verloren gaat, zoo komt maar. een zéér klein gedeelte in de
telefoon terecht.
Daar nu meestal de energie der golf zelf al buitengewoon zwak is,
kan men niet verwachten, in de telefoon, ook al is deze zeer gevoelig,
bijzonder sterke werkingen te verkrijgen en wanneer de aankomende golf
te zwak is, bijvoorbeeld, bjj een ver verwijderden en niet krachtigen
zender, dan kan men met een dergelijke ontvanginrichting niet meer
opnemen.
Veel gunstiger zou het zijn, wanneer de telefoon in het geheel niet
rechtstreeks door de energie der aankomende golf gevoed behoefde te
worden, maar zijn benoodigde energie uit een eigen aparte bron zou
kunnen putten, welke dan alleen maar door de electro-magnetische golf
in bedrijf behoefde te worden gesteld, dus met de telefoon in verbinding
behoefde te worden gebracht.
Daarom beteekende het zulk een groote vooruitgang voor de radio
techniek, toen het door de uitvinding der radio-lamp mogelijk werd ge
maakt, deze voor dat doel te benutten en haar dienstbaar te maken als
een dergelijke inrichting voor de ontvangst van electro-magnetische golven.
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De electro-magnetische golven zijn de ziel van de draadlooze overdracht
aller acoustische en optische verrichtingen; zij snellen door de ruimte en
fungeeren als boden en dragers van berichten van de eene ver verwijderde
plaats naar de andere.
Zonder haar was de draadlooze telefonie, telegrafie en beeld-overbrenging onmogelijk; haar danken wij de bevrijding van- den draad en
van lange, geleidende verbindingen. Maar zij zijn evenals de menschelijke
ziel, het onzichtbare deel van het geheele, wonderlijke organisme der radio
en zooals wij van de ziel van den mensch, slechts langs een omweg, n.1.
door zijn spraak iets kunnen ervaren, zoo moeten ook de electrische golven
eerst omgezet worden in geluid of beeld om waargenomen te kunnen
worden en op deze manier haar bestaan aan te toonen.
Zooals de ziel aan het bestaan van het lichaam gebonden is en er een
kloppend hart moet zijn om het bloed in de hersens te pompen, waardoor
dan gedachten kunnen worden opgewekt, zoo moet ook den electrischen
golf door een electrisch hart worden voortgebracht dat de stroom in
kloppend rhythme naar de antenne voert.
En in de radiolamp bezitten wij het wonderlijke werktuig, dat zoowel
tot het ééne als ook tot het andere in staat is: den electrischen stroom
in golven en deze weer in electrischen stroom te kunnen omzetten. De
radiolamp is niet met de ontdekking der draadlooze telegrafie gelijktijdig
uitgevonden, maar integendeel naar verhouding pas laat in gebruik
gekomen.
In het begin behielp men zich met veel grovere middelen. Heinrich
Hertz, de eigenlijke ontdekker der electrische golven, moest ze met zeer
primitieve middelen produceeren; hij liet vönken overspringen tusschen
twee draden en de electrische trilling, die daarbij plaats vond, riep de
golven in het leven. De onregelmatige golven, welke hiermede te voorschijn
werden gebracht, zijn evenwel niet te vergelijken met de gelijkmatigheid
der tegenwoordige radiogolven.
Marconi, die de ontdekking van Hertz in een techniek omzette, gebruikte voor de opwekking eveneens vonken en gedurende een twintigtal
jaren had men niets beters ter beschikking in de practijk. Men probeerde
natuurlijk de vonk tenminste tot grooter regelmatigheid te brengen en
veel van beteekenis werd, tengevolge hiervan, tot verbetering van het
systeem bereikt. In dien tijd sprak men wel van vonken- telegrafie,
omdat de vonk toch verreweg het meest zichtbare, imposante onderdeel
hiervan uitmaakte en het knetterend geruisch, dat door haar werd ver
oorzaakt, den toeschouwer respect inboezemde.
Ook gaf men zich toen reeds alle moeite om een andere energie-bron
ter verwekking der electrische golven te vinden en stelde de electrische
booglamp in haar dienst. Het gelukte den Deenschen ingenieur Poulsen,
hiermede merkwaardige resultaten te verkrijgen. Buiten het bestek van
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dit werk valt het evenwel hierop nader in te gaan; het feit zelf echter
verdient hier terloops te worden vermeld.
Men probeerde ook den wisselstroom van hooge frequentie op te wekken
met een dynamo, zooals deze gebruikt wordt voor de voeding van een
electriciteitsnet; terwijl voor dit laatste doel een wisselstroom wordt ge
produceerd van ongeveer 50 perioden (dat zijn 100 wisselingen) per
seconde, hebben we voor een radio-zender een frequentie noodig van
hondérden kilocycles (1 kilocycle = 1 Kilohertz = 1000 perioden). Toch
werd ook in , dit opzicht veel gepresteerd (men denke hierbij aan
Alexanderson, Fessenden, Arco en Goldschmidt, ontwerpers en construc
teurs van verschillende typen hoogfrequentmachines) en gedeeltelijk zijn
zulke machines ook in dezen tijd nog onontbeerlijk, waar het er om gaat
zeer groote energieën te verkrijgen.
Maar al de hier gereleveerde feiten kunnen nog geen vergelijking
doorstaan met den zegetocht, dien de radiolamp gemaakt heeft. De uitvin
der, die ze in de draadlooze telegrafie invoerde, Fleming, had er zelf geen
idee van, welke groote eigenschappen in haar verborgen lagen; hy zocht
en vond een beteren detector, waarbij hij niet eens dacht aan de groote,
algemeene verdere gebruiksmogelijkheden en toepassingen, die zijn lamp
later gevonden heeft, nadat zij natuurlijk eerst meerdere veranderingen
en verbeteringen had ondergaan.
Daar de kristalontvanger zich als onbetrouwbaar en onvoldoende deed
kennen, zocht Fleming de eigenschappen der ontladingslamp dienstbaar
te maken aan de omzetting van den hoogfrequenten wisselstroom voor de
ontvangst. Een ontladings- of glimlamp bestaat uit een glazen buis, waarin
aan de einden twee metalen plaatjes ingesmolten zijn en die ten deele
geëvacueerd is. Legt men aan de draden, die met de platen verbonden zijn,
door het glas heen, een electrische spanning, dan ontstaat in het inwendige
der -lamp een ontlading, die gepaard gaat met een mooi lichtverschijnsel;
de aan te leggen spanning moet natuurlijk tamelijk hoog zijn.
Men kan deze verlagen, wanneer men het eene plaatje vervangt door
een gloeidraad van een lamp en dezen draad verhit of tot gloeien brengt;
zulks kan geschieden door den stroom van een afzonderlijke batterij hier
voor te benutten. Aan den gloeidraad moet nu de negatieve pool der
hoogspanning gelegd worden; hij moet, wat men noemt „kathode” worden
en in dit geval, kan men met een spanning van 100 Volt de ontlading al
bewerkstelligen. Wisselt men daarentegen de polen der hoogspanning nu
om, dan kan geen ontlading optreden.
De lamp werkt dus in dat geval maar in een bepaalde richting en
juist dit was de uitgangsgedachte van Fleming; hij gebruikte haar als
een ventiel. Als aan de lamp een hooge wisselspanning werd aangesloten,
liet zij slechts bij een bepaalden stand der polen den stroom door in de
eene richting, terwijl de andere richting versperd werd. Alleen om der wille
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van deze gelijkrichting, werd de radiolamp in de draadlooze telefonie en
telegrafie ingevoerd.
De Amerikaan, Lee de Forest en de Duitscher, Robert von Lieben, ver
beterden de radiolamp, door een derden metalen geleider, het zoogenaamde
„rooster”, in den ontladingsweg aan te brengen. Het rooster werd in het
begin als vlakke draadspiraal uitgevoerd, terwijl men het later schroef
vormig om den gloeidraad heeft gewonden. Met behulp van dit rooster
werd een versterking van den stroom bovendien mogelijk.
De werking van de versterkerlamp begrijpt men het best, wanneer men
eerst een apparaat kent, dat in de gewone telegrafie reeds lang in gebruik
is, n.1. het magnetisch relais. Dit wordt o.a. gebruikt als men met een
van ver komenden zwakken stroom, een apparaat dat een sterken stroom
noodig heeft, in bedrijf wil stellen; het wordt dan daartusschen ge
schakeld. De zwakke aankomende stroom vloeit door de windingen om
een ijzerkern, maakt deze dus magnetisch, tengevolge waarvan zij een
anker aantrekt, dat op zijn beurt dan weer een contact in den secundairen
stroomkring sluit.
Deze tweede stroomkring bestaat uit een plaatselijke batterij en het
apparaat dat men wil doen aandrijven en hierin kan dan de verlangde
sterkere stroom den benoodigden arbeid verrichten; de aankomende zwak
ke stroom dient dan alleen tot het inschakelen der noodige energie. Op
deze wijze kan men b.v. een schrijf-telegraaf doen werken en de plaatselijk
ter beschikking staande energiebron hiervoor benutten.
Zoolang de zwakke stroom door het relais gaat, is ook het anker-contact
gesloten en daarmede dus de eigen energiebron met het apparaat in ver
binding gebracht; houdt de zwakke ontvangstroom op, dan wordt het anker
losgelaten en dus ook de sterke hulpstroom verbroken. Aldus worden de
morseteekens in gelijk rhythme op den schrijver overgebracht.
Het relais heeft echter drie groote nadeelen. Ten eerste moet de aan
komende energie een zekere, zij het dan ook geringe, sterkte hebben om
het arbeidsvermogen te leveren, dat door het kleine anker gevraagd wordt,
al is dit nog zoo weinig.
Ten tweede is de sterkte van den secundair vrijgemaakten batterij stroom,
geheel onafhankelijk van de sterkte van den aankomenden ontvangstroom;
deze laatste zal b.v. van sterkte veranderen, maar de stroom in den hulp
kring blijft altijd dezelfde. Een meer of minder sterk aantrekken van
het anker heeft alleen tot gevolg het al of niet sluiten van het hiermede
verbonden contact in den tweeden stroomkring, die afhankelijk is van de
battery en onveranderlijk in sterkte. Oorzaak en werking staan elkaar niet
in gelijkmatig verband.
Ten aanzien van het derde nadeel moeten wij opmerken, dat de gemag
netiseerde ijzerkern van het relais ten slotte een zekeren tijd, al is het
ook nog zoo weinig, noodig heeft om het anker aan te trekken en daardoor
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den hulpstroomkring te sluiten, omdat er een bepaalde tijd voor noodig*
is om de massa van het anker in beweging te brengen. Het relais spreekt
dus op een aankomenden stroom niet oogenblikkelijk aan, wegens een
zekere traagheid; de stroomstooten mogen dus niet te snel op elkaar
volgen, anders kan het relais niet meekomen.
Op grond van deze drie genoemde nadeelen is een magnetisch relais
dus ongeschikt om gebruikt te worden als versterker van bijzonder snelle
trillingen.
Het zoeken in de radio-techniek was dus naar een relais, dat aan de
te stellen eischen kon voldoen en zulk een relais werd dan ook ge
vonden in de radiolamp.
Deze is volkomen vrij
van de bovengenoemde
drie nadeelen en heeft
A
dan ook bij haar komst in
de radio-techniek een
------Cl
ware omwenteling te- Onventerkt
weeg gebracht; zij vindt
tegenwoordig de meest
uitgebreide toepassingen
en wij kunnen ons niets
B.
meer, wat de radio be
Afb.
32.
Schakeling
van een versterkerlamp.
treft, indenken zonder
haar.
Een lamp in versterking geschakeld, vinden wij schematisch geteekend
in afb. 32. Hierin zien we in het midden (omlijnd) onder, den gloeidraad
(dun gebogen lijn), middenin, het rooster (gestippelde lijn) en boven de
plaat (rechte lijn).
De gloeidraad Ci is een dunne draad van moeilijk smeltbaar metaal
(b.v. wolfram), die tusschen de toevoerdraden a en b van de batterij Ba
is aangesloten en door den electrischen stroom tot gloeien kan worden
gebracht. Tegenover den gloeidraad bevindt zich de plaat A, die anode
wordt genoemd en tusschen deze beide in is het rooster opgesteld. In
afb. 33 is een verouderd type lamp afgebeeld. (De moderne lampen zijn
inwendig voorzien van een spiegellaag, zoodat men de inwendige construc
tie niet kan zien). Rooster en anode zijn cylindervormig om den gloeidraad
aangebracht; links op de afbeelding ziet men de cylindrische plaat op zij,
terwijl hieruit nog juist aan weerszijden een stukje van den gloeidraad
steekt. Aan den rechterkant kijkt men in de anode en hierin kan men het
schroefvormig rooster, waarbinnen de gloeidraad gespannen is, opmerken.
De werking van zulk een lamp is nu de volgende (zie afb. 32): De
batterij Ba( (Gloeispanning) zendt een stroom door den gloeidraad Gl,
die daardoor tot gloeien wordt gebracht, juist zooals bij een gewone
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'gloeilamp. Nu zendt ieder gloeiend metaal electronen uit; als een metaal
verhit wordt, dan neemt de snelheid der moleculen en ook der electronen
toe. Is de temperatuur eenmaal hoog genoeg, dan kan deze snelheid der
electronen zoo groot worden, dat zij zich door de buitenlaag van het
metaal heen slingeren en dus buiten den geleider treden; deze zal ze dan,
gelijk men zegt, „emitteeren”.
Op andere wijze kan men ook electronen-emissie verkrijgen; sommige
metaalverbindingen bezitten de eigenschap electronen te emitteeren, wan
neer ze door lichtstralen worden getroffen en hiervan wordt b.v. gebruik
gemaakt bij de beeldtelegrafie (photo-electrische cel).
Bij de tegenwoordige lampen wordt
de emissie, bij gebruik-making van
lage temperaturen nog wel, belangrijk
verhoogd, door de wolframdraden niet
enkel te gebruiken, maar bedekt met
een laag thorium- of strontiumoxyd
of dergelijke. Deze materialen heb
ben de eigenschap, bij dezelfde tempe
ratuur, beduidend meer electronen uit
te zenden, dan b.v. wolfram.
Electronen, wij hebben ze reeds
eerder electriciteitsatomen genoemd,
Afb. 33. Oudere versterkerlampen zijn de kleinste deeltjes der negatieve
van Dr. E. F. Huth.
electriciteit; zij hebben een negatieve
lading van 1,57.10-18 Coulomb (1 Coulomb is de hoeveelheid electriciteit
van 1 Ampère-seconde1).
De massa van het electron is, zooals we reeds gelegenheid hadden op
te merken, buitengewoon klein en we kunnen ons deze haast niet voor
stellen.' Om een voorbeeld te geven; maken wij er ons eens een denkbeeld
van, dat de hoeveelheid electronen, die in een milligram gaat, op een af
stand van Viooo m.M. van elkaar op een rij geplaatst werd, dan zou de
lengte van dezen weg al zeven millioen maal zoo lang worden als de af
stand van de zon tot de aarde bedraagt.
Dergelijke nietige electriciteitsdeeltjes worden dus voortdurend door
den gloeidraad uitgezonden. In meerdere mate is dit het geval, wanneer
door de anodebatterij Ba> de gloeidraad negatief en de plaat positief
geladen wordt. De electronen worden van den gloeidraad weggeslingerd
door de openingen van het rooster heen en door de positief geladen anode
aangetrokken. Dit beteekent, dat nu in den stroomkring A. B(1 Ts Gl. A. een
electrische stroom vloeit; buiten de lamp in de leiding door de verbindingsdraden en inwendig door de luchtledige ruimte (in den vorm van den
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*) Voor naderen uitleg, zie Welter, „Het Nieuwe Handboek der Electrici
teit”. Uitg. van N.V. Gebr. Graauw’s Uitg. Mij. Amsterdam (2de dr., 1932).
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vliegenden electronenstroom). Deze stroom kan door een tusschen de
leiding geschakeld meetinstrument gemeten worden en wordt dan de
anodestroom genoemd. Nemen wij nu eens aan, dat het rooster negatief
wordt geladen (b.v. door een van Ti komenden negatieven stroomstoot).
Het zou dan op de uit den gloeidraad komende electronen afstootend
werken, omdat deze ook negatief geladen zijn en er zouden bijgevolg veel
minder electronen bij de plaat aankomen, dan wanneer zulks niet het geval
ware en wel des te minder, naar mate het rooster sterker negatief geladen
zou zijn.
Het aantal der van den gloeidraad uitgaande electronen, de anodestroom
dus, zal altijd door de negatieve lading van het rooster worden ver
minderd. Is daarentegen de lading van het rooster positief, dan zal het
aantrekkend werken op de electronen en dus de emissie ervan verhoogen,
met gevolg dat ook de anodestroom wordt verhoogd.
Dit is nu de belangrijke werking van de radiolamp; door een negatieve
roosterlading wordt de anodestroom verkleind en door een positieve lading
verhoogd. Men kan nu zeer zwakke stroomstooten of wisselstroomen ge
bruiken om het rooster op te laden en daarmede worden overeenkomstige
veranderingen van den anodestroom, die door zijn eigen batterij Ba gevoed
wordt, verkregen.
De zwakke aankomende stroomen dienen er nu alleen maar voor, om
met behulp van het rooster den anodestroom te beïnvloeden, of zooals
men zegt, te sturen en daarom kunnen wij de radiolamp met récht als een
relais beschouwen.
Wij zullen nu eens nagaan, in hoever en waarom de radiolamp de
ongunstige eigenschappen, die wij by het relais hebben besproken, niet
bezit en op welke manier wij haar tot het versterken van electrische tril
lingen kunnen benutten.
Om te beginnen is een bijna willekeurig zwakke stroom al voldoende
om het rooster in zoover op te laden, dat het een werking op den anode
stroom uitoefent. Daar de stroom van het rooster uit nergens heen kan,
vraagt de oplading hiervan maar een uitermate geringe energie. De
radiolamp is dus geschikt om ook willekeurig zwakke stroomen te ver
sterken.
Dan is vervolgens de verandering van den anodestroom des te grooter,
naarmate de oplading van het rooster sterker is. Binnen zekere grenzen
is de verandering van den anodestroom direct afhankelijk van de rooster
lading en naar verhouding hiermede gelijk opgaand, zoodat een wille
keurige tijdelijke verandering van de roosteroplading, een precies daaraan
beantwoordende, alleen veel sterkere, verandering van den anodestroom
tengevolge heeft.
Verder is ten slotte de kleine, nauwelijks te bemerken traagheid by
de radiolamp niet noemenswaard en nagenoeg te verwaarloozen. Een ver-
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andering der roosterspanning bewerkstelligt een oogenblikkelijke, overeen
komstige verandering van den anodestroom, zoodat de lamp in staat is
ook de snelste electrische trillingen op de juiste wijze te versterken.
Hierbij zijn geen bewegende deelen, zooals bij het relais, voorhanden,
maar er worden slechts electronen verhaast of vertraagd in hun be
wegingen en daarvoor is, met het oog op hun onbeduidend kleine massa,
zoo goed als geen tijd noodig.
Dank zij dit alles, leent zich de radiolamp uitstekend tot het versterken
van electrische trillingen. Men behoeft maar aan het rooster, of beter
gezegd, tusschen gloeidraad en rooster (daar een spanning altijd
tusschen twee electroden bestaan moet) een in een willekeurig rhythme
veranderende spanning aan te leggen, dan zal de anodestroom in
precies hetzelfde rhythme veranderen en natuurlijk met veel grooter
sterkte.
Men benut meestal zoowel voor den intredenden als voor den uitgaanden
stroom een transformator, den in- en den uitgangstransformator van de
lamp en zoo komt men tot de in afb. 32 geteekende schakeling. De zwakke,
aankomende electrische trilling gaat eerst door den transformator Ti
(waardoor zij tot een voor de lamp passende spanning opgetransformeerd
wordt) en laadt dan het rooster in het rhythme van zijn frequentie, af
wisselend positief en negatief. Daardoor ontstaan in dit rhythme schom
melingen in den anodestroom, die door den transformator T2 weer in
een zuiveren wisselstroom omgezet worden, met een electrische trilling,
die nu wellicht tienmaal sterker is, dan de oorspronkelijke, onversterkte
trilling.
Zou de onversterkte trilling zoo zwak zijn, dat zij ook na tienvoudige
versterking nog niet in staat bleek een telefoon geluid te doen geven,
dan zou er nog niets tegen zijn, de door den uitgangstransformator af
gegeven, versterkte trillingen, nu aan het rooster van een tweede lamp
toe te voeren en op dezelfde wijze nog eens deze versterking toe te
passen. De trilling zal dan 10.10 = 100 maal zoo sterk worden als voor
heen en zoo zou men verder kunnen gaan door drie, vier of vijf lampen
achter elkaar te gebruiken ter versterking.
Iedere volgende lamp vermenigvuldigt dan de sterkte weer met 10
en hierbij kan men alle gloeidraden der lampen zonder eenig bezwaar
door een gemeenschappelijke batterij voeden en ook voor alle lampen
den anodestroom van dezelfde anodebatterij benutten; het geheel levert
dan een zoogénaamden, meervoudigen versterker.
Men zou kunnen meenen, dat men nü iedere, ook nog zoo zwakke
golf kan opnemen, door maar voldoende te versterken. Zulks wordt
evenwel practisch verijdeld o.a. door de storingen. Storingen zijn er
altijd en nagenoeg overal, al zijn het maar atmospherische storingen door
luchtelectrische verschijnselen of onweer; storingen door andere stations.
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door in de omgeving werkende electrische apparaten en machines en ten
slotte die, welke in de lamp zelf kunnen ontstaan.
Wanneer de trillingen van een aankomende golf maar zwak zijn ten
opzichte van deze storingen, dan zal geen versterking baten, want ver
sterkt men de trillingen duizendvoudig, zoo zal ook de storing in dezelfde
mate mee-versterkt worden. Er bestaan weliswaar schakelingen, die het
mogelijk maken de storingen van de versterking gedeeltelijk uit te
schakelen, maar practisch wordt toch door de storingen aan een willekeurig
hooge versterking paal en perk gesteld.
Wij hebben in de lamp een middel gevonden om wisselstroomen buiten
gewoon krachtig te versterken en zouden nu b.v.
achter de eerder beschreven ontvanginrichting,
Gloeidraad
waarin wij een kristaldetector hadden opgenomen,
Plaat Rooster
zulk een meervoudigen versterker kunnen schake
O
O
len en zouden dan daarmede in staat zijn nog
Q/oeidraad
zeer zwakke electro-magnetische golven op te
O
nemen.
In afb. 34 is de sokkel van een radiolamp (on Afb. 34. De lampderaanzicht) geteekend; de kleine cirkeltjes stellen sokkel. Aan de verst
afwijkende pen is al
daarin de pennen voor, waarmede hij in den lamptijd de plaat verbon
voet of lamphouder gestoken kan worden; terwijl den; hier recht tegen
afb. 35 ons toont hoe een versterker in werkelijk over zit de pen, waar
mede het rooster is
heid is samengesteld, met. transformator, lamp,
verbonden.
batterijen en luidsprekende telefoon (van het
conus-type), in de bovenste teekening.
In de onderste teekening is dezelfde inrichting schematisch afgebeeld;
de geheele teekening is wat vereenvoudigd, doch hierdoor wint het geheel
aan duidelijkheid en komt een en ander des te beter uit.
Den beginneling mogen de schematische voorstellingen van verschillende
afbeeldingen, in den aanvang en bij oppervlakkige beschouwing moeilijk
en vreemd voorkomen, maar spoedig zal hij bemerken, dat de teekening
daardoor buitengewoon aan overzichtelijkheid wint. Wij zullen in het ver
volg uitsluitend nog schematische teekens gebruiken; elders in dit boek
kan men een samenvatting van alle gebruikelijke teekens met hun ver
klaring erbij vermeld vinden.
In de lamp ziet men duidelijk in het midden den gloeidraad, omgeven
door het rooster, dat weer op zijn beurt omsloten wordt door de anode
(plaat), die cylindrisch is uitgevoerd en doorzichtig is geteekend. Deze
onderdeden raken elkaar op geen enkel punt; hun toevoerleidingen naar
de sokkelpennen zijn gescheiden daarheen geleid. Het rooster ontvangt
een negatieve voorspanning uit de anodebatterij van 4XA Volt door de
transformatorwikkeling heen; hierdoor wordt de werking nog verbeterd.
Hoe dit te verklaren is zullen wij later zien, als wij bij de be-
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handeling van de versterking door transformatoren, daarop terugkomen,
Als wij aan de hand van de teekening den stroomloop nog even volgen,
zien wij, dat de accumu
lator door den gloeidraadPlaat
Luidspreker
weerstand heen den gloeiGloeidraad
Rooster
draad voedt; de anodebatterij ligt met haar nega
transformator
tieve pool ook aan den
“S
gloeidraad, terwijl de posi
II
mtdf 'Woe/draadweerstand/’ A
tieve pool hiervan met den
Primaire ■Secundaire
luidspreker is verbonden.
wikkeling wikkeling
Van de anodebatterij loopt
Anodebatterij
nu de stroom door den
luidspreker naar de lamp
Accumulator
4 Volt
en wel het eerst naar de
plaat. In de lamp vindt de
Maat
stroomdoorgang
plaats,
Rooster
transformator!
door de ruimte tusschen de
Luidspreker
electroden en de stroom
Gloeidraad
wordt hierin door den
G/oeidraad —-/ f-m. ^Anodebatterij
weerstand
|
Telectronenstroom overge
Hht
dragen.
Accumulator
De electronen vliegen
4 Volt
van den gloeidraad naar de
Afb. 35. Lamp in versterking geschakeld,
plaat, dus eigenlijk tegen
boven naar de werkelijkheid en onder sche
de stroomrichting in; daar
matisch geteekend.
zij echter negatief geladen
zijn, is hun werking juist zoo, alsof een positieve lading in tegenover
gestelde richting ging. Wij mogen dus daarom eenvoudigheidshalve zeggen,
dat de stroom van de plaat naar den gloeidraad vloeit.
De hier beschreven stroomloop noemt men den plaat- of anodekring.
De roosterkring, waarin de te versterken wisselstroom vloeit, bestaat uit
de secundaire wikkeling van transformator, rooster en gloeidraad (stroom
loop via het gedeelte der anodebatterij, dat de negatieve roosterspanning
verzorgt, en accu). De ijzerkem, waarop beide spoelen zijn gewikkeld,
draagt de wisselspanningen van de primaire wikkeling sterk verhoogd
op de secundaire wikkeling over en deze laatste is in den hiervoor ge
noemden roosterkring opgenomen; de secundaire wikkeling is eenige malen
grooter dan de primaire, d.w.z., het aantal windingen van de eene is eenige
keeren grooter dan dat van de andere. De wisselstroom van de secundaire
wikkeling van den transformator bewerkt een afwisselende lading op het
rooster in den roosterkring, n.1. negatief en positief en dientengevolge
zal het rooster den electronenovergang in de lamp remmen of bevorderen.
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Overeenkomstig hiermede zal dus de anodestroom in den plaatkring ver
sterkt schommelen.
Nu kunnen wij evenwel de lamp ook als detector gebruiken en zullen
eens nagaan hoe ze zich in dat geval gedraagt. We weten dat een detector
dienen moet om een wisselstroom in de eene richting beter door te laten
dan in de andere en hebben al vroeger gezien, dat de lamp hiertoe buiten
gewoon geschikt is, zelfs wanneer wij het rooster weg denken. In
werkelijkheid en dus mèt rooster wordt de zaak nog practischer en be
nutten we haar als versterker en detector tegelijk. Dit wordt mogelijk
gemaakt door de lampdetector-schakeling, die we schematisch zien geteekend in afb. 36.
In den stroomkring I, waarin de te versterken trillingen rondloopen,
is een condensator C. geschakeld. Zulk een condensator heeft de eigenschap
aan electrische trillingen met hooge frequentie geen noemenswaardigen
weerstand te bieden, terwijl hij daarentegen gelijkstroom niet doorlaat.
Bovendien is het rooster met den gloeidraad nog door een zeer hoogen
weerstand W verbonden. De in den kring I loopende trillingen zullen nu
het rooster beurtelings positief en negatief laden. lederen keer als het
positief geladen is, komen de electronen van den gloeidraad af met hun
negatieve lading erop terecht; gedurende het bestaan der trillingen wordt
voortdurend negatieve electriciteit naar het rooster gevoerd.
Was nu de condensator C niet aanwezig, dan kon deze negatieve
electriciteit weer door de spoel S2 naar den gloeidraad terug vloeien,
zonder zich ergens door een of andere werking kenbaar te maken. Daar
nu evenwel deze weg door den condensator versperd is (denken wij den
weerstand W voorloopig even weg), blijft zij op het rooster en dit verkrijgt
door de trillingen in den
stroomkring I een overwegend
negatieve lading, welke zich
dan, tengevolge van de hier
A
C
voor beschreven versterkingsc
Cl
werking der lamp, openbaart
als een vermindering van den
anodestroom.
Om nu te voorkomen, dat de
lading niet voortdurend grooter wordt en zij de mogelijk
heid behoudt om na het op
Afb. 36. Detectorschakeling.
houden der trillingen te kun
nen verdwijnen, laat men haar een klein gaatje open om te ontwijken
in den vorm van den weerstand W, waardoor dan een deel der lading
altijd naar den gloeidraad kan terug vloeien.
De werking van de detectorlamp is dus deze: Steeds, gedurende het
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aanwezig- zijn van electrische trillingen in den roosterkring (stroomkring
1), wordt aan het rooster een negatieve lading opgehoopt (en wel een
grootere, naarmate de trillingen sterker zijn), waardoor een vermindering
van den anodestroom wordt bewerkt. Houden de trillingen op, dan ver
effent zich de lading door den weerstand W en de anodestroom loopt weer
terug tot zijn oorspronkelijke sterkte.
Hebben wij nu te doen met trillingen van gedempte golven, dus van
den vorm van afb. 2Sa, dan heeft tijdens iederen stoot der trilling een
vermindering van den anodestroom plaats.
In ons vroeger voorbeeld, waar wij 500 stooten per seconde aangenomen
hadden, zou dus de anodestroom 500 maal per seconde verminderd worden
en zou men hem direct of onder tusschenschakeling van een versterker
door een telefoon zenden, dan zou deze telefoon een toon van de frequentie
500 voortbrengen.
Hadden wij daarentegen met de trillingen van een ongedempte golf
te doen, van den vorm van afb. 29a, dan zou een voortdurende vermindering
van den anodestroom intreden en de telefoon zou, juist zooals wij dat bij
den kristaldetector gezien hebben, geen toon geven. Men zou echter in
dit geval niet zoo eenvoudig, door het in stukjes hakken van den telefoonstroom, door middel van een tikker, de ongedempte golven kunnen op
nemen; bij het inschakelen van een tikker of verbreker zou een blijvende
toon ontstaan of er nu golven aankomen of niet. Want de anodestroom
van een lamp toch stroomt voortdurend en wordt door de aankomende
golf alleen in zijn sterkte veranderd, terwijl bij den kristaldetector de
stroom eerst door de aankomende golf ontstaat.
In een volgend gedeelte van dit boek zullen wij leeren begrijpen, hoe
het dan wel mogelijk is, door middel van een lampdetector de teekens
van een ongedempte golf te ontvangen en waarom de lamp zelfs nog
de voorkeur verdient om als detector te worden gebruikt, zal ons duidelijk
worden, als wij eerst nog een derde gebruiksmogelijkheid hebben leeren
kennen, in haar eigenschap, om ook zelf electrische trillingen te kunnen
voortbrengen.
Het is namelijk niet alleen mogelijk met een radiolamp electrische
trillingen te versterken of deze gelijk te richten, maar we kunnen ze
inderdaad door haar in het leven roepen.
Om dit goed in te zien zullen wij maar weer eens eenige vergelijkende
voorbeelden te hulp roepen.
Ieder heeft wel eens de kleine telefoons gezien, die door hardhoorenden
worden gebruikt om een gesprek te kunnen volgen. Zij zetten, als men
hen toespreekt, een apparaat op- tafel, dat bestaat uit een zaklantaarnbatterij en een microfoon. Deze microfoon is in beginsel gelijk aan die,
welke wij bijna dagelijks gebruiken bij onze telefoongesprekken en wel die,
gecombineerd met een telefoon in één handvat. De microfoon bevat een

.

■

ï

•

V*

"
=

De R a d i o 1 a m p.

71

trilplaat, die de geluidsgolven opneemt en ze door middel van in afstand
wisselende koolkorrels in electrische stroomen omzet, welke dan door een
telefoon vloeien en deze houdt de hardhoorende tegen het oor gedrukt.
De gesproken woorden klinken dan hierin zeer luid. Met dit apparaat kan
men een eenvoudige proefneming doen.
Houdt men n.1. de telefoon dicht bij de trilplaat van de microfoon, dan
ontstaat een luide, fluitende toon. Deze'komt als volgt tot stand: een klein
stootje heeft op een of andere manier de trilplaat in beweging gezet, zoo
zwak, dat nog niets te hooren is. Daardoor wordt evenwel ook de telefoon
in trilling gebracht en deze geeft de nog zwakke en onhoorbare trillingen
aan de lucht af, welke laatste de trillingen op haar beurt weer overbrengt
op de trilplaat van de microfoon. Daar deze zich al in trilling bevindt,
wordt zij hierin versterkt. Daardoor ontstaat nu weer een sterker geluid
in de telefoon en dit stoot opnieuw, weer nog sterker, de trilplaat van de
microfoon aan. Dit spel herhaalt zich, waardoor het geluid zich zeer
snel opschommelt tot een zeer harden, hoorbaren toon.
Als deze toon eenmaal ingeleid is, blijft hij verder bestaan, want nu
houdt onafgebroken de telefoon door de lucht, de trilplaat van de micro
foon in beweging en wel in de frequentie van den toon. Zoo ontstaat nu
op merkbare wijze een geluid, zonder dat men eenige aanleiding hiertoe
bespeurt, alleen maar door den eigenaardigen samenhang der apparaten;
het eene stoot steeds het andere aan.
Deze werking noemt men reactie of terugkoppeling. We hebben hier
met een dubbele koppeling te doen; de microfoon is door een draad metde telefoon gekoppeld en deze weer over den korten luchtafstand met de
trilplaat, dus met de microfoon.
Men zal geneigd zijn de tegenwerping te maken: „Is dat dan niet de
geschiedenis van den baron van Münchhausen, die zich aan zijn eigen
kuif uit den modderpoel omhoog trok? Als de toon weerklinkt, dan wordt
daardoor toch energie verbruikt en moet er dus iets verloren gaan. Moeten
daarom de aanstootingen niet steeds zwakker wórden in plaats van sterker
en moet het geluid daarbij dan niet voortdurend minder worden tot het
eindelijk geheel ophoudt en verdwijnt?”
Dat zou inderdaad juist opgemerkt zijn, als de energie die noodig is
voor het in stand houden van de werking, niet uit een heel andere bron
voortkwam. Deze energie wordt n.1. geleverd door de batterij. Weliswaar
vraagt het geluid ook onafgebroken energie en verbruikt deze onop
houdelijk, daar zij in den toon verloren gaat, maar dit arbeidsvermogen
behoeft de trillende microfoonplaat niet te leveren; het wordt door de
batterij afgegeven.
Ook het werk der microfoon bepaalt zich uitsluitend tot relais-werk;
zij voert niet rechtstreeks de geluidsenergie verder, maar brengt alleen
het rhythme hiervan op den batterij stro om over. Daarom kan het ver-
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schijnsel zich zoo lang handhaven; terugkoppeling met besturing maakt
de bestendigheid van de werking mogelijk.
Wanneer eenmaal dit voorbeeld duidelijk geworden is heeft men den
sleutel van veel, op het eerste gezicht onverklaarbare verschijnselen in
de hand. Er bestaan n.1. zeer veel gevallen, waarin de techniek zulke
terugwerkingen benut.
Om nog een voorbeeld te noemen: in een dynamo draait het anker
tusschen de polen van een magneet. Deze is in het begin maar zeer zwak
(remanent magnetisme) en verwekt daarom maar een zwakken stroom.
Deze stroom wordt echter door een afzonderlijke winding weer om de
magneten geleid en versterkt daarin het magnetisme. Daardoor ontstaat
nu weer een sterkere stroom, die op zijn beurt weer een sterker mag
netisme in de magneten opwekt enz. Ook hier werkt zich dus de kleine
aanvangstroom door eigen kracht op tot de enorme sterkte van het
groot vermogen; het geheim der werking is weer de terugkoppeling.
En weer beteekent zulks niet het winnen der energie uit niets, maar
ook deze heeft een anderen oorsprong; zij wordt geleverd door de aan
drijvende stoommachine, die het anker draait. Dat draaien vergt steeds
meer kracht, naarmate het magnetisme der polen opgewekt wordt.
Een ander voorbeeld van terugkoppeling zien wij bij het rijwiel. Waarom
valt eigenlijk een wielrijder niet om met zijn fiets? Is het alleen de
kundigheid van den bestuurder, die het rijwiel rechtop houdt? Dan zou
het fietsen een variété-attractie zijn en kon alleen door bijzondere
artisten geleerd worden.
De fiets heeft al uit zich zelf de neiging om rechtop te blijven en dit
berust op een terugkoppeling. Wanneer n.1. de fiets naar links scheef
ligt en wil omvallen, dan draait het voorwiel naar links om; de fietsrijdt in een bocht naar links en richt zich dientengevolge weer op. Hier
. bewerkstelligt de terugkoppeling een verhindering der begonnen omvalbeweging en daarmede de overeind-houding van de voortbeweging, men
zou hier in dit geval van tegengestelde terugkoppeling kunnen spreken.
Er bestaan nog veel van zulke voorbeelden, ook op niet technisch gebied.
Het waardeloos worden van de papiermark in Duitschland b.v. was het
gevolg van een terugkoppeling. Omdat de papiermark eenmaal aan het
zakken was geraakt, wou niemand meer papiermarken hebben en omdat
niemand meer papiermarken wilde hebben, viel haar waarde dientenge
volge nog verder.
Men kan bijna altijd een terugkoppeling vermoeden als ergens een
buitengewoon sterke verandering intreedt. Ook de schrikbarende toename
van de heele radiobeweging, die wij in de laatste jaren hebben waarge
nomen, berust op een terugkoppeling. Daar zich steeds meer menschen
voor de radio gingen interesseeren, las, zag en hoorde men zooveel over
radio en omdat men overal zoo veel van de radio bemerkte, steeg als
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gevolg hiervan weer de belangstelling daarvoor. En eerlijk gezegd, heeft
de radiobeweging zulk een steun door terugkoppeling wel op de eerste
plaats verdiend, want bij haar is om zoo te zeggen de terugkoppeling thuis.

\ M

IK

5

A
c

z

7 c

0
b

Afb. 37. Het voortbrengen van trilIHH lingen door middel van terugkoppeling
bij een radiolamp.
Uit deze algemeene beschouwingen kan men afleiden, hoe voor
treffelijk de radiolamp geschikt moet zijn voor een terugkoppeling; zij
bewerkt toch een versterking der oorspronkelijke wisselspanning en laat
men nu de versterkte spanning weer op den ingang terugwerken, dan is
daarmede de gewenschte terugkoppeling bereikt.
Men heeft dan ook geen bekrachtigende spanning meer noodig; een
eerste electrische stoot komt gemakkelijk tot stand; reeds bij het in
schakelen der hoogspanning op de lamp ontstaat zulk een stoot en is de
lamp eenmaal aan het produceeren van trillingen
geraakt, dan blijven deze trillingen bestendig
voortduren. De hiervoor benoodigde energie wordt ' s \ \
door de hoogspanningbatterij afgegeven; deze
n
zendt onophoudelijk een deel van haar voorraad
5 S__T
in de lamp.
Denken wij ons nu eens in den anodestroom
L-)i|l|llj_------------------------van een lamp een electrischen trillingskring, be
staand uit capaciteit C en inductie S, ingeschakeld
Afb. 38. Lamp in
(afb. 37). In plaats van spoel S1 (die dan dus
zend-schakeling.
weg moest zijn) denken wij ons een zwakke
wisselstroombron met een bepaalde frequentie, aangesloten tusschen de
punten a en b. Dan versterkt de lamp dezen zwakken stroom en haar
anodestroom pulseert in de betreffende frequentie.
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Kiest men nu deze frequentie zóó, dat zij gelijk is aan de eigen fre
quentie van den trillingskring, dan zal de trillingskring door den pulseerenden anodestroom der lamp tot eigen trillingen worden opgewekt.
Deze trillingen van den trillingskring hebben tengevolge van de ver
sterking der lamp, een zeer veel grootere sterkte,
laat ons zeggen, een tienmaal grootere sterkte dan
de oorspronkelijke wisselstroom. Zou het dus ge
lukken, het tiende deel van dezen stroom in den
vorm van trillingen weer aan de punten a en b te
krijgen, dan zou men de oorspronkelijke wisselstroombron geheel kunnen missen en de lamp zou
zelfstandig, onafgebroken, electrische trillingen
verwekken.
Dit wordt nu mogelijk door de terugkoppeling.
In plaats van de wisselstroombron wordt nu een
voudig de spoel S1 tusschen de punten a en b aan
gesloten, juist zooals dit op de afb. te zien is. Deze
spoel is met den trillingskring gekoppeld, doordat
zij in de nabijheid der spoel S van den trillingskring
is aangebracht, waardoor van S uit zwakke tril
lingen der zelfde frequentie in haar worden ge
ïnduceerd.
Deze trillingen worden dan, door de lamp ver
sterkt, weer aan den trillingskring toegevoerd en
zoo zal deze voortdurend trillingen behouden, waar
van de frequentie door zijn capaciteit C en zijn
Afb. 39. Zendlamp.
zelfinductie
S, bepaald is. Ook ip den rusttoestand
(Telefunken)
ontstaan bij het inschakelen deze trillingen, daar
door de inschakeling in den trillingskring zwakke trillingen worden opge
wekt, welke door de terugkoppeling en de lamp, zonder ophouden ver
sterkt worden, totdat een stabiele toestand bereikt is.
De terugkoppelende taak der spoelen kan in zekere gevallen ook een
capaciteit beteekenen en dan spreekt men van capacitieve terugkoppeling.
Voor den amateur zij hier opgemerkt, dat de terugkoppelwerking alleen
intreedt als de spoelen ten opzichte van elkaar in de juiste richting zijn
gewikkeld; dit geldt evenzeer voor alle latere terugkoppelingen bij ontvangschakelingen, die wij nog zullen bespreken.
Bij gebruik van sommige gewikkelde spoelen moet men de verbinding
practisch uitprobeeren door deze in een spoel om te keeren, wanneer de
gewenschte werking mocht uitblijven; eenvoudig omdraaien der spoel en
den stekker andersom in den houder steken, heeft geen resultaat.
In afb. 38 hebben wij nog eens de lamp in zendschakeling schematisch
geteekend; in beginsel is deze precies gelijk aan afb. 37. Hierin zou men
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den condensator kunnen weglaten en direct door een antenne kunnen
vervangen, want deze werkt juist zooals een condensator en de stroom
van dezen kring loopt dan meteen in de antenne heen en weer.
Iedere lamp, ook de kleinste, leent zich voor de opwekking van trillingen;
wil men evenwel grootere energie vóórtbren
gen, dan maakt men gebruik van speciaal
voor dat doel gebouwde zend-lampen, waarin
alle deelen ook naar verhouding belangrijk
grooter zijn uitgevoerd (afb. 39 en 40).
De hiermede opgeroepen wisselstroom
heeft bijzonder goede eigenschappen. Hij is
n.1. buitengewoon gelijkmatig en constant;
juist hierin is de groote waarde der zeridlanip
gelegen, dat de door haar verkregen wissel
stroom elke andere in zuiverheid en stabiliteit
overtreft. Deze gelijkmatigheid wordt op de
verwekte golven overgedragen; wij kennen
deze soort golven reeds als de ongedempte
van fig. 29a en zij worden gebruikt voor de
draadloo.ze telefonie.
Daarom was de invoering hiervan zoo nauw
verbonden met de uitvinding der radiolamp,
die electrische trillingen kon opwèkken. Van
daar dat de komst van de lamp in de radio
techniek zulk een omwenteling teweeg bracht;
met haar verscheen een werktuig in de radio
techniek, waarmede vele, voor haar komst,
bestaande moeilijkheden konden worden op
gelost.
Voor dien tijd gebruikte men voor de draadlooze telegrafie de gedempte golven (van afb.
28a), waarvan na iederen stoot bij het ont
staan de amplitude snel uitloopt en verdwijnt;
zij kunnen daarentegen voor telefonie-doelAfb. 40. Watergekoelde
einden niet worden gebruikt. De radiolamp is zendlamp voor grooter
(Telefunken)
een radio-onderdeel, dat de amateur of toc- vermogen.
stelbouwer niet zelf maken kan. Want, al
kan een handige liefhebber of een vakman zoo ongeveer alle andere onder
deden ook zelf vervaardigen, de lampen moet hij koopen; voor ae fa
bricatie ervan zijn heel andere technische en wetenschappelijke hulp
middelen' noodig, dan hem ten dienste staan.
Daarom is het misschien interessant hier even een blik te werpen in de
fabricatie der radiolampen. Eerst worden de metaaldeelen der ïamp ge-
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maakt; de cylindrische plaat wordt uit tantal-, nikkel-, of koperblik ge
bogen en de draadspiraal van het rooster gewonden; soms bestaat het
rooster uit een streepvormig omgebogen, gestanst plaatje.
Dan neemt de glasblazer het werk over; hij smelt de houders in glas
en bevestigt hieraan plaat en rooster. Tusschen de buitenste houders (dat
zijn de in het glas gesmolten rechtopstaande draden, die de onderdeden
in het inwendige der lamp dragen) trekt hij den gloeidraad door het
rooster heen en maakt hem aan de houders vast.
Als alles op den glazen voet is gemonteerd, wordt vervolgens de ballon
geblazen en over het binnenwerk heen aan den glassokkel vastgesmolten.
Nu begint de tweede phase der fabricatie, n.1. het leegpompen. Aan het
boveneind van den ballon bevindt zich een buisvormig pijpje, waardoor
hij inwendig nog in verbinding met de buitenlucht staat en hiermede wordt
de lamp aan de pompinstallatie vastgesmolten.
Hier hangt zij met vele andere van haar soort aan een lange, wijde
glasbuis, die in verbinding met de pomp staat en waardoor de lucht uit
de lampen wordt weggezogen. De pompinstallatie zelf is een wetenschap
pelijk kunstwerk van den eersten rang. Zou Otto von Guericke, die met
zijn omgebouwde brandspuit de Maagdeburger halvebollen leegpompte,
haar kunnen zien, dan zou hij haar ongetwijfeld voor alles, behalve voor
een luchtpomp houden.
De pomp beweegt zich in het geheel niet en men bespeurt niets van
eenige werking in haar; zij staat daar zwijgend en pompt. Het is een
moderne diffusiepomp, zooals zij door Gaede geconstrueerd is; zij bevat
kwikzilver, dat van buiten verhit wordt en dan verdampt. De kwikzilverdamp stroomt in de intallatie en veroorzaakt een tegenstroom van
de lucht, die dan snel uit de installatie ontwijkt.
Men zou kunnen meenen, dat hiermede niets bereikt wordt, omdat voor
de lucht nu kwikzilverdamp in de plaats treedt, maar dan zou dat beteekenen, dat men geen rekening had gehouden met de temperatuur. Want
nauwelijks is de kwikzilverdamp door de verbindende opening in de in
stallatie aangekomen, of zij wordt al weer vloeibaar, tengevolge van de
voor haar lage temperatuur welke daar heerscht; in den vorm van druppels
vloeit het kwik dan weer naar het reservoir terug, vanwaar uit het zijn
kringloop opnieuw begint.
Terwijl dus het kwik circuleert, stroomt de lucht uit de installatie én
wordt aan de andere zijde der diffusiepomp weggezogen door een tweede
pomp en hier bevinden zich pas de roteerende deelen; bij vele installaties
zijn deze evenwel ook nog vermeden en zorgt een onafgebroken stroomende
waterstraal voor de laatste afzuiging.
Zulk een moderne pompinstallatie kan binnen eenige minuten alle op
haar aangesloten lampen luchtledig maken. Het aldus ontstane vacuum
(zooals men de luchtledige ruimte noemt) is zoo goed, dat de daarin aan-
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wezige lucht nog niet het honderdmillioenste deel van den gewonen
luchtdruk uitoefent, zooals wij hem met den barometer meten.
De deugdelijkheid van het vacuum wordt voortdurend gecontroleerd
.met bijzondere instrumenten, want alleen met het allerbeste vacuum is
de lamp pas geschikt voor het beoogde electrische doel.
Het wegzuigen van den eersten voorraad lucht is de lichtste arbeid,
die van de pompinstallatie wordt ‘gevraagd. Zou men nu de lamp af
smelten en in gebruik nemen, dan zou zij alleen in de eerste oogenblikken
functionneeren. De metaaldeelen, als plaat, rooster en gloeidraad, bevatten,
evenals de glaswand, opgezogen gassen; terwijl nu de lamp, als zij in
bedrijf is, verhit wordt, komen deze vrij en maken het vacuum slecht.
Al heel spoedig zou de lamp blauw oplichten (z.g.n. blauwen) en met
-de zuivere werking was het afgeloopen; een afschuwelijk kraken en sissen
in de telefoon zou de onregelmatigheid der ontlading wel verkondigen.
Daarom begint, als de eerste lucht verwijderd is, pas het eigenlijk
werk voor de pompinstallatie. De lamp wordt in- en uitwendig verhit,
van buiten door een electrische- of gaskachel en van binnen door een
electrischen stroomdoorgang, terwijl tegelijkertijd een afzuigende kracht
van de uiterste koude op haar werkt; vanuit een voorgelegen gebogen
deel der toevoerbuis, die in vloeibare lucht gedompeld is, zuigt deze
lage temperatuur alle dampresten uit haar weg. Eerst als zij urenlang
deze bewerking heeft ondergaan, wordt zij geschikt bevonden, haar elec
trische loopbaan te beginnen.
Voordat zij wordt afgesmolten, wordt eerst nog inwendig de spiegelende
laag aangebracht, die p.a. tot instandhouding van het vacuum moet dienen;
de metalen neerslag op den glaswand (magnesium b.v.) zuigt bij het
gloeien van de lamp tijdens het bedrijf de nog vrij komende gasresten op.
Dientengevolge kan men het inwendige van de lamp niet zien en van
huiten kan men dus zeer moeilijk waarnemen of zij brandt tijdens het
bedrijf.
De voordeelen der verspiegeling wegen echter ruimschoots tegen de
nadeelen hiervan op, zoodat tegenwoordig alleen nog maar verspiegelde
lampen worden gemaakt en gebruikt. Op de speciale preparatie van den
gloeidraad gaan wij in een volgend gedeelte van dit boek nog wel nader in.
Als de lamp afgesmolten is en in een sokkel gekit, gaat zij naar de
controlekamer en na beproefd te zijn, vindt zij dan verder haar weg naar
•den consument.
Over het algemeen heeft men er geen idee van, welk een kunstig product
zoo’n radiolamp eigenlijk is, als men, in een gemakkelijken stoel gezeten,
van de radiomuziek geniet. Men bedenkt daarbij niet, welk een moeite
de techniek gehad heeft om de radiolamp (waaraan wy dit alles te danken
hebben) op het hooge peil te brengen, waarop zy in dezen tijd staat.
Tusschen den eersten vorm der ontladingslamp en de hedendaagsche
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moderne radiolamp ligt een lange, moeilijke weg; theoretisch weten en
technisch kunnen moesten samenwerken om hem te vinden.
De werking der ontlading, die zich bij de eerste over de groote ruimte
der geheele lamp voltrok, is bij de laatste binnen de kleine ruimte, die
de plaat thans inneemt, teruggedrongen en het gekleurde lichten der
oude lamp is geweken voor het onzichtbare gloeien der nieuwe. Daarvoor
in de plaats werkt de ontlading der moderne lamp met een regelmatig
heid en een nauwkeurigheid, die aan het ongelooflijke grenst.
De techniek heeft hiermede weer een triomf gevoegd bij de vele over
winningen, die zij in den loop dezer eeuw reeds behaald heeft en die de
grootst mogelijke capaciteit wist te vereenigen met bescheiden uiterlijken
vorm.
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8. DE DRAAGGOLF VAN GELUID EN BEELD.
Wij weten nu hoe electro-magnetische golven ontstaan; wij hebben de
belangrijkste elementen, waarmede deze worden opgewekt en ook de
manier, waarop wij morse-teekens kunnen ontvangen bij gedempte en on
gedempte golven, leeren kennen. De lamp zendt electrische wisselstroomen
in de antenne en van haar uit gaan krachtlijnen de ruimte in, maar hoe
deze geluid en beeld op tiaar rug kunnen dragen onder een of anderen
vorm is ons nog niet duidelijk; wij zullen trachten dit thans nader te
verklaren.
Nemen wij bijvoorbeeld van het geluid, de spraak; wat is zij eigenlijk?
Voor ons menschen is zij de uitdrukking onzer gedachten. Wanneer wij
iets denken, dan zijn wij altijd geneigd zulks in den vorm van het spreken
te doen; eerst dan wordt het ons zelf pas goed bevattelijk en klaar, wat
wij meenen. En toch behoeven wij daarbij geen woord te zeggen; wij
kunnen het gesprokene ook denken en blijkbaar bestaat er dus een ge
dachte- en een gesproken spraak.
De gesproken spraak speelt de belangrijkste rol, want zij is het middel
om onze gedachten aan andere menschen mede te deelen. Waar komt dan
de gesproken spraak vandaan ? Zij ontstaat in de spierbewegingen van het
strottenhoofd en de stembanden; van hier uit plant zij zich voort als
luchttrilling, dus als geluid. Zij raakt het trommelvlies van ons oor en
wordt van daar naar onze hersens geleid, als gehoorde spraak.
Men kan niet zeggen, dat een enkel gedeelte van dezen weg alleen de
spraak is; zij bestaat op den geheelen weg en al de gedeelten van den
beschreven weg hebben dit eene gemeen: zij bevatten trillingen.
De stembanden van het strottenhoofd trillen in een zeer bepaald
rhythme. Dit wordt op de lucht overgedragen naar het oor, en is dus het
rhythme der trillingen eigenlijk de spraak, onverschillig of het bij de
trillingen der stembanden, der lucht of van het trommelvlies optreedt.
De spraak is dus een- rhythmische trilling, maar men zou zich al zeer
vergissen als men zich dit rhythme regelmatig en eenvoudig ging voor
stellen. Integendeel, de trilling der spraak levert een uiterst grillig en
verwrongen beeld op; zij gaat in lijnvoorstelling schijnbaar doelloos op
en neer in onregelmatigen zigzag.
Het ziet er naar uit alsof er in het geheel geen systeem in aanwezig
is, maar in werkelijkheid ligt er juist een diepe regel aan ten grondslag.
Want deze verwarde zigzag is toch een getrouwe afbeelding van onze
gedachten; hij draagt deze gedachten in zich en is in staat ze in de
hersens van derden, precies gelijk aan de oorspronkelijke, op te wekken.
De zigzagkromme houdt precies dezelfde orde in, als de zuiver gedrukte
woorden in een boek, die eveneens een juist beeld van de gedachten weer
geven. Wij zien deze orde wel niet, maar zij moet er toch in zitten en
daarom moeten wij ook de spraak in den vorm van zigzagkrommen kunnen
overbrengen.
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Men zou zich een boek kunnen indenken, waarin geen letters, doch
alleen spraakkrommen waren gedrukt en zouden onze oogen meer ge
schoold zijn, dan zouden wij dit boek kunnen lezen. Nu presteert ons oor
in dit opzicht veel meer dan ons oog, want het is in staat dit krommen
schrift oogenblikkelijk te verwerken, wanneer het als geluidsgolf het oor
treft en wij kunnen er weer den geheelen zin' aan ontnemen, welke or
aan gegeven is.
De radiogolven zijn met zulk een boek te vergelijken, waarin de spraakkromme is opgeschreven; zij dragen de kromme met zich door de ruimte
en leveren deze in gelijken vorm weer af in het ontvangtoestel. Daarbij
behouden echter de electrische golven haar lengte en snelheid; zij nemen
alleen de geluidskromme op haar rug, terwijl haar sterkte in het rhythme
der spraak op en
'
neer schommelt.
De
golfvorm,
V
die daarbij ont
staat, is in afb.
41
graphisch
voorgesteld. Men
noemt een dergeAfb. 41. Electro-magnetische golf als draaggolf.
lijk
gevormde
golf, een gemoduleerde draaggolf en men spreekt ook van de modulatie,
die den trillingen wordt opgedrukt.
Om dit technisch door te voeren is bij den zender een microfoon op
gesteld. Uiterlijk is hieraan niet veel te zien; zij bestaat uit een marmer
blok, waarin een doosje gevat is, dat koolkorreltjes bevat, welke tegen een
diafragma rusten. Met een paar dunne draden is het geheel soepel en
stootvrij aan een statief opgehangen en van hieruit loopt een snoer naai
den muur, zoodat men het als een staanlamp kan verplaatsen.
De microfoon is in beginsel gelijk aan die, welke bij den gewonen tele
foondienst overal wordt gebruikt. Wanneer geluidstrillingen het diafragma
treffen, wordt hierop een veranderlijke druk uitgeoefend en evenredig
daarmede worden dan de kooldeeltjes meer of minder samengeperst. De
weerstand van het kool zal zich in dezelfde verhouding wijzigen en dien
tengevolge zal de door de microfoon gaande stroom overeenkomstige
veranderingen ondergaan; om goede reproductie te verkrijgen, moet de
stroomverandering, zuiver gelijk op en neer gaan met de geluidssterkte
en onafhankelijk zijn van de frequentie.
Begrijpelijkerwijs heeft het zeer veel moeite gekost, eer men er in
slaagde aan deze voorwaarden te kunnen voldoen; de traagheid en de
. eigenfrequentie van het diafragma behoorden te worden onderdrukt, door
hiervoor geschikt materiaal te gebruiken. Met de juiste keuze van kool
soort en dikte mee, moest de gevoeligheid van de microfoon over het
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geheele trillingsgebied van het hoorbare geluid worden vergroot. Na veel
onderzoekingen en verbeteringen van de constructie is het ten slotte gelukt
een goed bruikbare microfoon samen te stellen, die aan de te stellen eischen
voldoet.
Verreweg de meeste telefoniezenders gebruiken dan ook in dezen tijd
dergelijke koolmicrofoons; er bestaan ook nog microfoons, die op een
geheel ander principe berusten, zooals de condensator-microfoon en de
electrodynamische (met een licht spreekspoeltje, dat zich in een mag
netisch veld kan bewegen), maai' deze typen vinden bij den omroep geen
veelvuldige toepassing meer,
Door de microfoon worden de lampstroomen „besproken”, d.w.z. het
rhythme van het geluid wordt daarop gedrukt. De uitgezonden golven
nemen denzelfden vorm aan en brengen zoo het geluid over.
Wij willen hier een opmerking maken, waarvan we later profijt kunnen
trekken. Zooals door wiskundige berekeningen kan worden aangetoond,
heeft de modulatie in zeker opzicht een ongunstigen invloed op de golf;
zij verstoort de eenheid van haar karakter en veroorzaakt een splitsing
van de golf in een groot aantal golven, die wat de lengte betreft een
weinig verschillen. Men spreekt daarom van den golf- of frequentie-band,
die de gemoduleerde golf draagt. Zulks brengt moeilijkheden met zich,
omdat de opname der golf in den ontvanger op resonantie berust en dien
tengevolge onder zekere omstandigheden enkele golven uit den golfband
sterker naar voren gebracht worden, dan met hun oorspronkelijke sterkteverhouding overeenstemt; dit leidt tot een zekere vervorming van het geluid.
Er bestaan dus grenzen voor de afstemscherpte van een ontvanger;
de electrische resonantie mag niet te ver doorgedreven worden. Wij komen
evenwel hierop later nog terug en zullen er dus hier niet dieper op ingaan.
Wij zullen nu eens nagaan, in hoever de tot nog toe besproken beginselen
der radio-techniek voldoende zijn voor de ontvangst van al deze gecom
pliceerde werkingen. Tot beter begrip van de overbrenging, moeten wij
nog even teruggaan naar de morse-teekens bij de ongedempte golf van
afb. 6; daarbij zien wij, dat de sterkte der electrische trillingen, haar
amplitude dus, een zekere waarde heeft of nul is. Dit al of niet, afwisselend
aanwezig zijn van golven, geeft in den ontvanger een al of niet afwisse
lend aanwezig zijn van een electrischen stroom en in de telefoon het
overeenkomstig al 'of niet bestaan van een bepaalden toon, die de punten
en strepen van het Morse-alphabet uitmaakt. Het afwisselen van de
amplitude der electrische golven tusschen nul en een zekere waarde is nu
nog maar een zeer eenvoudige en primitieve verandering.
Anders wordt dit, wanneer wij de tijdelijke verandering der amplitude
beschouwen van de gemoduleerde draaggolf in afb. 41. Hier toch ver
andert de amplitude der electrische golf met den tijd volgens een zeker
rhythme, dat door de gestippelde kromme in beeld wordt gebracht.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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In den ontvanger roept zulk een golf electrische trillingen te voorschijn,
waarvan de amplitude precies dezelfde tijdelijke afhankelijkheid bezit en
deze trillingen verwekken verder in den kristal- of lamp-detector een
stroom, waarvan de tijdelijke verandering nog precies beantwoordt aan
die van de eerstgenoemde golf. De in afb. 41 door de gestippelde kromme
voorgestelde tijdelijke verandering wordt nu in den zender op de electromagnetische golf gedrukt en dezelfde tijdelijke verandering treedt weer
op in den ontvanger in den vorm van tijdelijke verandering van een
electrischen stroom. Deze tijdelijke verandering wordt dus in haar oorspronkelijken vorm door de electromagnetische golven van den zender
naar den ontvanger overgebracht en vandaar, dat men spreekt van de
draaggolf, waarop de tijdelijke verandering is geënt. Deze mogelijkheid,
om een willekeurige tijde
lijke verandering van een
Zuivere toon
bepaalde grootte met be
hulp van electromag
netische golven over te
brengen,
houdt
den
Vocaal o
grondslag in van de hier
voor genoemde, gecom
pliceerde werkingen, dus
van de telefonie en de
Consonant n
beeldoverbrenging, in de
eerste plaats.
Het overbrengen van
Afb. 42. Geluidstrillingen.
Morse-teekens is ook
maar een speciaal gebruik, dat van deze mogelijkheid wordt gemaakt en
waarbij de overgedragen tijdelijke verandering bestaat in een eenvoudige
wisseling tusschen een bepaalde grootte en nul, binnen zekere tijdsaf
standen.
Als wij beweerden, dat een geheel willekeurige tijdelijke verandering
door de electromagnetische golven kon worden overgebracht, dan dienen
wij deze uitlating toch hierbij wat te beperken. Wij zien al bij afb. 41,
dat de door de gestippelde kromme lijn aangegeven tijdelijke verandering
der amplitude naar verhouding langzaam is, vergeleken bij de (door de
trillingskromme voorgestelde) snelle veranderingen in de golf zelf. De
amplitude mag van de eene trilling tot de volgende geen tè grooten sprong
maken, als de gestippelde kromme nog een bepaalde beteekenis wil hebben.
Dit is een algemeene bepaling, die de overbrengingsmogelijkheid iets in
krimpt. Daar evenwel de electrische trillingen, waarmede gewerkt wordt,
buitengewoon snel zijn, heeft deze beperking echter niet zoo veel te beteekenen.
Nemen wij b.v. het geval, dat wij te doen hebben met golven van de

■

■

:si

' Tfïfïïi

■

' ' •

■

.

V

De draaggolf van geluid en beeld.

■

L-

1

'

83

.

■

frequentie 1 Millioen Hertz, dan kunnen daarmede nog practisch tijdelijke
veranderingen met een frequentie van 100.000 Hertz zonder eenig be
zwaar worden overgebracht, want deze zijn al tienmaal langzamer, dan de
electrische trillingen van onze aangenomen golf. De snelste geluidstrillingen, die overgebracht moeten worden (de hoogste tonen), halen
nauwelijks 10.000 Hertz, zoodat de overdraging hiervan nog zeer ge
makkelijk gaat bij de gegeven golffrequentie.
En al zou het zelfs eens noodig zijn om werkingen over te brengen,
waarvan de frequentie b.v. een millioen Hertz voor tijdelijke verandering
vroeg, dan nog zou hiertegen van de zijde der electrische golven geen
bezwaar bestaan. Men zou hiervoor slechts een zeer korte golf behoeven
te gebruiken als draaggolf; b.v. een van 30 M. lengte, die immers al een
frequentie van 10 millioen Hertz heeft en zoo zouden we eventueel nog
verder door kunnen gaan.
De eenvoudigste trillingsvormen bezitten de zuivere tonen; een zuivere
toon wordt voortgebracht door een eenvoudige, niet samengestelde trijling,
zooals deze in afb. 42 boven is geteekend. Wij weten hierbij, dat de toon
hoogte door de frequentie der trilling wordt bepaald. Alle z.g.n. zuivere
tonen der muziekinstrumenten zijn in dezen zin niet geheel zuiver, want
zij worden door boventonen vergezeld, d.w.z. hun trillingskromme bezit ten
opzichte der kromme van de a-klank al eenige onregelmatigheden, die
de klankkleur van. den toon uitmaken en er b.v. debet aan zijn, dat de c
van een viool anders klinkt dan de c van een klarinet of de c van een orgelDe trillingskromme van een geluid wordt des te gecompliceerder, naar
mate het geluid meer van een zuiveren toon afwijkt. Bijzonder ingewikkeld
zijn natuurlijk de geluiden van de menschelijke stem. De vocalen bezitten
nog een zekere gelijkenis met tonen; hare trillingskrommen vertoonen daar
vandaan nog een zekere regelmatigheid, hoewel zij ook al veel ingewik
kelder zijn dan zuivere tonen.
Zoo stelt de middelste figuur in afb. 42 de trillingskromme van de
vocaal o voor. Nog meer ingewikkeld zyn de trillingskrommen der conso
nanten, zooals er een in de onderste kromme van de figuur is afgebeeld.
Een bepaalde geluidswerking, b.v. een gesproken woord is dus physisch
niets anders als een trillingswerking van heel bestemden vorm en als
omgekeerd een trillingswerking van bepaalden vorm in ons oor terecht
komt, dan ondergaan wij de gewaarwording van dat woord. Daarop berust
iedere overdracht van geluidswerkingen.
Zoo wordt b.v. bij een gramofoon de vorm van een zekere geluidstrilling, laat ons zeggen van een muziekstuk, in den vorm van fijne verhoogingen en verdiepingen in de groeven van een plaat vastgelegd. Laat
men nu de plaat afloopen en een met het membraan van een weergever
verbonden naald over deze verhoogingen en verdiepingen sleepen, dan zal
de naald in trillingen van precies denzelfden vorm geraken en deze aan
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het membraan mededeelen. Door de lucht worden deze trillingen dan naar
ons oor overgebracht en dit doet ons via de hersens de muziek gewaar
worden.
Bij de gewone telefoon wordt door het spreken in de microfoon een
e'lectrische stroom precies in den vorm der geluidstrillingen in zijn sterkte
veranderd (verzwakt of versterkt). Vloeit deze stroom door de telefoon,
dan zet hij daar het membraan in overeenkomstige trillingen, waardoor
juist dezelfde klankwerking der in de microfoon gesproken geluiden tot
stand komt. Precies dezelfde, natuurlijk slechts in zoover, als de vorm der
geluidstrillingen bij het overdragen op den electrischen stroom en van
dezen weer op het membraan, ook werkelijk ongewijzigd blijft. Daar nu
zulk een verandering van den trillingsvorm practisch altijd in zekere mate
plaats vindt, is het door de telefoon gehoorde geluid ook niet geheel
precies gelijk aan het orgineel, maar toch nog wel zoo gelijkend, dat ge
sproken woorden zonder meer verstaan kunnen worden en zelfs de klank
kleur tot uitdrukking komt.
Ook bij de gramofoon treedt een soortgelijke vervorming der geluids
trillingen op, waardoor de weergave dikwijls een heel andere klankkleur
kan hebben dan het oorspronkelijk opgenomene.
Zooals bij de gramofoon de trillingsvorm van een geluidswerking
bestaat in de verschillende diepten der groeven en bij de telefoon deze
vorm in de sterkteverandering van den electrischen stroom ligt, zoo drukt
zich bij de draadlooze telefonie de trillingsvorm in de sterkte van de
electromagnetische golven uit.
Aan het zendstation worden golven uitgezonden, welker sterkte (am
plitude) verandert in het overeenkomstige rhythme van bepaalde geluids
trillingen, b.v. de trillingen van een in het zendstation gespeeld concert.
Treffen dergelijke golven, die nu dus het karakter der opgedrukte geluids
trillingen in zich dragen, dus de draagsters van geluidstrillingen zijn, den
antennekring van een ontvangstation, dan wekken zij hierin electrische
trillingen op, waarvan de sterkte ook weer het rhythme der geluids
trillingen bezit. En dit rhythme blijft behouden tijdens den overgang van
'antenne- op detector-kring of op den roosterkring van een detectorlamp.
Het blijft ook behouden, wanneer de electrische kringen eerst nog een
hoogfrequentversterker passeeren en dit is juist een der waardevolle
eigenschappen van de radiolamp.
Van den vorm van zulk een electrische trilling, die de draagster van
een geluidstrilling is, kunnen wij ons aan de hand van afb. 41 een goede
voorstelling maken. Wij behoeven maar de gestippelde kromme voor den
vorm van geluidstrillingen aan te zien; dan stelt de andere kromme de
electrische trilling voor, die de geluidstrilling draagt.
Natuurlijk moet men zich de electrische trilling hierbij veelvuldiger
denken; hare frequentie is in vergelijking met die der geluidstrillingen
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veel grooter, dan het mogelijk is haar in de afbeelding te teekenen.
Dergelijke electrische trillingen hebben wij dus nu b.v. in onzen detectorkring; door de werking van den detector worden, zooals wij dat vroeger
hebben gezien (zie afb. 28) de naar een richting gaande uitsteeksels der
trillingen weggenomen of minstens sterk onderdrukt en de telefoon
reageert op de doorsneewaarde der overgebleven eenzijdige trillingen.
Deze gemiddelde waarde is natuurlijk op ieder moment der sterkte van
de oorspronkelijke electrische trillingen, naar verhouding van vorm gelijk
hieraan en verandert daarom met den tijd juist in den vorm der geluids
trillingen, waarin de sterkte der electrische trillingen verandert.
Daarom wordt ook het telefoonmembraan tot trillingen van dezen vorm
aangezet en hooren wij in de telefoon zoodoende de volgorde van klanken,
die door de aankomende electromagnetische golf gedragen worden en die
dus in den zender (door het bespreken van de microfoon) op deze golf
worden gedrukt.
Wij zien dus, dat wy met een gewonen detector-ontvanger zonder meer
ook draadloos telefonische mededeelingen kunnen opnemen, want de voor
waarde, waaraan een ontvangapparaat voor draadlooze telefonie moet
voldoen, bestaat slechts hierin, dat het een electrischen stroom in de
telefoon kan teweeg brengen met dezelfde tijdelijke veranderingen, die de
aankomende electromagnetische golf bezit. Aan dezen eisch voldoet nu
volkomen een trillingskring met een kristaldetector en een telefoon. Evenzoo gaat het ook, als wij in plaats van een kristaldetector een detectorlamp
gebruiken; in dit geval loopen in den roosterkring van de lamp de elec
trische trillingen, waarin de sterkte verandert in het rhythme der over
gebrachte geluidstrillingen.
Nu hebben wij gezien, dat de anodestroom der detectorlamp door de
aanwezigheid van electrische trillingen in den roosterkring verminderd
wordt en wel naar verhouding van de sterkte dezer trillingen. Verandert
dus de sterkte dezer trillingen in den roosterkring in het rhythme van
zekere geluidstrillingen, dan verandert de vermindering van den anode
stroom in precies hetzelfde rhythme. Wordt nu in den anodestroom direct
of met gebruikmaking van een transformator, een telefoon geschakeld,
dan zal ook het membraan hiervan in dit rhythme gaan trillen en aldus
de betreffende oorspronkelijke geluidstrillingen voortbrengen.
Dat bij gebruik van een kristaldetector de electrische stroom zelf en
bij de detectorlamp de vermindering van een electrischen stroom het
rhythme der geluidstrillingen draagt, doet niets ter zake, omdat het voor
de telefoon alleen op de tijdelijke verandering van den stroom aankomt
en een gelijkblijvende, onveranderlijke stroom op de telefoon geen waar
neembare werking uitoefent. Daar verder bij de versterking van een ver
anderlijken electrischen stroom door middel van een lamp, de vorm zijner
veranderlijkheid behouden blijft, kan bij een ontvangstation voor draad-
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looze telefonie zoowel de oorspronkelijke electrische trilling, als ook de
met behulp van een kristaldetector of een detectorlamp verkregen telefoonstroom door middel van versterkerlampen worden versterkt.
Dit beteekent dus, dat wij een hoogfrequentversterker en ook een laagfrequentversterker kunnen toepassen, zonder dat daardoor veel aan een
bepaalde geluidsversterking wordt te kort gedaan. Natuurlijk blijft ook
hierbij de vorm der geluidstrillingen en daarmede de klank der overge
brachte woorden of die der muziek niet geheel en al onveranderd, net zoo
min als b.v. de gewone draadtelefonie, want altijd sluipen kleine ver
vormingen in de oorspronkelijke geluidstrillingen. Bij de versterking door
middel van lampen, bij de gelijkrichting door kristal of detectorlamp en
in het bijzonder bij de transformatoren ontstaan deze kleine mismakingen.
Daarbij komt nog, dat zulke vervormingen al bij den zender optreden,
zoodat de aankomende electromagnetische golf al niet meer het zuivere
rhythme in haar sterkte heeft, geheel overeenkomstig aan het oorspronke
lijk geluidsbeeld. Dit alles maakt, dat de draadloos overgebrachte klank
niet heel precies meer identiek is met het orgineel geluid, zooals wij het
direct kunnen hooren, maar daarentegen afhankelijk blijft van de deugde
lijkheid van zend- en ontvangapparaten; hoe minder volmaakt deze zijn,
des te grooter de afwijkingen worden en omgekeerd.
In het ontvangtoestel ontstaan door laagfrequentversterking in het al
gemeen meer vervormingen dan door hoogfrequentversterking; men benut
daarom b.v. ook voor de ontvangst van zwakke telefoniegolven o.a. meestal
meervoudige hoogfrequent- of vóor-versterking.
Een andere vervormingsbron treffen wij in de telefoon of luidspreker
aan, waarbij het membraan, tengevolge van zijn massa, de veranderingen
van den telefoonstroom niet zoo volledig kan volgen, als voor een zuivere
weergave van den betreffenden klank wel gewenscht zou zijn. Het is intusschen reeds aardig gelukt, deze vervormingen voor het grootste deel
onder de knie te krijgen, zoodat tegenwoordig al een meer zuivere en
betere toonoverbrenging bij de draadlooze telefonie mogelijk is, dan met
de gewone draadtelefonie.
Het belangrijkste hierbij is wel, dat op den weg der electromagnetische
golven, dus over het grootste deel van den geheelen overbrengingsweg
in het geheel geen vervorming plaats heeft, terwijl de stroomen in
draden onderweg wel vervormd worden.
Tengevolge van de eischen, die in de radio-techniek gesteld worden
aan een goede overbrenging van het geluid, is de interesse voor de weten
schappelijke acoustiek, voor de geluidsleer, weer sterker ontwaakt; men
heeft de samenstelling der spraakgeluiden en van de instrumentale muziek
uit talrijke enkeltonen heel nauwkeurig onderzocht en de resultaten hier
van toegepast bij de constructie van zender en ontvanger. Bij den luid
spreker in het bijzonder werden de opgedane ervaringen benut, want
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deze is van huis uit behept met de eigenschap om sommige tonen met
zekere voorkeur weer te geven en een natuurgetrouwe weergave van
muziek of spraak is alleen dan mogelijk, wanneer alle tonen in gelijke
sterkteverhouding worden gereproduceerd. De nooit geheel te vermijden
kleuring der muziek in den luidspreker, berust op een dergelijke ongelijke
weergave van enkele tonen; doch in den laatsten tijd zijn in dit opzicht
beduidende verbeteringen tot stand gekomen, waarover wij het later nog
zullen hebben.
Het overbrengen van geluidswerkingen laat zich nu dus gemakkelijk
begrijpen door een tijdelijke, veranderlijke grootte, die teweeggebracht
en verkregen wordt met behulp van de beschreven inrichtingen. Maar
hoe is het nu gesteld met het overbrengen van beelden? Wat is hierbij
de tijdelijke verandering, die kan worden overgedragen? Hoe kan men
zich een electrische golf als de draagster van een beeld voorstellen?
Denken wij hierbij om te beginnen eens aan een onveranderlijk beeld,
dus b.v. aan een teekening of een photographie. Bij zulk een beeld is
van een tijdelijke verandering natuurlijk geen sprake; men zou eerder
kunnen zeggen, dat wij hierbij te doen hebben met een ruimtelijke ver
andering en wel met een dubbel-dimensionale hoeveelheid van lichte en
donkere beeldpunten.
Dat een beeld werkelijk uit enkele punten samengesteld kan worden, is
al heel gemakkelijk waar te nemen bij den, volgens de rastermethode
vervaardigden druk, waarin vaak al met het bloote oog en in ieder geval
met een vergrootglas, de gescheiden enkele beeldpunten zijn te onder
scheiden.
Hoe fijner de onderverdeeling van het beeld is, des te meer maakt
het op ons oog den indruk van een ineenvloeiend vlak met gelijkmatige
lichtovergangen. Een beeld van 10 X 10 c.M. grootte moet uit ongeveer
100.000 lichtere en donkere puntjes bestaan, wil het den indruk geven
van een aaneengesloten geheel. De 100.000 verschillende lichtwaarden van
deze beeldpunten zullen dus stuk voor stuk moeten overgebracht en in
den ontvanger weer worden samengevoegd tot het ontleed uitgezonden
beeld. Zou men alle beeldpunten gelijktijdig willen overbrengen, dan zou
men daartoe principieel ook 100.000 zenders en 100.000 ontvangers noodig
hebben, een onmogelijk practisch uit te voeren ding dus. Daarom heeft
men afgezien van het denkbeeld om het geheele beeld gelijktijdig over te
brengen en brengt men de lichtwaarde van de afzonderlijke beeldpunten
met zeer korte tusschenpoozen achter elkaar over.
Dit nu is het beginsel, waarop de overbrenging der beelden in het
algemeen berust, n.1. dat de ruimtelijke „naast elkaar” gelegen licht
waarden in het beeld, voor het overbrengen in tijdelijke „achter elkaar”
gelegene worden ontleed.
De tijdelijke opeenvolging van verschillende lichtwaarden komt natuur-
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lijk op het zelfde neer als de tijdelijke verandering van één lichtwaarde
en deze kan volgens bekende principes overgebracht worden, als het maar
gelukt, de verandering van een licht in de overeenkomstige amplitudeverandering van een electrische golf om te zetten en omgekeerd.
Er bestaat nu een heele reeks van mogelijkheden, waarop deze omzetting kan geschieden. De het meest presteerende apparaten voor dit
doel zijn bij den zender, de photo-electrische cel en aan de ontvangzijde
de Kerr-cel, waarvan de werking berust op het z.g. Kerr-effect en ge
noemd naar den ontdekker Kerr; naar den grondvester van het gebruik
in de beeldoverbrenging wordt zij ook wel Carolus-cel genoemd. De photoelectrische cel is een apparaat, dat de eigenschap bezit electronen te
emitteeren onder den invloed van erop vallend licht en dus naar verhouding
I
hiervan stroomveranderingen in het leven kari roepen. Met dezen stroom
kan men dan, na de noodige versterking, de amplitude van de door den
zender uitgezonden golven in overeenkomstig rhythme beïnvloeden.
De Kerr-cel is een apparaat, dat van een daarop vallenden lichtstraal
slechts een gedeelte doorlaat, naar verhouding van een op het apparaat
aangelegde spanning. Beide apparaten, photo-electrische- en Kerr-cel,
werken volkomen zonder traagheid, d.w.z. de afwisseling van licht en
donker, die zy mogelijk maken over te brengen, kan willekeurig snel
plaats vinden.
Nu is het overbrengen van een reeks opeenvolgende tijdelijke lichtwaarden begrijpelijk. De tijdelijke verandering van het licht wordt in
den zender, met behulp van de photo-electrische cel, in een precies daar
aan beantwoordende tijdelijke verandering van een electrischen stroom
omgezet en deze op zijn beurt weer in de daarmede overeenkomende
amplitudeverandering der uitgezonden electrische golf.
In den ontvanger wekt deze golf eerst in den antennekring, vervolgens
in den detector, electrische stroomen of spanningen op, die weer precies
dezelfde cadans dragen en deze worden door middel van de Kerr-cel ten
slotte in de overeenkomstige lichtwaarden omgezet.
Afgezien van de door de omzettingen ontstaande vervormingen, die men
zeer klein kan houden, is dan het tijdelijke lichtverloop in den ontvanger
identiek met dat in den zender. De electrische golf, die deze overbrenging
bewerkstelligt, is ook weer van den vorm van afb. 41. Alleen hebben wij
ons nu in de gestippelde lijn het tijdelijk verloop van de overgebrachte
lichtwerking voor te stellen.
Wat dus de electromagnetische golf overbrengt, is nog niet het eigen
lijke beeld, maar slechts een tijdelijke opeenvolging van lichtwaarden of
anders gezegd, de tijdelijke reeks beeldpunten, waarin het uitgezonden
beeld wordt ontleed. De belangrijkste bestanddeelen voor de eigenlijke
beeldoverbrenging ontbreken dus feitelijk nog; te weten, aan de zenderzijde het apparaat, dat het beeld in de voor het overbrengen geschikte
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reeks of band ontleedt en aan de ontvangerzede het apparaat, dat üit de
achter elkaar aankomende lichtwaarden, het oorspronkelijke beeld weer
samenstelt in naast elkaar liggende lichtwaarden.
Nu is in de behoefte aan deze apparaten evenwel betrekkelijk eenvoudig
te voorzien. Aan de zendzijde moet het lichtgevoelige orgaan, dat is dus
hier de photo-cel, op de rij af punt voor punt het beeld aftasten. Het
orgaan beweegt zich op een bepaalde manier zoo over het beeld heen, dat
het op zijn rondgang alle punten één maal tegenkomt. Deze beweging is
het best te vergelijken met die, welke het oog maakt bij het lezen van een
boek en waarbij het oog regel voor regel iedere letter opneemt in een
bepaalde volgorde. Een analoge beweging moet in den ontvanger ongeveer
de door de Kerr-cel in zijn sterkte beïnvloede lichtstraal op photographisch
papier uitvoeren, zoodat bij iedere lichtwaarde, die 'door de photo-cel van
het beeld wordt afgenomen in den zender, op de daarmede overeenkomende
plaats van het photographisch papier, de bijbehoorende verdonkering
ontstaat.
De beide bewegingen in den zender en ontvanger moeten dus volkomen
gelijkloopend zijn. Men zegt, dat beide bewegingen synchroon moeten
zijn; de tot het verkrijgen en behouden van het synchronisme benoodige
synchroniseerinrichting, die nog volgens verschillende beginselen kan
werken, maakt daarom een werkelijk veel beteekenend onderdeel uit van
iedere installatie voor beeldoverdracht.
Hiermede is in principe de werking der beeldoverbrenging, waarbij de
electro-magnetische golf weer als draaggolf fungeert, verklaard. Terwijl
voor de ontvangst van telefonie ten opzichte van de ontvangst van telegrafie, geen werkelijk nieuwe inrichtingen bij de ontvangzijde noodig
bleken, gaat zulks ten aanzien van de beeldoverdracht niet op; hierbij
toch zijn, zooals wij gezien hebben, meerdere gecompliceerde inrichtingen
noodig. In een later hoofdstuk komen wij hierop uitvoeriger terug.
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9. ONTVANG-SCHAKELINGEN EN APPARATEN.
De schakeling der reeds vroeger behandelde onderdeden van een ont
vanger kan op buitengewoon veel uiteenloopende wijzen geschieden. Men
heeft keus uit een groot aantal schakelingen, afhankelijk van de eischen,
die men aan het ontvangtoestel stelt. Bij het groot aantal zenders, dat
men tegenwoordig b.v. in Europa telt, worden hooge eischen gesteld
aan de selectiviteit van de moderne ontvangers; men wil zooveel mogelijk
stations ontvangen, zonder dat deze elkaar onderling storen en zulks
maakt natuurlijk meer ingewikkelde schakelingen noodig, dan wanneer
men tevreden is met de ontvangst van enkele grootere en krachtigere
stations, welke op niet te verren afstand gelegen zijn. In dit laatste geval
komt men gemakkelijker en goedkooper uit met een toestel, waarvan de
schakeling eenvoudig, dus minder gecompliceerd, wordt uitgevoerd.
Kiezen wij voor de ontvangst een hooge antenne, dan beginnen wij al
in zekeren zin met een voorsprong op de signaalsterkte en kunnen dan
dikwijls met één trap hoogfrequentversterking meer bereiken, dan bij
gebruik van een raam- of kamerantenne met meervoudige hoogfrequent
versterking, terwijl voor de ontvangst van sterkere stations, deze voorversterking geheel achterwege kan blijven.
Om te beginnen moeten wij dus in den antennekring een zelfinductiespoel opnemen en kunnen dan onder tusschenschakeling van een variabelen
condensator dezen kring tot een open trillingskring samenstellen, waar
mede wij hem op de golf, welke wij wenschen te ontvangen, kunnen af
stemmen. Voor dit doel moeten dus condensator, spoel of beide ver
anderlijk zijn. Wil men binnen zekere grenzen iedere willekeurige golf
kunnen opnemen, dan moet het golflengtebereik van den kring ook steeds
op gemakkelijke en geleidelijke manier gewijzigd kunnen worden, zoodat
men door langzame, soepele verandering der afstemming kan zoeken naar
verschillende golven.
Van de grenzen, waarbinnen spoel en condensator gevarieerd kunnen
worden, hangt het dan af, welke de langste en welke de kortste golf is,
waarop de antenne juist nog afgestemd kan worden. Benut men een
raamantenne, dan blijft de zaak precies gelijk; alleen heeft men dan te
doen met een gesloten trillingskring, waarin men meestal geen verdere
spoelen als zelfinductie schakelt. Met behulp van een draaibaren conden
sator kan men dan dezen kring afstemmen. Bovendien moet men er op
letten, dat het vlak van de raamantenne ongeveer in de richting wijst
van het zendstation, dat men wil ontvangen.
Moet de ontvanger dus voor de opname van golven uit alle richtingen
te gebruiken zijn, dan moet de raamantenne om een loodrechte as draaien
kunnen, zooals wij reeds eerder hebben opgemerkt.
Nu moet de antennekring met een tweeden kring gekoppeld worden.
Men kan hem direct met den detectorkring of met den roosterkring van
de detectörlamp koppelen en spreekt dan van primaire ontvangst. Ook
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kan men hem koppelen met een anderen gesloten trillingskring, den
tusschenkring en dezen weer met den detectorkring; men noemt dit secun
daire ontvangst.
De detector- of roosterkring van een lamp heeft een hoogeren electrischen
weerstand en is daarom niet tot eigentri Hingen in staat; men behoeft
hem niet op een golf af te stemmen en hij spreekt op alle frequenties
in dezelfde mate aan. Zulk een kring noemt men aperiodisch. De tusschen
kring moet op de te ontvangen golf of, wat hetzelfde beteekent, op den
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jAfb. 43. Zwevingsontvangst met tusschenkring.
antennekring zijn afgestemd. Zijn werking bestaat hierin, dat storingen,
die al door de antenne (tengevolge van de afstemming) zwak worden
opgenomen, bij het overdragen op den tusschenkring, nog eens in gelijke
mate worden verzwakt. De tusschenkring zeeft de golf, waarop hij is
afgestemd, nog eens extra uit en maakt dus een scherpere afstemming
met selectieve ontvangst mogelijk.
Daar staat tegenover, dat de secundaire ontvangst het nadeel van twee
af te stemmen kringen bezit, wat bij het zoeken van een golf minder
gemakkelijk en met tijdverlies verbonden kan zijn. Dit is dan ook de reden,
waarom men het inschakelen van meerdere tusschenkringen, waardoor
eventueel een nog betere selectiviteit te verkrijgen zou zijn, in de practijk
nauwelijks toepast. Een ontvangschakeling met raamantenne S, tusschen-
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kring Z en detectorlamp in den ontvangkring E, toont ons afb. 43, waarbij
het onderste deel U in de figuur voorloopig buiten beschouwing moet
blijven.
Nu komen wij tot de vormgeving van onzen detectorkring. Hier kan
men nu naar gelang van de aan de ontvangst te stellen eischen en de
ter beschikking staande middelen, naar verkiezing enkel- of meervoudige
versterking toepassen. Nemen wij vooreerst als detector maar weer het
kristal. Willen wij nu hieraan een versterker toevoegen, dan kunnen wij
dit op twee verschillende manieren doen.
Wij kunnen de electrische trillingen, die b.v. van den tusschenkring op
den laatsten eigenlijken ontvangkring worden overgedragen, direct door
een versterker zenden en die •
versterkte trillingen aan den
detector toevoeren, waarin
tM.
zij worden gelijkgericht,
Hoogfrequentversterking
d.w.z. in dien stroomvorm
worden omgezet, waardoor
0't
toagfrequenf
in de telefoon de klanken,
versterking
die de ontvangen golf
D.i
draagt, hoorbaar worden ge
Geco/rü/nee/rfp
maakt. Deze wijze van ver
versterk.ng
sterking noemt men hoogürequent-versterking, omdat
Afb. 44. Versterkerschakelingen.
daarbij de hoogfrequente
electrische trillingen direct worden versterkt. Wij kunnen echter ook deze
trillingen onversterkt aan den detector toevoeren, ze door dezen laten
gelijkrichten en dan pas dezen gelijkgerichten stroom, voordat hij in den
luidspreker of de telefoon geleid wordt, versterken. Deze versterking, waar
bij in tegenstelling met de electrische trillingen van hooge frequentie, laagfrequente telefoonstroomen versterkt worden (frequenties van slechts
eenige honderden tot eenige duizenden Hertz), noemt men daarom laagfrequent-versterking. Men kan natuurlijk ook beide methoden van verster
king toepassen, dus hoogfrequent voor en laagfrequent na de gelijkrichting
versterken, indien men prijs stelt op een bijzonder krachtige versterking.
Deze drie wijzen van versterkingsschakelingen zijn in afb. 44 afgebeeld.
In de plaats van het kristal kunnen wij nu den lampdetector schakelen.
Een detectorlamp werkt juist zooals een kristaldetector en een lamp
laagfrequentversterking. Benutten wij een meervoudige hoogfrequentversterking, dan behoeven wij slechts de laatste lamp als detector te
schakelen en kunnen hierachter de telefoon aansluiten. Wij hebben dan
eigenlijk al een gecombineerde schakeling toegepast, omdat alle lampen
met uitzondering van de laatste als hoogfrequentversterkers werken, terwijl
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deze dan in zekeren zin als detector en laagfrequentversterker tegelijk
dienst doet.
Willen we een zuivere laagfrequentversterking gebruiken, dan behoeven
we maar de eerste lamp als detector te schakelen, dan vormen de volgende
versterkerlampen een meervoudige laagfrequentversterking.
Nu hebben wij het er al eerder over gehad, dat met een detector en
telefoon Morseteekens van ongedempte golven niet opgenomen konden
worden, omdat de detector gedurende ieder Morseteeken een constanten
stroom levert, die in de telefoon geen hoorbaren toon kan voortbrengen.
Wij zullen nu daarom een schakeling behandelen, waarbij het mogelijk is
ook met een gewonen detectorontvanger teekens van ongedempte golven
op te nemen.
Het probleem, waar het om gaat, is het volgende: Wij hebben tijdens
den duur van een teeken in onzen trillingskring trillingen van een zeer
hooge frequentie, laat ons zeggen, van een frequentie 400.000. Wij hebben
echter in de telefoon om een hoorbaren toon te verkrijgen, een frequentie
noodig van eenige honderden tot duizenden trillingen. Nemen wij nu eens
voor het gemak aan een frequentie van S00 noodig te hebben, dan staan
wij voor de vraag: Hoe kunnen wij door middel van trillingen van de
frequentie 400.000, trillingen van de frequentie S00 opwekken?
Dat zulks mogelijk en niet eens zoo erg moeilijk is, danken wij aan
een verschijnsel bij het samenwerken van twee trillingen, dat wij zweving
noemen. Het principe van zwevingen is in afb. 45 aanschouwelijk voor
gesteld. Boven is een trilling geteekend van de frequentie 8 (in het stuk,
dat 1 seconde voorstelt vinden 8 slingeringen op en neer plaats). De
daaronder geteekende trilling heeft een iets lagere frequentie, n.1. 7.
Werken nu beide trillingen samen, dan gebeurt het volgende: Op het
oogenblik A valt een uitslag naar boven der bovenste trilling, met een
uitslag der vlak daaronder gelegen trilling naar boven samen; er ontstaat
door het samenwerken van beide trillingen een sterkere uitslag naar boven.
De resulteerende trilling (onderste figuur in de afb.) heeft in het moment
A een aanmerkelijke intensiteit. Op het oogenblik B valt een uitslag naar
onderen der bovenste trilling met een uitslag naar boven der middelste
trilling samen; de beide tegengestelde uitslagen heffen elkaar op. De resul
teerende trilling heeft een intensiteit gelijk nul. Op het moment C treedt
weer versterking in, bij D opheffing, bij E versterking enz.
De trilling, die door het samenwerken der beide trillingen van de
frequentie 7 en 8 ontstaat, bezit dus de eigenschap, dat haar sterkte
afwisselend toe en afneemt en wel in ons voorbeeld één maal in iedere
seconde. Men zegt, dat de resulteerende trilling in iedere seconde een
zweving uitvoert en wel juist één, omdat het verschil in frequentie
tusschen beide oorspronkelijke trillingen, 8—7 = 1 is. In het algemeen
treden altijd bij twee trillingen, die samenwerken met weinig verschillende
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frequentie, zwevingen op en wel zooveel per seconde als het verschil der
frequenties aangeeft.
Hiermede hebben we dus ook de oplossing voor onze hierboven gestelde
vraag gevonden. Om in de telefoon trillingen van de frequentie 800 te
verkrijgen, behoeven de electrische golven in den trillingskring slechts
800 zwevingen per seconde te bezitten; deze rhythmische intensiteitsverandering zal, zooals wij reeds vroeger gezien hebben, met behulp van
den detector in de telefoon een toon van de frequentie 800 voortbrengen.
Om nu te bereiken, dat onze oorspronkelijke electrische trilling van de
frequentie 400.000 precies 800 zwevingen per seconde maakt, behoeven wij
haar slechts met een andere trilling van de frequentie 400.800 (of 399.200)
te laten samenwerken; den toon van de frequentie 800 noemt men den
differentietoon der beide trillingen •
van 400.000 en 400.800 Hertz.
Wij moeten weliswaar eerst deze
andere
trilling ter beschikking heb
i
ben en haar voortbrengen door mid
del van een lamp met terugkoppe
ling, op de manier waarop wij dit
al hebben besproken bij een vorige
gelegenheid. Men noemt dan de
lamp met haar teruggekoppelden .
trillingskring het zwevingstoestel..
i
De zwevingsontvangst heeft nu op
B
de volgende manier plaats; aange
nomen dat wij een ongedempte golf
Afb. 45. Zwevingen.
van de frequentie 500.000 willen opnemen, dan loopen in den antennekring en in een eventueel aanwezigen
tusschenkring trillingen van de frequentie 500.000. Nu stellen wij een
zwevingsinrichting op met de frequentie 501.000. Deze frequentie van
501.000 moet door een daarmede overeenstemmende instelling der zelfinductie en capaciteit van den trillingskring van ons zwevingstoestel
v/orden verkregen. De trillingskring van het zwevingstoestel wordt nu
ergens met den eigenlijken ontvangkring gekoppeld; hij kan met den
antennekring, met den tusschenkring of met den detectorkring worden
gekoppeld, daar het niet veel uitmaakt waar de beide trillingen samen
vallen. Door samenwerking der beide trillingen met de frequenties 500.000
en 501.000 ontstaan nu 1000 zwevingen per seconde, die door den detector
in 1000 stroomveranderingen per seconde worden omgezet. Deze laatste .
geven dan in de telefoon een toon van de frequentie 1000.
Veranderen wij nu de instelling van de zwevingsinrichting door aan .
den condensator ook maar eèn heel klein beetje te draaien, zoodat de
frequentie van 501.000 op 500.500 terugloopt, dan zakt ook de frequentie
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van den differentietoon dienovereenkomstig van 1000 op 500. Wij hebben
het nu door een kleine verandering der afstemming van het zwevingstoestel in de hand, iederen willekeurigen toon in de telefoon te voorschijn
te brengen.
Komen van den anderen kant twee golven gelijktijdig aan met de
frequenties 500.000 en 500.500, terwijl de zwevingsinrichting is ingesteld
op 500.000, dan levert alleen de tweede golf een toon in de telefoon
en kan dus afzonderlijk worden opgenomen, zonder door de andere te
worden gestoord. Wij zien hieruit tevens, hoe bijzonder de zwevingsontvangst er zich voor leent om storingen van ongewenschte golven
buiten te sluiten. In afb. 43 is een eenvoudige zwevingsschakeling geteekend. De tusschenkring Z is eenerzijds met den antennekring A en
anderzijds met de zwevingsinrichting U gekoppeld. Daardoor ontstaan
hierin zwevingen, die op den ontvangkring E worden overgedragen.
De zwevingsontvangst is in den beschreven vorm alleen te gebruiken
bij de ontvangst van morseteekens op ongedempte golven. Voor telefonieontvangst, waar toch de detector alleen reeds den goeden toon in de
telefoon oplevert en deze den differentietoon storen zou, stemt men het
zwevingstoestel niet op een naburige frequentie af van de opgenomen
golf, maar op deze golffrequentie zelf, zoodat de differentietoon de
frequentie nul verkrijgt en daarmede verdwijnt. Men vermindert boven
dien de terugkoppeling van de zwevingsinrichting zoo ver, dat deze niet
meer in staat is eigen trillingen op te wekken.
Niettemin heeft de zwevingskring dan toch nog een werkeljjken invloed
op de geheele ontvanginrichting; hij bewerkstelligt n.1. een gevoeligheidsverhooging. Wij hebben hier te doen met het speciale geval van een
algemeen principe, dat onder den naam van terugkoppelingsontvangst
een bijzondere beteekenis voor de ontvangst van zeer zwakke golven
verkregen heeft. Om de werkwijze van de terugkoppelingsontvangst beter
te begrijpen, willen wij nog eens de werkingen bij de trillingsopwekking
door middel van een lamp, volgens de schakeling van afb. 37 nagaan.
De hoofdtrillingswerking speelt zich in den trillingskring met de zelfinductiespoel S en den condensator C af. Door de koppeling tusschen de
spoelen S en S1 wordt een deel der in den trillingskring aanwezige
trillingen weer aan de punten a en b dér lamp toegevoerd. Dit deel wordt
door de lamp versterkt, laat ons zeggen tienvoudig en dan weer naar
den trillingskring geleid. Er moet dus in ons voorbeeld het tiende deel
der trillingsintensiteit worden overgedragen, opdat dit deel, door de lamp
tienvoudig versterkt, juist weer de voor den trillingskring benoodigde
energie bezit.
Zou men nu de koppeling tusschen S en S1 losser maken, b.v. door
de spoelen verder van elkaar te verwijderen, dan zou minder dan een
tiende der trillingen op S1 worden overgedragen en dit deel zou tien
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maal 'versterkt, niet toereikend zijn om de trillingen in den trillingskring
in stand te houden. De lamp zou in dit geval niet in staat zijn trillingen
voort te brengen.
Maar een onderscheid ten aanzien van een gewone versterkerlamp
bestaat toch nog. Nu zou een buitengewoon zwakke, tusschen de punten
a en b aan te leggen, trilling voldoende zijn om het heele systeem weer
in trilling te brengen; een veel zwakkere, dan noodig was, indien de
spoel S1 niet voorhanden zou zijn en de lamp dus als gewone versterker
zou werken.
Een cijfervoorbeeld moge dit nog duidelijker maken. Noemen wij de
sterkte der in den trillingskring aanwezige trilling 1, dan moet zonder
de spoel S1 aan de punten a en b een trilling van de sterkte a/io aange
legd worden, om na tienvoudige versterking door de lamp, den trillings
kring te kunnen voeden. Is de spoel S1 aanwezig, dan komt het er op aan,
hoe sterk zij met S gekoppeld is. Was
zij zoo gekoppeld, dat op haar 1/10 =
10/100 werd overgedragen, dan zou, zooals wij gezien hebben, het systeem ge
heel van zelf gaan trillen, zonder dat
>'*3§Li>
een trilling bij a en b aangelegd werd.
Is S1 echter iets losser gekoppeld, zoo‘CfjL
%
dat b.v. in plaats van 10/100 slechts
9/100 worden overgedragen, dan trilt
Afb. 46. Vierlamps (Seibt)
het systeem wel niet meer van zelf,
schermrooster-ontvanger voor
maar het is nu voldoende dat ééne ont
gelijk- en wisselstroomvoeding.
brekende honderdste deel aan a en b
te leggen, om het systeem weer tot genereeren te brengen. Terwijl dus
zonder de spoel S1 een trilling van de sterkte 1/io noodig was, voldoet nu
een trilling van de sterkte 1/ioo om in den trillingskring een trilling van
de sterkte 1 te verkrijgen. Dit is het principe van de terugkoppelingsontvangst.
Door de terugkoppelingsontvangst wordt het b.v. mogelijk met behulp
van een lamp met tienvoudige versterking, een versterking in de ver
houding 1 : 100 te bereiken. Deze hooge versterking treedt alleen voor
die frequentie in, waarop de trillingskring van den terugkoppelingsontvanger is afgestemd. De terugkoppelingsontvangst bezit dus bovendien
het voordeel van een grootere afstemscherpte. Zooals uit het bovenstaande
volgt, komt het er voor de goede werking van een terugkoppelingsontvanger in de eerste plaats op aan, een zorgvuldige instelling van den
terugkoppelingsgraad tusschen de spoelen S en S1 te verkrijgen. Men
moet met de koppeling zoover doorgaan als mogelijk is om nog vóór
het punt, waarop het systeem begint te genereeren, te blijven, zonder
dit punt zelf te bereiken.
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Want zou men dit punt bereiken, dan zou de ontvanger zelf beginnen
trillingen voort te brengen en deze door de antenne uit te stralen. De
ontvanger zou zelf als zender gaan werken en alle andere ontvang
stations in de omgeving, die op hetzelfde station (dus de zendgolf,
die men wil ontvangen) zijn afgestemd, hinderlijk storen. Men vermijde
dus steeds de terugkoppeling zoover door te voeren tot een gil of fluit
toon ontstaat, want dan rijzen de haren der buren, die op de zelfde golf
zijn afgestemd, te berge en laat men den zoogenaamden Mexicaanschen
hond op zijn omgeving los. Primaire toestellen stralen en storen dus het
hevigst; bij de moderne ontvangers, die bijna zonder uitzondering voorzien
zijn van schermroosterlampen, is dit gevaar voor de buurt niet meer zoo
groot. Wij komen hierop bij de behandeling dezer lampen nog nader terug.
Deze genereermogelijkheid (men noemt het zelf voortbrengen van
trillingen in den terugkoppelingskring genereeren) is ook al aanwezig
als de koppeling de critische waarde nog niet
heeft overschreden. Men
kan ook door andere oor
zaken de versterking van
de lamp verhoogen, b.v.
door het opvoeren der
gloeispanning en dan zal
ook al bij lossere koppe
ling de lamp zelf trillin
gen beginnen op te wek Afb. 47. Vierlampsontvangtoestel voor directe
aansluiting op het wisselstroomlichtnet, inscha
ken. Men moet dus in kel baar voor elke spanning. (Telefunken 40 W).
het algemeen de terugkoppeling met de noodige voorzichtigheid bedienen en gebruiken.
De terugkoppeling laat zich al heel eenvoudig combineeren met de
zwevingsinrichting en wel zoodanig, dat men voor terugkoppeling en op
wekking der zwevingstrilling slechts één lamp noodig heeft; bovendien
kan men zelfs deze eene lamp gelijktijdig ook nog als detector gebruiken
en bezit dan in deze lamp er een, die gelijktijdig zeer gevoelig ontvangt,
zwevingen bewerkstelligt en gelijkricht. De werking van een dergelijke
schakeling berust daarop, dat de terugkoppeling van het zwevingstoestel
zoo is ingesteld, dat voor de zwevingsfrequentie, waarop de trillingskring
precies is afgestemd, zelfopwekking van trillingen intreedt; voor de
naburige frequentie der aankomende golf komt door dezelfde lamp en
dezelfde terugkoppeling slechts een veel verhoogde versterking, op de
manier der hierboven beschreven werkingen, tot stand.
Er bestaat een reeks schakelingen, die voor de ontvangtechniek van
werkelijk belang zijn en van enkele dezer willen wij nu reeds vluchtig
het principe aangeven. Daar zijn dan de verschillende soorten van reflexHet Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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schakelingen, die alle dit gemeen hebben, dat een en dezelfde lamp
meermalen voor versterking wordt benut. In de meeste gevallen wordt de
reflexschakeling op zoodanige wijze toegepast, dat uit de door een lamp
hoogfrequent versterkte trillingen, door middel van den detector, de
laagfrequente toonfrequentie wordt gezeefd om dan geheel of gedeeltelijk
aan de roosterspanning der zelfde lamp opgelegd te worden, die haar dan
nogmaals laagfrequent versterkt.
Een ontvangschakeling, die voor de ontvangst van heel zwakke bij sterk
storende golven (ontvangst van verafgelegen zenders in de onmiddellijke
nabijheid van plaatselijke krachtige zenders) veel beteekenis heeft ver
kregen, is de zoogenaamde golflengte-transformatie. Bij deze schakeling
wordt, om te beginnen, de zwakke golf met een zeer gevoeligen ontvanger
opgenomen, slechts matig versterkt en de laagfrequente toonfrequentie er
uitgehaald. Met deze laatste wordt dan een in den ontvanger zelf opge
wekte trilling, die lager van
frequentie is, dan die van
de te ontvangen golf (b.v.
50.000
Hertz
tegenover
1.000.000 Hertz), gemodu
leerd. De aldus gemoduleer
de hulptrilling, die tenge
volge van haar lagere fre
quentie voor een betere ver
sterking geschikt is, wordt
door meerdere versterkingstrappen versterkt, om haar
ten slotte de toonfrequentie
weer
te ontnemen. Al derge
Afb. 48. Luidspreker van Dr. Georg Seibt.
lijke ontvangers, waarbij in
dén ontvanger zelf een aparte hulptrilling wordt opgewekt (zwevingsontvangers in ruimeren zin), worden samengevat onder en betiteld met
den naam, Heterodyne-ontvangers.
Bij de ontvangst van ultra-korte golven bestaat principieel geen ver
schil met die van korte en lange golven. In beide gevallen blijft de af
stemming der daarvoor in aanmerking komende trillingskringen het uit
gangspunt. Hoe korter echter de golven worden, des te hooger wordt de
frequentie eri des te kleiner moeten de zelfinducties en capaciteiten voor
de afstemming worden gekozen.
Bij de, voor normale telefonie-ontvangst gebouwde, ontvangtoestellen,
b.v. die, met uitwisselbare spoelen, komen spoedig de moeilijkheden voor
den dag in den vorm van verliezen in de spoelen, eigencapaciteit van
verbindingsleidingen enz., die de ontvangst van de zeer korte golven veelal
totaal onmogelijk maken. Daarom bouwt men in de practijk speciale ont-
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vangtoestellen voor het opnemen van ultrakorte golven, waarbij deze
verliezen zijn vermeden of beter gezegd, men maakt zoo verliesvrij mogelijk
geconstrueerde ontvangers voor dit doel. In het hoofdstuk, dat de ultra
korte golven behandelt, gaan wij vanzelf dieper hierop in. Overigens maakt
men tegenwoordig ook toestellen, die geschikt zijn voor de ontvangst,
zoowel van ultrakorte- als van korte- en lange golven tevens; het golfbereik van zoo’n toestel omvat dus de golven van eenige meters tot
ettelijke kilometers golflengte.
In afb. 46 is een moderne ontvanger weergegeven, uitgerust mee
scherm roosterlampen, die geschikt is voor rechtstreeksche aansluiting op
het lichtnet (wisselstroomvoeding), zoowel als voor het gebruik met
batterijen (gelijkstroomvoeding).
In de steden gebruikt men in den tegenwoordigen tijd overwegend
wisselstroomtoestellen; deze bieden het groote gemak om direct op het
lichtnet, door middel van een stopcontact, te kun
nen worden aangesloten en dan bedrijfsklaar te
zijn. Losse snoerleidingen en voedingsbatterijen
kunnen hierbij vervallen, hetgeen een groot gerief
beteekent. Op het platte land echter, waar men
niet altijd aansluiting op een electrische centrale
kan krijgen en op de kleinere schepen in de bin
nenscheepvaart, is men nog steeds aangewezen Afb. 49. Sihaphon 51,
de standaard luid
op het gebruik van gelijkstroomtoestellen. Nu is spreker van Siemens
de bijzondere waarde van dit type Seibt-toestel & Halske met vouwmembraan en magne
hierin gelegen, dat men het in beide gevallen kan tisch ontlast anker.
gebruiken. Tot voor eenige jaren werden uit
sluitend gelijkstroomtoestellen gemaakt; daarna (na de invoering der
wisselstroomlamp, medio 1927) legde men zich bijna nog alleen maar toe
op den bouw van wisselstroomtoestellen. Een toestel, dat gebouwd is voor
wisselstroom in het algemeen, kan niet met gelijkstroom (zooals deze door
batterijen geleverd wordt) worden gevoed en omgekeerd kan men on
mogelijk een gelijkstroomtoestel op het lichtnet aansluiten. Hoewel wissel
stroomtoestellen het meest gevraagd worden, bestaat er toch ook altijd
nog gedeeltelijk behoefte aan toestellen, die onafhankelijk van het lichtnet
zijn om bovengenoemde redenen en daarom mag dit type Seibt-toestel
een gelukkige en ideale combinatie heeten.
Afb. 47 toont ons een vierlamps wisselstroomontvangtoestel van Telefunken type 40 W met stationskiezer, enkel voor directe aansluiting op
het lichtnet en omschakelbaar voor verschillende spanningen, dus vrijwel
overal waar een centrale, die wisselstroom levert, aanwezig is, te gebruiken.
Afb. 48 en 49 geven twee typen luidsprekers van verschillend fabrikaat
weer en wel afb. 48 een Seibt-luidspreker en afb. 49 een luidspreker
van Siemens & Halske, de Sihaphon 51.
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De moderne ontvangtoestellen zijn alle voorzien van een pick-up aan
sluiting, d.w.z., dat daarbij een gelegenheid is aangebracht voor het aan
sluiten van een instrument, hetwelk moet dienen om de in de gramophoonplaat vastgelegde geluiden in electrische trillingen, overeenkomend
met de betreffende geluidstrillingen, om te zetten. Deze laagfrequente
trillingen worden dan door den versterker van het ontvangtoestel geleid
en versterkt aan den luidspreker toegevoerd. Deze geeft dan het geluid,
dat de gramophoonplaat bevat, weer. Het eigenaardige bij dit instrument
is nu, dat wij er feitelijk in het Hollandsch nog geen eigen naam voor
hebben; de Engelschen noemen het „piek up” en deze naam is onvertaald
overgenomen, hier te lande overal ingeburgerd. De Duitschers spreken
zeer juist en duidelijk van „Tonabnehmer”. Als wij hieraan een voorbeeld
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willen nemen, moeten wij in onze taal de bedoelde inrichting dienovereen
komstig „toon- of geluid-afnemer” noemen. Een Siemens’ toonafnemer
geeft ons afb. 50 te zien.
Voor de lampen in het radio-toestel zijn altijd drie verschillende stroom
bronnen noodig; te weten, een stroombron voor de voeding van de gloeidraden, een voor de plaatspanning en een voor de roosterspanning der
versterkerlampen. De eerste is er een van lage spanning (gelijk- of
wisselstroom van ± 4 Volt), de tweede van hooge spanning (absolute ge
lijkstroom van 40-300 Volt) en de derde weer een van lagere spanning
(absolute gelijkspanning van 1-30 Volt). Bij de moderne wisselstroomtoestellen wordt de wisselstroom omgezet in gelijkstroom en de daarvoor
noodige inrichtingen worden in het ontvangapparaat zelf ingebouwd.
Vroeger gebruikte men uitsluitend voor deze stroombronnen afzonderlijke
batterijen; een accumulator voor de voeding der benoodigde gloeispanning,
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een droge anodebatterij voor de plaatspanning en eveneens een droge
batterij voor de negatieve roosterspanning der versterkerlampen. De accu
kan, als deze ontladen is, weer opnieuw geladen worden, maar de droge
batterijen moeten, als ze gebruikt zijn, vervangen worden door nieuwe.
Men heeft nu ook apparaten geconstrueerd ter vervanging van al deze
batterijen; afb. 51 toont ons zulk een apparaat, dat door middel van een
snoer met stekker aan het stopcontact der lichtleiding kan worden aange
sloten. In dit apparaat wordt de wisselstroom van het lichtnet, door ver
schillende inrichtingen afzonderlijk, omgezet in de gewenschte drie aparte
stroomsoorten, die dan met behulp van losse snoeren met stekkers hiervan
afgenomen en aan het ontvangtoestel toegevoerd kunnen worden.
Een modern drielamps ontvangtoestel
voor directe aanslui
ting op het lichtnet is
afgebeeld in afb. 52,
-•
-•
het is de Telefunkeno C=Z©
E
ontvanger type 33 W.
o
■
«
»
«
»
Het* toestel is uitge
rust met een scherm»
»
rooster-hoogfrequent©iW©
®
>«*»
lamp (dus 1 trap
hoogfrequentversterI ■
•?■?■■■» H» ■■
king), detectorlamp
i
en penthode einriAfb. 51. Seibt-netaansluitingsapparaat ter ver
lamp (1 trap laagfrevanging van accumulator, anodebatterij en nega
quentversterking).
tieve roosterspanningbatterij.
Het golfbereik is in
twee trappen verdeeld en omschakelbaar, zonder verwisselbare spoelen
(afgeschermde spoelstellen); door middel van een z.g.n. golfschakelaar
kan men twee standen inschakelen, n.1. kort en lang. Het korte golfbereik
omvat de golflengten van 200 tot 600 Meter en het lange golfbereik die
van 1000 tot 2000 Meter; het toestel is dus een ontvanger, geschikt voor
de ontvangst van vrijwel alle Europeesche omroepstations.
Afb. 53 toont het schema van een eenvoudigen lampdetector-ontvanger
zonder terugkoppeling. De schakeling van den antennekring gelijkt op
die van afb. 30; van de antenne A loopen de hoogfrequente trillingen dooi
de spoel L en den draaicondensator C naar de aarde. De in spoel L op
gewekte wisselstroom wordt nu naar.de lamp gevoerd en hiervoor is de
directe koppeling van afb. 31 toegepast, maar wij hadden even goed
de inductieve koppeling van afb. 30 kunnen nemen. De schakeling van de
lamp is gelijk aan die van afb. 36. De blokcondensator B bestaat uit
stanniolblaadjes en dunne plaatjes mica, die afwisselend zijn gelegd en
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de hoogohmige weerstand (lekweerstand genaamd) bestaat uit een geisoleerd lichaam (b.v. een glasstaafje), dat bestreken is met een zwak
geleidende substantie, die een zeer hoogen weerstand voor den electrischen
stroom bezit (1-3 millioen Ohm; 1 Ohm is de eenheid van electrischen
weerstand).
Zooals we weten doen deze beide onderdeden dienst bij de gelijkrichtende
werking van de lamp. Omdat de wisselstroom tusschen rooster en gloeidraad alleen kan doorgaan op het oogenblik, dat de positieve pool aan
het rooster ligt, voert de tegengestelde stroomstoot tot een oplading van
het rooster met negatieve electriciteit, welke dan via den lekweerstand
als gelijkstroom langzaam afvloeit en het rhythme der geluidstrillingen
overneemt. Zoo ontstaan aan het rooster spanningsschommelingen in het
rhythme van het geluid en deze beïnvloeden dan den anodekring; de stroom
in de telefoon schommelt in overeenkomstige cadans op en neer, met dat
verschil alleen, dat hij
veel sterker is, daar hij
zijn energie ontleent aan
de plaatsspanningsbron.
De hier beschreven detectorschakeling wordt in
alle lampontvangers toe
gepast, echter mèt terug
koppeling. Van de terug
koppeling is ons al bekend,
dat zij een ontvanglamp
Afb. 52. Drielampsontvangtoestel voor
kan veranderen in een
directe aansluiting aan de wisselstroomzendlamp; deze toestand
lichtleiding. (Telefunken 33 W).
treedt, zooals wij al gezien
hebben, pas in, als wij het critieke punt van den koppelingsgraad over
schrijden.
Bij zwakke terugkoppeling treedt de merkwaardige tusschentoestand
in, dien wij als de buitengewone gevoeligheid van het geheele systeem
hebben leeren kennen; van genereeren is nog geen sprake, doch de minste
aanleiding kan dit tengevolge hebben. Men noemt dezen toestand ook wel:
„op den rand van genereeren”. Wij zouden hem kunnen vergelijken met
een gevoelige weegschaal, waarop aan den eenen kant een pond suiker en
aan den anderen kant 499 Gram in gewicht ligt. De schaal met de suiker
zal nu naar beneden hangen, doch legt men een blad papier bij het
gewicht, dan zal deze schaal gaan overhellen en naar beneden komen.
Zoo is dus het lichte blad papier in staat het zware pond suiker in be
weging te brengen en wel eenvoudig daardoor, omdat het slechts het
laatste stootje te leveren heeft; het gewicht neemt echter het leeuwen
aandeel van het benoodigde arbeidsvermogen voor zijn rekening.
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Juist zoo werkt de terugkoppelingsontvanger; door de terugkoppeling
is de schakeling op den rand van genereeren gebracht en als nu van de an
tenne uit vreemde electrische energie toegevoerd wordt, volgt het systeem
met groote electrische beweging het rhythme van deze vreemde energie.
Zulk een schakeling is weergegeven in afb. 54. Bij haar is de leiding,
die van de plaat naar de telefoon voert langs een omweg geleid; zij gaat
over de spoel Lt» en deze spoel is opgesteld in de nabijheid van Spoel Li.
Verder is alles gelijk gebleven aan het schema van afb. 53.
Deze spoelen steken bij toestellen met uitwisselbare spoelen in z.g.n.
spoelhouders, welke draaibaar zijn en men kan daarmede de koppeling
regelen, door' de spoelen naar elkaar toe te draaien of uit elkaar te
bewegen. De draaibare spoelhouder is in de figuur niet geteekend, doch
daarvoor is een schuine pijl door beide spoelen heen geteekend, hetgeen
beteekent, dat deze ten opzichte van elkaar variabel zijn. In het algemeen
beduidt een pijl door sommige deelen van een schakelschema, dat deze
deelen ten aanzien van
elkaar regelbaar en onder
------ Pfaatkring
ling instelbaar zijn. In
B
afb. 54 is de terugkoppe
S<
i
ling des te sterker naar
Gloe/draadkring
mate de spoelen Li en La
, P/aahpanning
dichter in elkanders nabij
Accu
"m?/.
l_
heid worden gebracht en
I
EPoosterkring
- Plaatspanning
des te luider is dientenge
volge de ontvangst in de
Afb. 53. Lampdetectorontvanger met directe
telefqpn.
koppeling.
Over het groote nadeel van de terugkoppeling, vooral bij primaire ont
vangtoestellen, n.1. het genereer-euvel, hebben wij het reeds gehad en
er ook reeds op gewezen, dat men met de bediening hiervan daarom voor
zichtig moet omgaan, wanneer men tenminste de buren niet wil tracteeren op een vreeselijken loei- of huil-toon. Ook op minder musicale ooren
werkt dit gejank enerveerend.
Trouwens men bederft hierdoor ook zijn eigen ontvangst totaal, want
al bij den overgang in genereeren, ontstaat in den eigen luidspreker
duidelijk waarneembaar een vervorming van het geluid, hetgeen als een
waarschuwing kan dienen, dat de terugkoppeling te sterk is doorgevoerd.
Het begin van genereeren hoort men zelf aan een eigenaardig zacht sissen
en sputteren, ook al neemt men nog geen directen fluittoon waar; het is
dan zaak om de terugkoppeling te verminderen.
De beschreven eenvoudigste vorm van terugkoppeling wordt in dezen
tijd niet meer zoo veel gebruikt, omdat hij verschillende technische nadeelen bezit. Bij verandering der koppeling, verandert n.1. onder den in
vloed van de inductieve werking der spoelen, o.a. tegelijkertijd de af-
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stemming van den roosterkring en moet men dezen bijstemmen, wat
omslachtig is. Hierbij komt nog, dat men in het algemeen de noodige
nauwkeurigheid bij de instelling der terugkoppeling, ter verkrijging der
grootste geluidsterkte, door deze eenvoudige methode niet kan bereiken.
Daarom heeft men terugkoppelingschakelingen bedacht, die zich beter
aanpassen en meer geleidelijk, soepel werken. Hierbij wordt ook wel
tusschen plaat en gloeidraadkring van de lamp een terugkoppelingsspoel
geschakeld, doch de regeling geschiedt door middel van een draaibaren
condensator, den z.g.n. terugkoppelcondensator.
De oudste schakeling van deze soort is die van Leithauser-Heintze. Er
bestaan veel van zulke schakelingen; in afb. 55 is de in den laatsten
tijd veelvuldig toegepaste schakeling van Schnell weergegeven, waarbij
de condensator R de terugkoppeling instelt. Zulke schakelingen worden
tegenwoordig veel door de amateurs en zelfbouwers gebruikt, doch tevens
bij de fabriekstoestellen aange
wend.
De hierboven beschreven ont
vanger bevat slechts één lamp;
zijn vermogen is wel veel grooter dan dat van den kristalC,
detector,
maar voor groote aff
'\H standen en vooral voor luid- a sprekerontvangst is hij niet
voldoende. Daarvoor moeten
Afb. 54. Lampdetectorschakeling met
meerdere lampen worden ge
terugkoppeling.
bruikt, die de stroomen^ ver
sterken; wij hebben intusschen beide soorten van versterking (n.1. hoogen laagfrequent) reeds leeren kennen. De hoogfrequentversterking heeft
mede het voordeel, dat zij grootere afstemscherpte, dus meerdere selec
tiviteit van den ontvanger kan opleveren, waardoor men dus tegelijk
meer gevrijwaard is tegen storingen van andere stations in de buurt
der golflengte, die men wenscht te ontvangen. Ook is zij over het algemeen
zuiverder van klank, omdat zij geen transformatoren met ijzerkem noodig
heeft. Een nadeel is de grootere gevoeligheid der instelling en daarom zal
men alleen al nooit geheel van laagfrequentversterking kunnen afzien. Bo
vendien is voor luidsprekerontvaijgst altijd minstens een trap laagfrequent
versterking noodig. Aan den anderen kant laat zich de laagfrequentver
sterking moeilijk verder dan tot twee lampen in een toestel uitbreiden, o.a.
ook al omdat zij alle fouten en vervormingen, die aanwezig mochten zijn,
in gelijke mate mede versterkt. Als gangbare toesteltypen zijn daarom
die, met gemengde schakeling, naar voren getreden, zoodat als regel de
ontvangapparaten zijn uitgevoerd met een of meer trappen hoogfrequent
versterking, detector en een of twee trappen laagfrequentversterking.
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De hoogfrequentversterking werkt volgens hetzelfde principe als de
laagfrequentversterking, die wij bij de afb. 32 en 35 al besproken hebben.
Het eenige onderscheid bestaat slechts hierin, dat in plaats van den
transformator in afb. 35, de antennekring ligt en in plaats van de tele
foon of luidspreker der zelfde afbeelding, de roosterkring van een detector
of van een volgende hoogfrequent-lamp voor den detector, komt. De
daardoor ontstaande schakeling toont ons afb. 56. Hierbij is een andere
antenneschakeling benut; de antenne ligt niet direct in den roosterkring
van de eerste lamp, maar werkt inductief op een tusschengeschakelde
trillingskring I. Dit is de reeds eerder genoemde aperiodische antennckoppeling; de antenne zelf bevat geen verdere afstemmiddelen en zij
voert de golven, om zoo te zeggen nog ongesorteerd aan, terwijl zich
in den afstembaren trillingskring I pas het uitzoeken voltrekt.
Toch is deze opvatting niet geheel toepasselijk (hoogstens bij buiten
gewoon losse koppeling) en
de benaming „aperiodisch”
58WS
niet bijzonder gelukkig ge
kozen, omdat de trillings
kring I terugwerkt op do
antenne. Men moet hier het
uit trillingskring I en an
4 J
tenne bestaande gezamen
H
lijke systeem als een afV/////S/,.
stembaar geheel beschou
-A
wen. Het voordeel van deze
Afb. 55. Detectorlamp met capacitief-inschakeling bestaat in de
ductieve terugkoppeling volgens Schnell
(bijzonder gemakkelijk instelbaar).
nauwkeurige
afstembaarheid en daarom is zij bij
hoogfrequentversterking zoozeer gewild. Niettemin is evengoed ook de
directe antennekoppeling van afb. 53 te gebruiken. Van de antenne gaan
de trillingen nu via trillingskring I naar de lamp. De op de beide punten
P en Q van den trillingskring I overgedragen wisselspanning werkt op
het rooster der hoogfrequentlamp en brengt daaraan beantwoordende,
versterkte schommelingen te weeg in den anodestroom.
Deze versterkte schommelingen worden van de spoel Li inductief overgedragen op spoel L2 en daarmede op den trillingskring II, vanwaar zij
naar het rooster der detectorlamp worden geleid. Van hier af is de
schakeling gelijk aan die van afb. 53; het eenige verschil hiermede bestaat
slechts daarin, dat aan het rooster der detectorlamp nu de, intusschen
eenmaal versterkte, trillingen aankomen. Deze schakeling kan ook nog
toegerust worden met de terugkoppeling, zooals die in de afbeeldingen
54 en 55 is geteekend.
Men noemt deze schakeling ook periodische of afgestemde hoogfrequent-
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versterking, omdat zij met den afgestemden trillingskring II werkt. De
bediening is daardoor iets lastiger; men moet beide kringen, I en II, af
stemmen en dat bemoeilijkt het zoeken van een bepaald station, ten
minste voor ongeoefende handen.
In menig apparaat wordt deze moeilijkheid door een mechanischen kunst
greep omzeild,’doordat men de béide condensatoren Ci en C2 door middel
van tandradoverbrenging of door montage op een gemeenschappelijke as,
aan een en denzelfden draaiknop bevestigt, zoodat zij bij het draaien
hieraan steeds in overeenstemming blijven. Toch zijn dan nog vaak kleinere
condensatoren of een gestelverschuiving van de centrale condensatoras
gewenscht. Anderzijds ligt natuurlijk ook juist in deze dubbele afstemming
de waarde der schakeling, want daardoor wordt de golf tweemaal uit
gezeefd en vreemde naburige golven komen niet storend meer door.
Een andere moeilijkheid bestaat in de genereerneiging van dezen ver
sterker. Hoewel een bijzondere terugkoppeling niet is aangebracht, vindt
toch een terugwerking
Antenne
Hotqfrequentplaats door sommige
/N
Vers/erkerlamp
Detectoriamfj
r
4
onderdeden van het
' p
ontvangtoestel;
voor
alles, tengevolge van de
eigencapaciteit in de
!h lamp, omdat plaat en
1________
4 At
T — —VI
rooster met hun kleine
Afscherming
door metaahvanden
tusschenruimte als een
Afb. 56. Afgestemde hoogfrequentversterking kiejne condensator wer
met detectorlamp zonder terugkoppeling.
ken en een zekere hoe
veelheid der versterkte wisselspanning uit den anodekring der hoogfrequent *
versterkerlamp op haar roosterkring terugvoeren. Op dit principe heeft men
. zelfs een zendschakeling gegrond, de zoogenaamde Huth-Kühn-schakeling.
Voor de ontvangst is deze genereerneiging zeer hinderlijk en storend;
men heeft daarom middelen verzonnen om haar te dempen. Men omgeeft
die onderdeelen van een toestel, die sterke strooiwerkingen vertoonen
(zooals de spoelen) met metalen wanden, zooals wij dit in afb. 56 door
gestippelde lijnen hebben aangegeven. Bijzonder ver hebben de Ameri
kanen deze afscherming doorgevoerd. Ook wel benut men een zeer geschikten kunstgreep, door een kleinen condensator te schakelen tusschen
de punten R en P in afb. 56. Deze condensator voert ook energie terug
op den kring I, maar zooals men zegt, in tegengestelde phase; altijd n.1.
als de onderdeelen van een lamp een stroom in de eene richting aanvoeren,
brengt de genoemde' condensator een stroom uit de andere richting aan,
zoodat de stroomen elkaar opheffen. Men noemt dezen condensator, waar
van de capaciteit uiterst miniem kan zijn, de „neutrodyne-condensator”
en hij koppelt dus tegen. Deze manier van tegenkoppelen noemt men neu-
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trodyniseeren of ook wel stabiliseeren; de geheele schakeling heet
neutrodyne- schakeling. (Wij komen hierop in het desbetreffend hoofdstuk
nader uitvoerig terug.)
Zij is sinds haar uitvinding door den Engelschman Hazeltine aan menige
verandering onderworpen geworden; in den laatsten tijd is de in afb. 59
weergegeven uitvoeringsvorm zeer in zwang gekomen, waarbij de neutrodyne-condensator N aan het ondereind van de plaatkringspoel der eerste
lamp is gelegd, terwijl de plaatspanning, aan den anderen kant, in het
midden der spoel (bij R) is aangesloten. De neutrodyneschakeling maakt
de afgestemde hoogfrequentversterking eigenlijk pas bedrijfszeker en
bezit daarom groote beteekenis. Zij laat zelfs de inrichting van een
tweede trap hoogfrequentversterking toe, zoodat men twee hoogfrequentlampen voor den detector kan schakelen. Daarmede zou tegelijkertijd nog
een afstemknop meer op het toestel komen, als niet de mechanische vereeniging der draaiLaaaFrequent of afstemgelegenweerstandversterker
Detectorlamp
. heden, deze moei
lijkheid zou onder
vangen.
In het
1X3
hoofdstuk over de
neutrodyne-ontvanger komen wij
*H
hierop
evenwel
*4,
nog nader terug.
-Cl
Een andere soort
van hoogfrequentAfb. 57. Schema der Loewe-drievoudige lamp.
versterkers wordt
gevormd door de
„aperiodische hoogfrequentversterkers”. Hierbij vermijdt men de afstemmoeilijkheid en de genereemeiging, door in plaats van den trillingskring II
een niet afgestemd koppelelement te schakelen en wel een smoorspoel (d.i.
een spoel met een hoog windingsgetal) of een hoogohmigen weerstand.
Zij zijn in de bediening eenvoudiger, doch presteeren niet datgene, wat
de neutrodyne-ontvanger vermag en zijn niet zoo selectief. Daarentegen
kan men het vermogen van deze versterkers opvoeren, door meerdere
trappen versterking achter elkaar te schakelen, hetgeen, ingevolge het
ontbreken van de genereemeiging, zonder meer toelaatbaar is; op- deze
manier is een buitengewone versterking te bereiken.
Het principe van de laagfrequentversterking hebben wy al verklaard
bij de afbeeldingen 32 en 35; het zal geen moeilijkheden opleveren deze
methode van versterking met een tweede trap uit te breiden, als men
in plaats van’de telefoon in afb. 35 een transformator schakelt en de ver
sterking op de zelfde manier nog eens herhaalt. Weliswaar zijn er
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grenzen gesteld aan het aantal toelaatbare trappen laagfrequentversterking. Laagfrequentversterkers met 3 lampen, die men vroeger veel ge
bruikte, worden tegenwoordig niet meer gebouwd in ontvangtoestellen,
omdat men haar versterkingsgraad toch niet
volledig kan benutten. Eenerzijds groeit de
fluit- of gil-neiging tengevolge van onge
wenschte en bijna niet te vermijden kop
pelingen van onderdeden en leidingen, ter
wijl zij anderzijds zonder onderscheid het
ontvangen geluid even krachtig versterken
als de meegekomen en onderweg ontstaan
de storingen.
Een nadeel van laagfrequentversterkers,
waarin transformatoren worden gebruikt,
bestaat daarin, dat deze resonantie-eigenschappen bezitten en een zekere voorkeur
hebben voor de versterking van bepaalde
Afb. 58. Loewe-ontvangtoestel voor ontvangst
toonfrequenties, waarvan een
minder
van plaatselijke zenders
zuivere
en
natuurgetrouwe
weergave
van
op luidspreker met drie
voudige lamp.
het geluid het gevolg is. Dit nadeel wordt
vermeden bij het gebruik van weerstandversterking, die bij laagfrequentversterking voor het verkrijgen van een
mooi en zuiver geluid aan te bevelen is. Men schakelt dan een hoogohmigen weerstand (b.v. een silitstaaf) in de plaats van den transformator.
De versterking, welke hiermede bereikt wordt, is lang niet zoo groot
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Afb. 59. Neutrodyne-ontvanger mét 1 lamp hoogfrequent, detectorlamp met terugkoppeling en 2 lampen laagfrequentversterking.
als die, welke men met een transformator verkrijgt en men gebruikt
daarom 3 trappen weerstandversterking om ongeveer de geluidsterkte
te verkrijgen, welke een tweetraps transformatorversterker oplevert. In
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den laatsten tijd echter zijn de transformatoren zoodanig verbeterd en
geperfectionneerd, dat men bijna geen verschil meer kan hooren in de
weergave tusschen transformator- en weerstandversterkers. De meeste
fabriekstoestellen zijn dan ook tegenwoordig, mede met het oog op de
moderne penthode-eindlampen, uitsluitend voorzien van een of hoogstens
twee trappen laagfrequentversterking en daarmede overeenkomstig onder
toepassing van 1 of 2 transformatoren.
Een goede combinatie vormen een trap transformator- en een of twee
trappen weerstandversterking. In dit opzicht munt het SABA-fabrikaat
onder de betere fabriekstoestellen uit, door een zuiverheid van versterking,
welke spreekwoordelijk geworden is. De weergave van alle Saba-toestellen
is buitengewoon mooi en natuurgetrouw; men kan dit voor het grootste
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Afb. 60. Indeeling van een Zwevingsontvanger.
deel toeschrijven aan de speciale zorg, die door de Saba-fabriek besteed
is aan de constructie van de ingebouwde versterkers en wel in het bij
zonder aan de weerstandversterking. Ook de Saba-transformator is van
een superieure kwaliteit.
Om het aantal der lampen zoo laag mogelijk te houden, zijn sommige
fabrieken er toe overgegaan om speciale lampen voor laagfrequentweerstandversterking te maken; deze lampen bevatten in één glazen
omhulsel drie weerstandversterker-lampsystemen (Tekade). De firma
Loewe, die als eerste dergelijke lampen fabriceerde, is zelfs nog een stap
verder gegaan en heeft in de lamp ook de weerstanden en condensatoren
ingebouwd. Het schema hiervan is weergegeven in afb. 57 en een afbeel
ding van een compleet ontvangtoestel levert afb. 58.
De drievoudige lampen geven natuurlijk een zeer eenvoudige en beknopte
uitvoering aan den bouw van het geheele toestel in het algemeen en van
den laagfrequentversterker in het bijzonder. Daar het eerste lampsysteem
als detector geschakeld is, zijn de ontvangtoestellen, welke met dergelijke
meervoudige lampen zijn uitgerust over het geheel klein van afmeting,
uiterst eenvoudig en laag in prijs. Terwijl in het begin deze apparaten
zonder terugkoppeling werden geconstrueerd, zoodat het vermogen hiervan
begrensd was, zijn de tegenwoordige toestellen echter wèl hiermede uit
gerust.
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Overigens worden dergelijke lampen ook voor meervoudige hoogfrequentversterking gefabriceerd; de goede isolatie, welke het inbouwen
in het vacuum meebrengt, doet ze goed blijven. Stof en vocht, die de
grootste vijanden zijn van een goede isolatie, krijgen hierbij geen ge
legenheid zich aan de oppervlakte te nestelen. Tevens maken deze meer' voudige lampen een
beperking .mogelijk
van lagere verbindingsleidingen, het
geen ingeval van .
hoogfrequentversterking van een niet
geringe beteekenis
geacht mag worden.
Gaan wij de genoem
de typen van ont
vangers en verster
kers na, dan komen
wij tot de volgende
mogelijkheden. Voor
op gesteld zij, dat
men
wel
steeds
terugkoppeling zal
aanbrengen bij de
detectorlamp.
Een
in
detectorlamp,
combinatie met een
trap laagfrequentversterking, is dan
een eenvoudig, voor
niet te grooten af
stand van de te
ontvangen zenders,
Afb. 61. Complete ontvanginstallatie met heterodyne-ontvanger, raamantenne, luidspreker en kast voor luidsprekerontvoor netaansluitingsapparaten of batterijen.
vangst
geschikt,
ontvangtoestel.
Een kristaldetector met twee laagfrequentlampen ter versterking
presteert ongeveer hetzelfde, doch deze combinatie zal niet veel voor
komen, omdat men geen kristal meer zal gebruiken als men toch al
met lampen werkt. Wel zal men achter een bestaanden kristaldetector,
een afzonderlijken lampversterker kunnen gebruiken, ter verkrijging van
een voldoend krachtig eindgeluid voor luidsprekerontvangst van dichtbij
gelegen zenders.
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Een detectorlamp met twee laagfrequentlampen levert een algemeen
verbreid drielamps-toestel voor goede, luide ontvangst van bijna alle
Europeesche omroepstations, voor de provincie op een eendraadsantenne
van 20 tot 30 Meter
lengte. Nabijgelegen zen
ders zullen echter hierbij
storend kunnen werken.
Voor de groote steden,
waar het aanbrengen
van een goede antenne al
bijna tot de onmogelijk
heden behoort, is dit type
ontvanger in de meeste
gevallen niet zoo ge
schikt. Algemeen ge
bruikt men in dezen tijd,
speciaal in de groote
Afb. 62. Koffer-ontvangtoestel met ingebouw
stad, een trap hoogfre
de luidspreker en batterijen.
quent (liefst schermroosterlamp), detector en een trap laagfrequentversterking met een
penthode-eindlamp (dubbelroosterlamp met hulprooster).
Een waardevol apparaat mag een neutrodyne-ontvanger heeten met
1 of 2 trappen hoogfrequent, detector en een of twee trappen laagfrequent
versterking (zie afb. 59); hiermede kan men gemakkelijk heel Europa
hooren op een betrekkelijk kleine dakantenne, zelfs nog in de onmiddel
lijke omgeving van een zendstation,
voorzoover de gezochte stations in
golflengte niet te dicht bij die van
den plaatselijken zender liggen. Men
zal goed kunnen ontvangen tot op on
geveer 25 Meter boven en beneden de
golflengte van den plaatselijken zen
der. Zoodoende is het storingsbereik
van den eigen zender beperkt tot on
Afb. 63. Ontvangtoestel met meer geveer 50 Meter; in- Hilversum, wanvoudige aperiodische hoogfrequent- neer dit b.v. met een golflengte werkt
versterking voor raamontvangst. van 298 Met
valt dan het bereik
(Loewe).
van 273-323 M. voor andere ontvangst
weg, terwijl de daarboven of daar
onder gelegen stations zonder moeite te ontvangen zijn. Voor Huizen,
wanneer dit op 1875 M. werkt, geldt hetzelfde in nog grooter mate op de •
lange golf.
Ten slotte komen we dan tot het ingewikkeldste ontvangtoestel, dat
I
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wij reeds besproken hebben, n.1. dat met golflengtetransformatie
zwevingsontvangst.
Dit is het meest selectieve en krachtige toestel, dat overal en onder
onder alle omstandigheden verras
sende resultaten oplevert. Men
kan hierbij meerdere trappen hoogq
toepassen,
frequentversterking
zonder in moeilijkheden te gera
ken door genereerneiging en zoo
doende gemakkelijk een groote
versterking bereiken. In afb. 60 is
de indeéling van een zwevingsontvanger weergegeven.
Afb. 64. Superheterodyne ontvanger
De zwevingsontvanger, die in
van de Stassfurter Licht- und
Kraftwerke. A. G.
verschillende
als
schakelingen
Superheterodyne- (kortweg, Superhet, genoemd), Tropadyne- en Ultradyne-ontvanger wordt uitgevoerd,
is het technisch meest volmaakte type ontvangtoestel, dat denkbaar is.
Men kan hiermede op een raamantenne gemalckelijk alle Europeesche
stations ontvangen, zelfs in de onmiddellijke nabijheid van een plaatselijken zender; hierbij komt nog, dat de selectiviteit aanmerkelijk verhoogd
wordt door de lichtwerking van de raamantenne. De eigenschappen en
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V
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!.
R
o
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500 CM

-AC

-Ac
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Afb. 65. Constante
parallelschakeling.

%-

WTW
Afb. 66. Constante
serieschakeling.

het vermogen van dezen ontvanger zijn niet te overtreffen. Een nadeel
van den superhet is evenwel, dat de aanschaffingsprijs zoo hoog is, waar
aan de vele afstemmiddelen en het groot aantal lampen (gewoonlijk 7 of
8 stuks) debet zyn. De bediening der vele afstemgelegenheden wordt echter
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door mechanische combinatie sterk vereenvoudigd in enkele draaiknoppen.
Tenslotte wordt de selectiviteit zoover doorgedreven, dat de klankzuiverV
IOO CM

-2.
PARALLEL

500 CM

R

R

£
500 CM

-Ac

-Ac

f777777

777/777

Afb. 67. Gecombineerde serieparal lel schakeling (met schakalaar).

Afb. 68.
Parallel
schakeling met kleinen
seriecondensator in de
antenne.

heid daaronder gaat lijden. Wij hebben er vroeger al terloops op gewezen,
dat de uitstraling van een zender tengevolge der opgedrukte geluids-

v

v
R

1

R

500 cM

500 CM

-Ac

477777
Afb. 69. Autokoppeling.

-Ac

777777?
Afb. 70. Aperiodische
koppeling.

werking niet meer strikt een enkele golf voorstelt; daar nu de zwevingsontvanger den frequentieband van een enkel station al niet meer
gelijkmatig versterkt, treedt een zekere geluidsvervorming aan den dag.
die fijnen ooren niet ontgaat.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Het staat er dus zoo mede voor, dat men met deze, wat de Duitscher
noemt, „Höchstleistung” der radiotechniek alleen dan in zee zal gaan, als
men langs anderen en eenvoudigeren weg zijn doel niet kan bereiken;
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Afb. 72.
Inductieve koppeling.

wanneer men op slechts 100 Meter afstand van den zender woont of
wanneer men om een bepaalde reden geen antenne kan aanbrengen en
dus op raamontvangst aangewezen is, kan men van een dergelijk ontvang
toestel een nuttig gebruik maken.
V
In de afbeeldingen 61, 62, 63 en 64 zijn
eenige verschillende typen van deze soort
ontvangtoestellen weergegeven; hieronder
verdient de kofferontvanger van afb. 62
bijzondere vermelding als gemakkelijk op
■p
R
reis en week-end mede te nemen complete
>o
-t
ontvanginstallatie.
Voor hen, die zelf willen bouwen, zullen
•o
Ki
wij hier nog een aantal schema’s laten
ff
-Ac volgen. In de afb. 65 tot en met 73 zijn
9 verschillende soorten antennekring-schakelingen geteekend, waarop men de inrichting
1777J
van den te bouwen ontvanger kan baseeren.
Bij kristalontvangers wordt de kristalAfb. 73.
„Trap tuning”.
detector in serie geschakeld met de koptelefoon tusschen R en -Ac; bij lampontvangers zonder voor- of hoogfrequentversterking, gaat R naar den roostercon ensator van de detectorlamp en wordt -Ac verbonden met de negatieve
P
van den den accumulator, die tevens altijd aan aarde ligt.
*3

f

-Ac

/7T7

Afb. 71. Semi-aperiodische koppeling.
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Bij ontvangers met hoogfrequentversterking wordt R rechtstreeks
verbonden met het rooster der eerste (hoogfrequent-)lamp en -Ac weer
aan min accu en aarde gelegd.
Afb. 65 is de constante parallelschakeling en 66 de constante serieschakeling; 65 is meer geschikt voor lange, 66 daarentegen beter voor
korte golven. Een gecombineerde schakeling vertoont afb. 67; men moet
zich hierbij aan de beide middelste contacten (horizontaal) de messen
van den dubbelpoligen omschakelaar denken. Duwt men deze messen in de
contacten naar boven, dan is het systeem (spoel en condensator) in serie
geschakeld en drukt men ze in de onderste ontvangcontacten, dan is
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Afb. 74. Zeefkring voor primaire
ontvangers.
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Afb. 75 Zeefkring voor
hoogfrequent ontvangers
met afgestemden kring.

het systeem parallel geschakeld. Een nadeel van de serie-parallelschakelaars is hierin gelegen, dat zij door lange toevoerleidingen ongewenschte
koppelingen kunnen veroorzaken; zij worden overigens weinig meer
gebruikt.
Een constante schakeling van beide laat ons afb. 68 zien; in serie
met de spoel is hier een vaste blokcondensator met een capaciteit var.
100 cM in de antenne geschakeld. De draaibare condensatoren hebben
in al de geteekende schema’s een capaciteitswaarde van 500 cM (afb.
65-73). De schakeling van afb. 68 wordt in het algemeen nog het meest
gebruikt en heeft zeer goede eigenschappen, hoewel al de tot hiertoe
genoemde schakelingen onvoldoende selectiviteit waarborgen.
Een betere, meer selectieve schakeling is in afb. 69 weergeven; de
antenne is hierbij verbonden aan den schakelarm van een groepenschake-
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laar en de spoel is van aftakkingen voorzien, die met de contacten van
dezen schakelaar correspondeeren. Bij gebruik van uitwisselbare spoelen
kan men twee spoelhouders nemen en deze aan een zijde met elkaar
doorverbinden; aan deze doorverbinding wordt dan de antenne aange
sloten. Door uitprobeeren met verschillende spoelen kan men dan proef
ondervindelijk vaststellen, welke combinatie de beste resultaten oplevert.
Afb. 70 stelt de aperiodische antennekoppeling voor; deze methode ver
hoogt de selectiviteit beduidend, zonder noemenswaardig verlies aan
geluidssterkte. Den juisten koppelingsgraad en de goede verhouding der
windingsgetallen dient men hierbij uit te probeeren. Wanneer men het
de
van
ondereind
spoel in den roosterkring met den onder
kant
van de antenne
IOOO
c
Mif
■500cM
spoel mede aan aarde
verbindt, ontstaat de
300 cM
semi-aperiodische
s\/xr.
o
koppeling van afb. 71.
AS
Een zeer goede selec
2MSXI
tiviteit kan men ver
Zj[ 7^
krijgen door toepas
ca
500c
sing van de inductieve
» _L
3
koppeling van afb. 72.
2
De in de antenne
opgenomen extra con
densator kan naar be
lieven in serie of pa
f777777
rallel met de antenneAfb. 76. Ontvanger met inductieve koppeling.
spoel worden gescha
keld; de selectiviteit van deze schakeling is nog beter dan die van afb. 71,
doch een nadeel wordt gevormd door de vermeerdering van het aantal
afstemknoppen (met één). Door een omschakelaar aan te brengen kan
men, wanneer wij dezen kring niet noodig hebben, de schakeling tot die
van afb. 68 vereenvoudigen volgens de in de figuur gestippeld geteekende
lijn, wat dan de bediening weer minder lastig maakt, echter met verlies
van de door de inductieve koppeling verkregen meerdere selectiviteit.
In afb. 73 is ten slotte de in Engeland geliefde en veel gebruikte
schakeling afgebeeld, die daar onder den naam van „Trap tuning” bekend
staat en waarbij de tusschen rooster en gloeidraad opgenomen spoel slechts
uit weinig windingen bestaat, die over de afstembare spoel gewikkeld zijn.
Ook hiermede kan men goede resultaten verkrijgen.
Wanneer men in het bezit is van een verouderd type toestel, waarvan
de selectiviteit veel te wenschen over laat, doch waarvan men om een
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of andere reden geen afstand wenscht te doen, dan kan men door middel
van een zeefkring de selectiviteit belangrijk opvoeren. Er bestaat een
groot aantal van dergelijke zeefkringen, die in den vorm van een voorzetapparaat oók in den handel verkrijgbaar zijn.
Voor primaire ontvangers met slechts één afgestemden kring, geven
wij een zeefkring in afb. 74 en voor ontvangers met twee afgestemde
kringen, waarbij hoogfrequentversterking door middel van één lamp is
toegepast, kan men er in afb. 75 een vinden.
Men kan deze zeefkringen gemakkelijk zelf maken, door draaibare
condensatoren en spoelen in een daarvoor geschikt kastje onder te brengen
(de spoelen in spoel houders,
eveneens
variabel). De eerste
spoel van den zeef
1000cM
kring zal voor de
lange golf een waar
300CA/
de moeten hebben
^\A/V
AS
van ongeveer 200
windingen, terwijl de
2n
o
tweede spoel uit
R~?~r
plus minus 40 win
500cM
o
dingen zal moeten
bestaan; uitprobeeren geeft echter ook
hief weer naar om
standigheden
de
beste
oplossing.
fff)///
Voor de afstemming
Afb. 77. Ontvanger met aperiodische koppeling,
zoekt men eerst het
gewenschte station op met sterk gekoppelde spoelen van den zeefkring,
zoodat dus het storende station nog mede door komt; daarna maakt men
de koppeling tusschen de zeefkringspoelen losser, waardoor tevens de
afstemming van de condensatoren scherper en de storende golf zwakker
wordt, waarna men door verdere, nauwkeurige afstemming het storende
station kan wegwerken. Ingeval men een zeer lange antenne heeft, kan
men den condensator van den zeefkring in afb. 74 in de antenne schakelen,
dus in serie met de eerste spoel. Verder kan het zijn nut hebben den
condensator van den ontvanger eveneens in serie te schakelen. Antenne
en aarde worden van het ontvangtoestel losgenomen en resp. met boven
en onderkant van de eerste spoel van den zeefkring verbonden, terwijl
de boven- en onderkant van de tweede zeefkringspoel resp. met de antenne
en aardkiem van den ontvanger worden aangesloten. Wanneer men den
condensator in het toestel om een of andere reden niet in serie kan

v

m

+

c\

11

L

i

*1- T

=

f

*2

$

. •'-’i

I

.
'ffl

II

■«

118

Ontvang-- schakelingen en apparaten.

schakelen, doet men het best een vasten blokcondensator in serie met de
tweede zeefkringspoel te schakelen, op de manier, zooals in de figuur
gestippeld is aangegeven. Schakelt men den condensator van de eerste
zeefkringspoel, volgens de gestippeld geteekende methode in de afbeelding,
dan vervalt natuurlijk de parallel hieraan geteekende condensator. Ten
slotte kunnen beide zeefkringspoelen nog aan de aardzijde met elkaar
worden verbonden volgens de stippellijn in de figuur.
De spoel van den zeefkring volgens afb. 75 zal uit ongeveer 250 win
dingen moeten bestaan en men stemt ontvangtoestel en zeefkring eerst
op het station, dat men niet wenscht te ontvangen af, dus op de storende
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Afb. 78. Plaatstroomdetectie.
golf. Vervolgens draait men zoolang aan den condensator (van den zeef
kring) tot dit station bijna niet meer te hooren is en stemt verder het
toestel af op het verlangde station.
In de afb. 76 en 77 zijn twee principe-schema’s geteekend voor den
bouw van ontvangtoestellen zonder hoogfrequentversterking; men kan
hieraan uitbreiding geven, door een of twee lampen laagfrequentversterking er achter te schakelen door middel van- transformator-, smoorspoel- of weerstand-koppeling. In de plaats van de telefoon worden dan
resp. de primaire (waarover een telefooncondensator van 1000-2000 cM
geschakeld kan worden) wikkeling van den transformator, de smoorspoel
of de weerstand van de gekozen versterkingsmethode, aangesloten. Afb.
76 geeft dan het beginsel aan van een ontvanger met semi-aperiodische
antennekoppeling en afb. 77 dat van een ontvangtoestel met inductieve
koppeling. Beide ontvangers zijn uitgerust met terugkoppeling; I is de
antenne, II is in beide gevallen de afstembare rooster- en III de terugkoppelspoel. Verder is roosterstroomdetectie toegepast.
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Deze methode hebben wij reeds besproken; bij roosterstroomdetectie
treedt gelijkrichting op in den roosterkring, waarbij aan de eene helft
der roosterwisselspanningen gelijkrichting plaats vindt en aan de andere
helft niet. Door die gelijkrichting verandert de roosterlading ten opzichte
van den gloeidraad, met als gevolg hiervan het ontstaan van een plaatstroomverandering.
Men kan echter ook langs anderen weg detectie verkrijgen, n.1. door de
zoogenaamde plaatstroomdetectie toe te passen. Deze methode is schema
tisch voorgesteld in afb. 78 en hierbij wordt de gelijkrichting verkregen
door het rooster der lamp een dusdanige negatieve spanning te geven
ten opzichte van den
gloeidraad, dat van een
aan het rooster toege
voerde wisselspanning,
T
de eene helft der peri-

v

3

Sm
C,
beduidend
een
ode
grootere plaatstroomtengevolge
variatie
yvw
> •• "i
heeft dan de andere.
p
De in de figuur af TT
gestemde kring is ge
koppeld met de antenne
of met den tusschen
antenne en detector ge- fmw
schakelden
hoogfreP a Afb. 79. Terugkoppelingsregeling door middel van
quentversterker,
e terugkoppelings-condensator (parallel-voeding).
batterij B, waarover
een potentiometer is geschakeld, zorgt voor de noodige negatieve roosterspanning; hiennede heeft men dus een goede regeling van de instelling
der spanning, waarbij de beste detectiewerking wordt verkregen, in de
• hand.
De geteekende streep tusschen rooster en gloeidraad van de lamp,
die door middel van een gestippelde lijn met de aarde verbonden is,
stelt de aansluiting voor van het electronen emitteerend lichaam, bij ge
bruik van een indirect verhitte wisselstroomlamp; dit zelfde geldt ook
voor de afb. 76 en 77 en in dit geval komt natuurlijk de accu te ver
vallen. De lekweerstand moet dan eveneens aan aarde gelegd worden in
plaats van aan -}-accu (welke laatste dan verdwenen is).
Voor eens en voor altijd zij hier de opmerking gemaakt, dat men
de draaibare platen van een variabelen condensator moet verbinden met
aarde, waar dit noodig is (condensator in den antennekring, terugkoppelcondensator) of aan plus hoogspanning (condensator in een hoogfrequentkring); dus in het algemeen mag men nooit rooster- of plaatverbindingen
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anders dan aan de vaste platen van den condensator aansluiten. Dit is om het
zoo lastige handeffect bij de bediening van de toestelknoppen, die steeds
met de losse platen zijn verbonden, te voorkomen. Verder dient men er
bij den bouw van radiotoestellen altijd rekening mede te houden, dat
men de opstelling van de onderdeden hiervan zoodanig. uitvoert, dat de
verbindingsdraden zoo kort mogelijk kunnen worden gehouden. Lange
toevoerleidingen tusschen de onderdeden en verkeerde opstelling hiervan,
kunnen een verderfelijken invloed uitoefenen op de goede werking
van het apparaat. Een en ander kan aanleiding geven tot het ontstaan
van ongewenschte koppelingen in het toestel, die gilneigingen tengevolge
kunnen hebben en de kwaliteit
V
van het gereproduceerde geluid
al op zijn minst totaal kunnen
bederven, ook al zijn deze gil
neigingen zelf nog niet direct
rechtstreeks waar te nemen.
P
Afb. 79 stelt het schema voor
van een primairen ontvanger,
waarvan de regeling van de
+
terugkoppeling kan geschieden
door middel van een draaibaren
T
condensator, een terugkoppelcondensator dus.
mtm
De
terugkoppelcondensator
Afb. 80. Terugkoppeling met behulp staat hier niet parallel op de
van condensator in serie met de terugterugkoppelspoel, doch vormt
koppelspoel.
een directen weg, plaat-terugkoppelspoel-gloeidraad. De gelijkstroom kan niet door den terugkoppel
condensator gaan, maar deze vormt een weerstand voor de wisselende
stroomen, afhankelijk van de instelling der capaciteit van den condensator.
De gelijkstroom naar de plaat wordt nu door telefoon '(of door primaire
wikkeling van den transformator der eerste trap laagfrequentversterldng)
en een smoorspoel geleid, een weg, die parallel loopt met dien voor de
electrische trillingen (parallel-voeding).
Een andere schakeling met smoorspoel en terugkoppelcondensator is
weergegeven in afb. 80 en hierbij is de eene zijde van de terugkoppel
spoel rechtstreeks aan aarde gelegd (de gelijkstroomweg via telefoon en
smoorspoel naar plaat).
De trillingen in den plaatkring gaan, evenals de gelijkstroom zulks doet
in afb. 79, door de terugkoppelspoel T en vervolgens öf door de telefoon,
öf door den condensator Ci. Als de weg door de telefoon te goed voor de
trillingen zou zijn, dan zou de regeling van den terugkoppelcondensator
niet veel te beteekenen hebben. De hoogfrequent-smoorspoel Sm is dus
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ingeschakeld om de trillingen te dwingen hun weg langs Ci te nemen
(ze hebben dan in ieder geval ook de terugkoppel spoel doorloopen); gaan
nu door Sm en de telefoon
V
ook nog trillingen, dan kan
zulks het genereeren niet be
letten en blijft de werking van
terugkoppelcondensator
den
goed regelbaar.
J/
P
Bij het schema van afb. 80
7
is het juist tegengesteld; hier
zullen de trillingen, die nog
+
door Sm en de telefoon gaan,
de terugkoppelspoel niet passeeren en dus onttrokken zijn
7 -—
aan de terugkoppeling. Alleen
T
die trillingen zijn bij de wer
king van de terugkoppeling ///////
betrokken, welke hun weg
Afb. 81. Terugkoppeling met conden
nemen over den terugkoppelsator (draaibare platen direct aan
condensator. Zouden er te veel
aarde.)
trillingen door de smoorspoel
gaan, dan zou geen genereeren meer kunnen optreden; het is dus zaak
een smoorspoel van buitengewoon goede kwaliteit hiervoor te gebruiken.
Schakelt men een versterker
V
in, in plaats van de telefoon, dan
is een telefooncondensator met
een capaciteit van 1000-2000
cM gewenscht; in het andere ge
val, wanneer men dus alleen op
P
koptelefoon wil luisteren, is in
7"
de meeste gevallen de capaciteit
van het snoer der telefoon al
+
voldoende. In de afbeeldingen is
dan ook de telefooncondensator
niet geteekend; brengt men er
toch een aan, dan doet hij toch
T
nooit afbreuk aan de werking der
smoorspoel.
/777777
Een nadeel van de schakeling
Afb. 82. Terugkoppeling met behulp van
volgens afb. 80 is hierin gelegen,
differentiaalcondensator.
dat men de draaibare platen van
den terugkoppelcondensator niet aan aarde kan leggen; zulks is evenwel
in dit geval onvermijdelijk en dientengevolge zal men zich bij toepassing
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van dit schema op de mogelijkheid van een optredend handeffect moeten
voorbereid houden.
Verder dient men er rekening mede te houden, dat men bij het gebruik
van cylinderspoelen, de terugkoppelV
spoel steeds aan de aardzijde opstelt
van de spoel, waarmede de terugkoppelspoel gekoppeld moet worden,
pw/W
dus niet op de manier, zooals het in
de teekening (afb. 79) voor het ge
mak is aangegeven (n.1. aan de roos
terzijde). Afb. 81 geeft zulks duide
t
p
lijker aan en de draaibare platen van
de terugkoppelspoel liggen hierin
tevens aan de aardzijde.
- + -+
Wanneer de smoorspoel in de afb.
<777/77
79
en 81 in het geheel geen trillingen
Afb. 83. Terugkoppeling dooi
zou doorlaten, dus volmaakt zou wer
middel van variabelen hoogohmigen weerstand.
ken en de terugkoppelcondensator op
nul gesteld zou zijn (dus met de
kleinst mogelijke terugkoppeling werkend), dan .zou er voor de hoog
frequente trillingen in den plaatkring, om zoo te zeggen, geen weg meer
open blijven. Dit zou tot gevolg hebben, dat de in plaat en leidingen aan
wezige capacitieve koppe
lingen tot grooter activiteit
V
zouden worden aangespoord,
door het optreden van hoog
frequente spanningen, het
| w
geen ongewenschte terug
T
koppelingen hierin tenge
volge zou kunnen hebben,
Sm
\c<
vooral bij toepassing van
hoogfrequent-versterking.
Door een terugkoppel-condensator te gebruiken met
-é
P
twee stellen vaste en een
7"
stel draaibare platen, een
z.g.n. differentiaal-condenf777777
sator, kan mén bij het ver
minderen van de capaciteit
Afb. 84. Terugkoppeling met weerstand
parallel op de terugkoppelspoel.
van
dezen
condensator
eenerzijds, de
trillingen
tegelijkertijd anderzijds gelegenheid geven om hierlangs te ontwijken.
Men verkrijgt dan het schema van afb. 82 en deze schakeling is nog wel
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de beste methode van terugkoppeling door middel van een condensator.
Een andere methode van regeling der terugkoppeling bij vastopgestelde
spoelen is die der weerstandregeling. In afb. 83 is, evenwijdig met de
terugkoppelspoel, een regelbare weerstand geschakeld, die een waarde
heeft van 100 tot 500.000 Ohm. Al naar gelang men minder weerstand
inschakelt, zullen meer gelijkstroom en meer trillingen hierdoor vloeien
met voorbijgaan van de terugkoppelspoel. In de afbeelding is een telefooncondensator geteekend, tusschen bovenkant terugkoppelspoel en min hoog
spanning; dit kan mede zijn nut hebben, als men een droge anodebatterij
bij de installatie gebruikt, daar deze batterij dan hierdoor wordt over-
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Afb. 86. Verbeterd Koomansschema volgens Huydts.
brugd, wanneer zij ouder begint te worden en dus een grooteren inwendigen weerstand verkrijgt.
De, naar mate van den ingeschakelden weerstand, min of meer kort
gesloten terugkoppelspoel neemt in dezelfde verhouding energie uit den
trillingskring op en dit beïnvloedt sterk de grootte der spoel T, waardoor
de instelling der terugkoppeling zeer nauwlettend kan worden.
Dit nadeel wordt opgeheven door de schakeling van afb. 84. De weer
stand heeft hierin den vorm van een potentiometer, terwijl een vaste
blokcondensator van 2000 cM voor de terugkoppeling is aangebracht.
Ten slotte willen wij er nog even op wijzen, dat- de terugkoppelspoel
bij voorkeur steeds kleiner moet worden gekozen dan de spoel, waarmede
zij gekoppeld moet worden. Bij al de hiervoor beschreven methoden van
terugkoppeling kunnen de spoelen vast worden opgesteld. De waarde
van den te gebruiken terugkoppelcondensator behoeft niet grooter te zijn
dan 100-200 cM , terwijl men zelf een goede smoorspoel kan maken, door
op een koker van ongeveer 2Y2 cM doorsnede, bij een lengte van plus
minus 10 cM, 500 windingen aan te brengen van met dubbele zijde om-
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sponnen koperdraad (0.05-0.15 mM dikte); men verkrijgt dan een smoorspoel, die geschikt is voor een golflengtebereik van 200 tot 2000 Meter.
Afb. 85 geeft den vorm van het in Holland zeer bekende, oorspronke-
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Afb. 87. Koomans-schema met sperkring (hoogfrequent-transformator).
lijke schema Koomans weer. We mogen veilig aannemen, dat in ons land
tot voor enkele jaren ongeveer 70 a 80 % van alle eigengemaakte ont
vangtoestellen volgens dit principe-schema was gebouwd en nog heden
ten dage zullen er toestelbezitters en amateurs
30-60 H6NRy
gevonden kunnen worden, ...
IN
die hun Koomans-onto^ZS MF
vanger hoog ophemelen
-"WW.
-=_ PS
en in eere houden, zij
het dan ook in iets ge0,5 m -A.
wijzigden vorm, ter ver
krijging van de in dezen
tijd zoo meer dan ooit
R5 -Tmeerdere
gewenschte
+
selectiviteit. De waarheid
intusschen gebiedt te er Afb. 88. Laagfrequent smoorspoelversterker
(éénlamps).
kennen, dat het principieele Koomans-schema er
een was met buitengewone en goede eigenschappen; het heeft echter zijn
eigen glorie overleefd en wordt tegenwoordig bijna niet meer toegepast; in
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zijn ouden vorm kent men het over het algemeen niet meer. Sic transit
gloria mundi!
Een door Ir. Huydts aangegeven verandering van het Koomans-schema
ter verbetering der
selectiviteit hiervan,
+ ♦
öQOOO-a
is in afb. 86 geteekend. Hierdoor wor0,25 M F
den ook de al te
P »
groote genereer-neigingen, die het Koo0,5 M n
manstoestel in zijn
oorspronkelijken vorm
vertoonde, opgeheven,
RS -4—
zonder dat de bedie
ning van den ont
vanger er gecompliAfb. 89.
Weerstandversterker (éénlamps). ceerder door wordt.
Men heeft verschillen
de methoden aangegeven, waardoor de goede, oude Koomans verbeterd
kon worden, o.a. door toepassing van inductieve antennekoppeling, doch
deze veranderingen brengen het bezwaar van een derden afstembaren
kring mede.
Een bijzonder goed en zeer selectief schema met een lamp hoogfrequent-
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Afb. 90. Balansversterker (Push-Pull).
Mtt.

versterking is dat van afb. 87 met onafgestemden hoogfrequent-plaatkring
en afgestemden roosterkring van de detectorlamp; deze beide kringen zijn
met elkaar gekoppeld en in zekeren zin hebben we hier te doen met een

.
__ _____________________

.

mm

Ontvang-schakelingen en apparaten.
hoogfrequenttransformator met afgestemde secundaire wikkeling. Voor
het gebruik van dubbelroosterlampen met afscherming en wisselstroomlampen zijn de dan geldende verbindingen in stippellijn aangegeven.
Ook kan men hetzelfde schema gebruiken met afgestemde primaire
(plaatkring) en onafgestemde secundaire (roosterkring volgende lamp)
windingen.
Afb. 88 geeft het principe-schema voor een laagfrequènt-smoorspoelversterker; men kan achter den detector twee van deze trappen versterking
met bijpassende lampen schakelen, om een voldoend sterk eindgeluid voor
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Afb. 91. Semi-aperiodische ontvanger met 1 lamp
smoorspoelversterking.
luidsprekerontvangst te verkrijgen. De smoorspoel met ijzerkern moet een
zelfinductie hebben van minstens 30 Henry.
Afb. 89 laat ons het beginsel zien van de weerstandversterking; men
kan twee, hoogstens drie trappen van deze versterking achter den detector
schakelen of beter nog op de detectorlamp een trap transformator-versterking laten volgen en hierachter een of twee lampen met weerstandkoppeling laten versterken, waardoor men een zeer krachtig en zuiver
eindgeluid kan verkrijgen.
In afb. 90 is een tweelamps balansversterker weergegeven, waarmede
men een krachtige eindversterking kan verkrijgen, zonder een speciale
eindversterkingslamp te benutten. Men laat op de detectorlamp by
voorkeur een trap gewone transformatorversterking volgen en schakelt
dan hierachter den balansversterker (Push-Pull).
Hiervoor worden twee speciaal gewikkelde transformatoren gebruikt;
de ingangstransformator heeft een middenaftakking op de secundaire
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wikkeling, terwijl de primaire winding van den uitgangstransformator
eveneens hiervan is voorzien. De uiteinden der secundaire wikkeling van
den eersten transformator zijn met de roosters der bijbehoorende versterkerlampen verbonden, terwijl
ïivrïYTffrsjzïïJ
*
de negatieve roosterspanning aan
rmrnrmrrmr
de middenaftakking hiervan wordt
TïTjTTjT
aangelegd; de primaire wikkeling
ik
2
Sils
van dezen transformator wordt op
O
O —* ^
>
de gewone wijze verbonden met
y
de plaat der voorafgaande lamp
o
en plus hoogspanning. De midden
co
aftakking van den tweeden trans
in
~
formator wordt verbonden met
§
-o
3
plus hoogspanning, terwijl de
i
platen der beide lampen zijn aan
4?'
•g2.
|l—''
gesloten op de uiteinden der pri
o
maire winding. De luidspreker kan
J 5’
dan zonder meer worden aange
p
sloten op de secundaire wikkeling
van dezen tweeden transformator.
In sommige gevallen kan men in
+? i
de practijk den luidspreker beter
met de einden der primaire wik
keling van den transformator ver
binden, indien deze luidspreker een
hoogen weerstand bezit, en de
secundaire wikkeling ongebruikt
*Ö
73
laten. De wikkelverhouding van
den eersten transformator is 1 : 5;
P
d.w.z. het aantal windingen op de
g
O*
primaire
zijde is meestal 2000,
3
a
terwijl dit op de secundaire wik
p
o
keling 10.000 bedraagt of in ons
i»
geval
van de middenaftakking
O
% vJ
l" +
2
X
5000.
Bij den tweeden of uit
J
gangstransformator bedraagt het
aantal windingen op de primaire
zijde 2 X 2000, gerekend met mid
I
l +
denaftakking en secundair 1500
(uitgang voor aansluiting luidspreker).
In afb. 91 is een semi-aperiodische ontvanger geteekend, waarin de
laagfrequentsmoorspoel-versterking van afb. 88 is verwerkt; hierin is T 1
de telefooncondensator, die over de smoorspoel geschakeld komt te staan.
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T 1 moet echter liefst zoo klein mogelijk worden gehouden; een waarde
van 100 cM zal veelal voldoende blijken. Over den luidspreker of de telefoon
moet men bij voorkeur geen condensator plaatsen, daar zulks aanleiding
V
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Afb. 93.

Primaire ontvanger met één lamp transformator- en twee
lampen weerstand-versterking.

kan geven tot vervorming. De scheidingscondensator Cr dient hier na
tuurlijk niet voor de gelijkrichting, die reeds door den detector geschied
is, maar is bedoeld om de hooge, positieve plaatspanning van het rooster
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Afb. 94. Eenlamps reflex-ontvanger.
af te houden; men neemt dezen condensator zóó groot, dat hij trillingen
in de hoorbare frequenties goed door kan laten.
Een semi-aperiodische ontvanger met een lamp transformator- en twee
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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lampen balansversterking is afgebeeld in afb. 92, terwijl afb. 93 een
primairen ontvanger met een lamp transformator en twee lampen weer
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Afb. 95. Tweelamps reflex-ontvanger.
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Afb. 96. Tweelamps reflex-ontvanger met plaatstroom-detectie.

::

stand-versterking voorstelt; naderen uitleg zullen deze beide schema’s
wel niet behoeven..
Reflexschema’s zijn die, waarbij een of meer lampen gelijktijdig dienst
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doen voor hoog- en laagfrequentversterking. De kosten van aanschaffing
van den reflexontvanger zijn lager dan die van normale ontvangers;
men spaart er ten minste een of meerdere lampen mede uit. In afb. 94
is een reflexschem.a weergegeven, waarbij de lamp zoowel hoog- als laagfrequent versterkt, terwijl hierbij een kristal als detector dienst doet. Men
kan er ruim de geluidssterkte van twee lampen mede verkrijgen, waarbij
een zuivere weergave gegarandeerd is. Het schema is evenwel niet
selectief. Hetzelfde geldt ten aanzien van het tweelamps reflex-schema
van afb. 95 waarmede een zeer groote geluidssterkte te verkrijgen is.
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Afb. 97. Schakelschema voor een drielamps-wisselstroomontvanger met
1 trap hoog- en 1 trap laagfrequentversterking; de schermrooster-hoogfrequent- en de detectorlamp zijn indirect, de penthode eindlamp daaren
tegen is direct verhit. Voor de in te bouwen spoelen kunnen vast opgestelde
honingraatspoelen worden gebruikt.
Evenwel kan bij toepassing van deze schema’s een hinderlijk gebrom
optreden.
Een reflex-schema, dat deze nadeelen niet bezit en waarbij een stabiele
hoogfrequentversterking en plaatstroomdetectie is toegepast, geven wij
in afb. 96; het is bromvrij en de selectiviteit zal in de meeste gevallen
voldoende blijken.
Reflex-schema’s vinden nog altijd toepassing in draagbare ontvang
toestellen. De eerste eisch, welke aan een transportabelen ontvanger ge
steld wordt, bestaat hierin, dat hij zoo licht mogelijk is geconstrueerd;
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het totaalgewicht moet zoo laag mogelijk worden gehouden, met inbegrip
van ingebouwde batterijen.
Zou het aantal lampen te groot worden, dan moest men voor de voeding,
zijn toevlucht nemen tot den zwaren accumulator, terwijl bij gebruik van
slechts twee lampen volstaan kon worden met een lxk Volts droog
element. In de meeste ge
vallen worden hierbij dan
nog dubbelroosterlampen
voor 1 Volt gloeidraadv:
•®* •«• * i * ® ® •
voeding toegepast.
• ® è
Verder geeft afb. 97 een
• ® •
goed selectief schema aan
• e#
&,
voor
algeheele
wisselstroomvoeding (zie ook
afb. 100); het is in prin
cipe gelijk aan het schema
■V;V
van afb. 87. Er is ge
Afb. 98. Splendid Junior Ideaal Combinatie rekend op het gebruik van
voor enkelphasige gelijkrichting.
een
schermrooster-hoogfrequentlamp voor indirec
te wisselstroomvoeding, een indirect verhitte detectorlamp en een penthode eindlamp, een moderne drielamps wisselstroom-ontvanger dus.
De plaatkring van de hoogfrequentlamp is onafgestemd gekoppeld met
den afgestemden roosterkring van de detectorlamp, terwijl terugkoppeling
is aangebracht met weerstandregeling, zoodat dus alle spoelen een vaste
opstelling kunnen hebben. Men kan natuurlijk evengoed een capacitieve
regeling door middel van een terugkoppelcondensator aanbrengen, volgens
afb. 79, 80 of 82; dit blijft naar verkiezing, want in al deze gevallen
kan men de terugkoppeling buiten op het toestel door middel van een
draaiknop bedienen.
Bovendien kan men zoo noodig gebruik maken van goede oude honingraatspoelen, hetgeen uit de teekening duidelijk is te zien. In dit geval
heeft men deze spoelen slechts een vaste opstelling te geven, wat men
het gemakkelijkst kan doen met behulp van in den handel verkrijgbare
vaste spoelvoetjes (houders), welke door middel van twee schroefjes
op de bodemplank van het toestel kunnen worden bevestigd en waarin
dan de spoelen worden gestoken; overigens zij het opstellen der spoelen
geheel aan het eigen initiatief en het persoonlijk inzicht van den bouwer
overgelaten. Men kan de spoelen in het toestel bevestigen op de manier
zooals men zelf verkiest, mits men ze op de juiste plaats aanbrengt;
ook kan men ze met een metalen wand of plaat afschermen. De hoogfrequent-plaatspoel of sperkring en de terugkoppelspoel blijven voor
het geheele omroep-golflengtegebied (200-2000 M.) gelijk; een paar
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schakelaartjes zorgen voor de omschakeling van korte op lange golf.
De eerste en derde spoel bestaan dus uit twee met elkaar verbonden
spoelen (aan één zijde), een voor de korte golf (van 200-800 M.) en een
voor de lange (van 1000-2000 M), waarvan er naar verkiezing door
middel van de schakelaars één kan worden kortgesloten. De juiste waarde
van de spoelen kan men het best proefondervindelyk vaststellen; de
spoelen I, II, III, IV, V en VI zullen ongeveer een aantal windingen
moeten hebben van resp. 150, 50, 35, 200, 75 en 25. De in de afbeelding
afzonderlijk geteekende transformatoren voor de gloei- en plaatspanning
kunnen zonder het minste bezwaar op één kern gewikkeld zijn; dergelijke
gecombineerde transformatoren zijn in den handel en wel zoo voordeelig
te verkrijgen, dat men ze er niet zelf voor maken kan. Voor hen, die
toch zelf zulk een transformator willen maken, verwijzen wij voor de
berekening van kern, draad, doorsnede en aantal windingen naar meer
genoemd „Handboek der electriciteit van Welter”, waarin deze gegevens
uitvoerig zijn beschreven. Voor de plaatspanning kan een lamp dienst
doen met enkele gelijkrichting.
De voedingscombinatie is een der belangrijkste onderdeelen van den
modernen ontvanger, welke voor algeheele wisselstroomvoeding is ingericht. De „Splendid Ideaal” is een om haar goede dimensioneering en
groote bedrijfszekerheid bekende combinatie. Zij bestaat in twee uitvoe
ringen, n.1. voor en
kel- en dubbelphasige gelijkrichting.
Het eerstgenoem
9oe
© O «
de type, de Splendid
® O © Q 9
• • • • © o •
®
©
©
©
Junior Ideaal be• • ® •
® © ©
slaat slechts een op
• 9 • © © *
pervlakte van 8 Vz
X 9 cm, terwyl de
hoogte 9 cm be
draagt (zie afb. 98).
De electrische eigen
schappen zijn de vol
gende: zij levert den
Afb. 99. Splendid Ideaal Dupha Combinatie voor
gloeistroom (bij 4
dubbele gelijkrichting.
Volt) voor 4 ontvanglampen en een plaatspanning van 225 Volt by 30 mA. De zelfin
ductie van de smoorspoel is bij deze belasting 50 Henry.
De draaddikten voor de wikkelingen van smoorspoel en transformator zijn
zoo ruim genomen, dat bij gebruik van twee condensatoren van 4 mfd voor
de afvlakking, bij bovengenoemde voor elke meerdere belasting van 10 mA.
een spanningsdaling van ongeveer 10 Volt het gevolg is.
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Voor ultra-kortegolfontvangst is het tegenwoordig* zeer goed mogelijk
om ook geheel bromvrije ontvangst te verkrijgen bij gebruik van wisselstroomvoeding tot practisch elke gewenschte golflengte. Zulks is echter
alleen te bereiken met behulp van dubbelphasig gelijkgerichte plaatspanning.

2-4 mf

a

800 O

400 n

AWvVWWWV*

•■AA/WWWWV^

b

naarplaatspanning

naar - accu of
■ middenaftakking
gioeistroomwik'keling

0.1

m Cl

U
\o.i-2mP S

NR5 1
Afb. 100.

NR5 2

Gedetailleerd schema der automatische negatieve roosterspanning van afb. 97.

De Splendid Ideaal Dupha-combinatie (zie afb. 99) is hiervoor mede
zeer geschikt. Wij willen er echter hierbij op wijzen, dat het voor een
absoluut bromvrije werking in den regel noodig is, parallel op elk der
beide hoogspanningswikkelingen een condensator van c.a. 0,01 mfd aan
te sluiten.
Teneinde de montage te vereenvoudigen, zijn bij deze combinatie de
4-Volt wikkeling voor de gloeistroomvoeding der gelijkrichtlamp en de
smoorspoel reeds inwendig doorverbonden. De' electrische data van deze
dubbelphasige gelijkricht-combinatie zijn: gloeistroom 4 Volt X 4
Ampère en een plaatspanning van c.a. 270 Volt X 30 mA. bij volle
belasting.
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De plaatsing der onderdeden is bij den bouw volgens schema van afb.
97 van zeer veel belang. Op de frontplaat, die door middel van twee (alu
minium) hoeksteunen aan de bodemplank wordt bevestigd, kan men de
beide afstemcondensatoren, schakelaars en terugkoppel-bedieningsknop aan
brengen; op de bodemplank geeft men dan de andere onderdeelen de vol
gende opstelling: van links naar rechts: de voedingsonderdeelen, te weten
de transformator (en), smoorspoel, afvlakcondensatoren, weerstanden en de
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Afb. 101. Vierlamps ontvanger met afgeschermde hoogfrequentversterking.
j

V

gelijkrichtlamp voor de plaatspanning; vervolgens de spoelen (de antenne
spoelen kunnen buiten koppeling blijven en tegen de frontplaat bevestigd
worden, links bij den eersten afstemcondensator) met een tusschenruimte
van 3 a 4 cM (vier stuks naast elkaar, de h.f. plaatspoel voorop, dan
twee in eikaars verlengde, gevolgd door de terugkoppelspoel). De hoogfrequentlamp in de onmiddellijke nabijheid hiervan, of beter nog ervoor,
kan liggend of staand opgesteld worden.
Dan volgt de detectorlamp (men denke er aan zoo kort mogelijke
verbindingen te maken, in het bijzonder voor roosterleidingen), de laagfrequent-transfomiator en ten slotte de eindlamp, die dus geheel rechts
komt te staan.
De negatieve roosterspanning, die verkregen wordt door middel van
den spanningsval, die optreedt in de weerstanden, kan geregeld worden
door de voor dit doel gebruikte potentiometers; alvorens deze roosterspanningen naar de roosters der lampen te geleiden, moet men ze bij voor
keur eerst nog ieder afzonderlijk door een weerstand van ca. 0.1 m.Ohm
(geshunt door condensatoren van 0.25-1 microfarad) voeren en ze ver
volgens aan de betreffende spoel of transformatorwinding, waar doorheen
ze ten slotte de resp. roosters bereiken, met behulp van de daarvoor be
stemde draden, verbinden. De 0.1 megohm’s weerstanden zijn niet in afb.
97 opgenomen.
Om aan den wensch van sommige lezers tegemoet te komen ^naar aan
leiding van enkele ingekomen vragen by den eersten druk van dit boek)
zij hier de werking der automatische negatieve roosterspanning in het
kort even uiteengezet. Hoe komt deze tot stand?
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Daartoe moeten wij den positieven stroomloop in de plaatspanningsleiding volgen. Van de pluspool der hoogspanningsbron gaat de plaatstroom door luidspreker, transformator, enz. naar de anode der lampen
en van hieruit door het inwendige lampvacuum, tegen de electronenemissie in, naar de kathode. Deze laatste is weer door middel van de
weerstanden der potentiometers verbonden met de minzijde van de plaatspanning.
De totale plaatstroom doorloopt dus deze weerstanden in afb. 100 van
a naar b, waardoor
fi
hierin een spanA
ningsval optreedt.
twee
Tusschen
t
punten moet altijd
een zeker potentiaalverschil
heer■» schen, wil hiertusschen
tenminste
Afb. 102. Afgeschermde spoeleenheid.
een stroom vloeien,
en uitgaande van
een positieve stroomrichting dus in ons geval van a naar b.
Hieruit volgt, dat a een zeker potentiaal moet bezitten ten opzichte
van ieder verder gelegen punt der weerstanden, in de richting b. Omge
keerd is nu dus iedere willekeurige plaats in den weerstandsweg tusschen
a en b negatief ten aanzien van a, resp. van de kathode.
Stroomsterkte en weerstand bepalen dus de grootte der negatieve
spanning. Men kan dus voor ieder afzonderlijk geval gemakkelijk, volgens
de wet van Ohm
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berekenen hoe groot de weerstand moet zijn, ter verkrijging van een be
paalde, gewenschte, negatieve roosterspanning, wanneer de totale plaat
stroom bekend is.
Nemen wij b.v; aan, dat de plaatstroom 10 mA. bedraagt, dan hebben
wij per Volt negatieve roosterspanning 100 Ohm weerstand noodig, want

i

a

R =

E
i

1
—
0,01

= ioo n.

De wet van Ohm stelt R in Ohms, E in Volts en I in Ampères; in dit
geval is dus 10 mA. = 0,01 A. Bij grooteren plaatstroom wordt dus de
benoodigde weerstand ter bereiking van de gewenschte n. r. s. naar even
redigheid kleiner. Ter voorkoming van ongewenschte koppelingen moeten,
de geheele weerstand en elk der aftakkingen hiervan, geshunt worden
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door condensatoren van de waarden als in de afbeelding 100 zijn aan
V
gegeven.
c,

114
'■U

t-i

'W

Ct

>/

5

c,

tri

sl

i::z: —r—' s* r
▼

£

:
I:

N

.

C

I

s4t

T"‘ó"* 'nK
■*] —o

o-—* \

1

—}------O '

Ü

...1__1

L.

c*

Afb. 103.
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-Ac

Isr

Bovenaanzicht (gemonteerde) afgeschermde spoeleenheid.

Verder is nog een zeer selectief schema weergegeven in afb. 101. Een
speciaal voor dit schema geconstrueerde spoeleenheid toont ons afb. 102;
zij is voorzien van een metalen afscherming en berekend op het gebruik
van een hoogfrequent-schermroosterlamp, die liggend moet worden ge
monteerd In het scherm is een ronde opening uitgespaard, waarin de

V

Afb. 104. Gemonteerde vierlamps ontvanger met afgeschermde spoel
eenheid. De schermrooster-hoogfrequentlamp (precies passend in het ronde
gat links naast de rechterspoel, op afb. 102 goed zichtbaar) is in het scherm
(dat een nauw aansluitende voortzetting vormt van het inwendige lampscherm) rechts verzonken en liggend gemonteerd.
lamp zoodanig past, dat het inwendige scherm van deze lamp een voort
zetting vormt van de uitwendige spoelafscherming, met slechts enkele
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millimeters onderbreking, die veroorzaakt wordt door de dikte van den
glaswand en de kleine tusschenruimte in het lampvacuum van inwendig
scherm tot dezen glaswand.
Afb. 103 geeft een teekening (bovenaanzicht) van de gemonteerde
spoeleenheid met onderdeden, die aan duidelijkheid niets te wenschen
overlaat. Natuurlijk kan men met deze spoeleenheid ook een wisselstroomtoestel bouwen, bij gebruik van wisselstroomlampen; in dat geval
kan men met drie lampen volstaan.
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Afb. 105. Compleet gemonteerd vierlamps ontvangtoestel met ingebouwde
(afgeschermde) spoeleenheid.
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Het schema en de montage van de spoeleenheid zijn voor gelijkstroomvoeding geteekend in de afbeeldingen en wel voor vier lampen, waarvan er
twee voor de laagfrequentversterking (met transformatorkoppeling)
dienst doen.
Afb. 104 toont een met deze spoeleenheid gemonteerd vierlamps ont
vangtoestel en hierin is duidelijk de goede opstelling en juiste plaats
der onderdeden te zien, terwijl in afb. 105 een volgens dit schema en
met deze spoeleenheid gebouwd ontvangtoestel is afgebeeld in geheel
eikenhouten kast. De beide bovenste knoppen naast de verlichte trommelschalen, waarop men de afstemming kan aflezen, zijn dé afstemknoppen;
de pijlknop links onder is de volumeregelaar en dezelfde knop rechts,
die van de terugkoppeling, terwijl in het midden hiertusschen de vierpolige omschakelaar is te zien. De kruk van dezen schakelaar staat op de
afbeelding juist in het midden, een bewijs, dat het toestel uitgeschakeld
is; brengt men deze kruk naar links, dan wordt het toestel ingeschakeld
en tegelijk op de ontvangst van de korte golf (200-800 M) ingesteld, terwijl
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1

bij het naar rechts brengen van de kruk eveneens de stroom wordt inge
schakeld en de lange golf ontvangen kan worden. (1000-2000 M).
In afb. 101 en 103 hebben de ingeschreven cijfers en letters de volgende
beteekenis:
Ci, C2 draaicondensator 500 cM
Ca blokcondensator
100 „
C4
200 „
Cs roostercondensator 250 „
Cn koppelelement
Ct terugkoppelcondens. 100 „
I draaibare platen
R rooster
+75 naar plus plaatspanning 75 Volt
+150 „
150 „
»
>>

■ ■

'
2 vaste platen
W gloeidraadweerstand 50 Ohm
P plaat hoogfrecjuentlamp
Pd plaat detectorlamp
L lekweerstand 1-3 Megohm
Po potentiometer 400 Ohm
S vierpolige omschakelaar
-RS naar roosterbatterij
-An „
min plaatspanning
- Ac
„ accu
+Ac „ plus accu

.

1
Afb. 106.

Afgeschermd hoogfrequentblok (achteraanzicht).

De beide draaicondensatoren zijn boven de spoelen gemonteerd; het
doortrekken van het scherm naast de hoogfrequentlamp tot boven de
beide draaicondensatoren 500 cM en tot ongeveer achterkant toestel bij
de luidspreker-aansluitklemmen, is wel gewenscht, doch geenszins nood
zakelijk. De hoogfrequentlamp is liggend opgesteld en in het schermgat
verzonken tot aan het inwendige lampscherm.
De juiste stand van den potentiometer moet proefondervindelijk worden
vastgesteld en behoeft, als men- de beste werking hiermede verkregen
heeft, niet meer te worden na-geregeld; meestal zal hierbij blijken, dat
de verkregen stand meer naar de pluszijde van den accu, waarover deze
potentiometer is geschakeld, moet worden ingesteld en waardoor dus het
rooster der detectorlamp door den lekweerstand heen, in den regel iets
meer positief zal blijken te moeten zijn, om de beste werking der lamp
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te verzekeren. De beste ontvangst op de lange golf zal worden verkregen
met half ingeschakelden gloeidraadweerstand, die tevens als volumerege
laar fungeert. Bij kortegolf-ontvangst zal het werken met bijna geheel uitgeschakelden gloeidraadweerstand de beste resultaten opleveren. Het ge
bruik van een eendraadsantenne van ongeveer 15 Meter is hierbij aan te
bevelen.
Afb. 106 en 107 geven nog een andere spoeleenheid met afscherming
voor de hoogfrequentversterking resp. in achter- en vooraanzicht. Men

I
Afb. 107. Afgeschermd hoogfrequentblok (vooraanzicht).

11

I}

behoeft hierachter slechts een detectorlamp met een transformator en
een penthode eindlamp te schakelen, om een buitengewoon selectief en goed
werkend toestel te verkrijgen.
Beide beschreven spoeleenheden zijn van Hollandsch fabrikaat en in
den handel verkrijgbaar; met een dezer spoeleenheden is het al zeer een
voudig en gemakkelijk zelf een goed ontvangtoestel te maken, dat geen
teleurstellingen baart, een fabriekmatig uitzien geeft en aan de hoogst
te stellen eischen voldoet. Voor hen die zich voor deze spoeleenheden
mochten interesseeren, stelt schrijver dezes zich gaarne ter beschikking
tot het geven van alle eventueel verder gewenschte inlichtingen.
Zooals algemeen bekend verondersteld mag worden, heeft de firma
Philips voor eenige jaren geleden op een stuk of wat oude patenten
beslag weten te leggen, die alle betrekking hebben op verschillende
schema's voor den bouw van radiotoestellen. Hieronder vallen onder meer
de roosterdetectie en de terugkoppeling; nu werden vanzelfsprekend in
ons land van verschillende zijden pogingen in het werk gesteld om de
licentie te omzeilen. Met alle bestaande schema's was dit zonder uitzon
dering onmogelijk geworden.
Een der eersten, die met een vermeend licentievrij schema voor den
dag kwam, was de fabrikant der Ebora-ontvangtoestellen, de ingenieur
J. Schiere. Philips sprak dezen heer in rechten aan en betwistte de be-
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weerde licentie-vrijheid, waarbij zij inbreuk op haar octrooien trachtte aan
te toonen. Bij de uitgelokte beslissing werd vastgesteld, dat het schema
Schiere niet geheel licentievrij was en dus voor den bouw van een ontvanginrichting volgens dit principe de door Philips (voor zulk een toestel)
geëischte licentie aan haar moest worden betaald.
Aan den Haagschen ingenieur H. H. S. a Steringa Idzerda mocht het
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Afb. 109. Schema voor den bouw van een modern, drielamps ontvangtoestel,
onder gebruikmaking van de bijbehoorende spoeleenheid afb. 110 (voor
gelijkstroom).
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evenwel gelukken een gerechtelijke uitspraak te verkrijgen, waarbij ver
klaard werd, dat het door hem ontworpen schema geen inbreuk maakte op
een der patenten van de octrooihoudster (Philips). Het zou te ver voeren
hier dieper op het essentieele principe dezer licentie-kwestie in te gaan;
zij, die zich voor de quintessence hiervan interesseeren, verwijzen wij naai
de uitvoerige verslagen en beschouwingen, welke in de vak- en dagblad
pers hierover zijn verschenen.
In afb. 108 is het betreffende schema weergegeven. Het is ontworpen
voor een drielamps wisselstroomontvanger met schermrooster hoogfre
quent-, detector en penthode-eindlamp.
Eenige practische variaties in de uitvoering van het schema blijven
natuurlijk zeer goed mogelijk, zonder aan den principieelen opzet te
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tornen. De kernachtige eigenschappen hiervan leveren een grootere selec
tiviteit op, dan met roosterdetectie-schakeling te bereiken valt, dank zij
de ontkoppeling van de hoogfrequentlamp en vooral die der plaatdetectie.
De buitengewone reproductie-kwaliteit door de ontkoppelde plaatdetec
tie zal iedereen opvallen, die een dergelijk toestel hoort.
De sterke vermindering van de luchtstoringen is een feit, mede tenge
volge van de intensief doorgevoerde hoogfrequent ontkoppeling en selectie,
zonder dat de ontvangst dof
wordt.
Integendeel de ontvangst is
helder en goed gedifferentieerd
over het geheele register. Met
het opvoeren van de dempingsreductie door middel van oc
trooi 50298 (ten name van Idzerda) en toepassing van de
ontkoppelde plaatdetectie wordt
de selectie enorm, met een na
genoeg quadratische afstempiek voor de gekozen frequenAfb. 110. Lewcos spoeleenheid, com
tieband mits men het detectorbinatie van de spoelen DWA en DWG.
rooster-koppelcondensatortje
niet hooger kiest dan 10 a 15 cM.
Bij deze nieuwe ontkoppelde plaatdetectie telt de versterkingsfactor van
de detectorlamp vol mee, omdat roosterdetectie uitgesloten is en de
detector zuiver werkt als hoog-frequentversterkerlamp met démodulatie
in de plaatketen.
Bij een ontvanger met roosterdetectie is dit niet het geval en wordt de
versterking van den detector voor de in de roosterketen geïntegreerde,
laagfrequente trillingen zeer gering. Aan de hoogfrequente selectie kan
dus een roosterdetector weinig of niets bijdragen.
Het maakt voor de ontkoppelde plaatdetectie principieel geen verschil
of men als aperiodische roosterketen een hoogfrequente smoorspoel of een
niet-inductieven weerstand gebruikt.
Roosterdetectie met roostercondensator, lekweerstand en positieve
basisspanning kan bij de ontkoppelde plaatdetectie (dus met negatieve
basisspanning) nooit optreden, al zijn de gebruikte ingrediënten voor deze
geheel verschillende schakelingen oogenschijnlyk identiek n.1. condensator
en weerstand.
Bij de ontkoppelde plaatdetectie is een diode-werking tusschen rooster
en kathode uitgesloten, terwijl deze juist het essentieele karakter vormt
van de roosterdetectie. Rooster- en plaatdetectie kunnen gelijktijdig op
treden in een detectorlamp bij groote signaalsterkte en waar deze twee

.
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detectievormen elkaar direct tegenwerken is in dat geval de vervorming
niet gering.
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Bij gewone plaat- kan ook roosterdetectie optreden met hetzelfde nadeelige resultaat.
Bij ontkoppelde plaatdetectie is de kans van roosterdetectie minimaal
en practisch uitgesloten, zoodat bij de grootst toelaatbare signaal-
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sterkte de kwaliteit van de démodulatie niet gemakkelijk te evenaren is.
In het schema van afb. 108 hebben wij dus feitelijk een tweevoudige
hoogfrequentversterking met detectie in de plaatketen en slechts twee
afstembare ketens.
Een ontvanger met roosterdetectie en 2 X hoogfrequentversterking
bereikt dezelfde selectiviteit pas met drie afstembare ketens bij een
veel moeilijker instelling en kostbaarder uitvoering.
Het is wel noodzakelijk om bij de ontkoppelde plaatdetectie een zeer
soepele dempingsreductie
te gebruiken, doch de
grenzen tusschen de mi
nimale en maximum sig
naalsterkte liggen dan
ook zoo ongewoon ver uit
een, dat wij daarmede
een prachtige hoogfrequentvolume-regeling be
schikbaar hebben.
Afb. 112. Lewcos spoeleenheid, bestaand
Voor de ontvangst van
uit de spoelen DBA en DBG en behoorend
bij het schema van afb. 111.
enkele krachtstations kan
dat wel eens onvol
doende zijn, vooral als de selectie moet worden opgevoerd zooals bij
Mühlacker en London, beide reuzen onder de omroepstations. Dan moet ge
bruik gemaakt worden van de schermrooster-volume-regeling. Doch die
kan ook nog wel eens ontoereikend zijn, omdat het inkomend signaal reeds
te groot is voor de hoogfrequentlamp en deze vervorming zou geven door
eenige extra-detectie of andere gekke kuren (want deze hoogfrequent schermroosterlampen zijn gecompliceerde dingen, die nog lang niet vol
maakt zijn).
Welnu, dan moet dus het inkomend signaal geknepen worden.
De weerstand in de aperiodische roosterketen van de hoogfrequentlamp
behoeft slechts eenvoudig variabel gemaakt te worden en daarmede be
reiken wij een zeer doelmatige soepele hoogfrequent-volume-regeling,
zoodat de schermrooster-volume-regeling kan vervallen en vervangen
worden door vaste weerstanden.
Zoodoende blijft de hoogfrequentlamp steeds in conditie om het toege
voerde signaal te verwerken met behoud van de kwaliteit.
In zekeren zin wordt nog een derde voordeel bereikt, omdat, nu de
schermroosterspanning constant is, ook de automatische negatieve roosterbasisspanning door den plaatstroom van de hoogfrequentlamp zelf kan
worden geproduceerd, door een weerstand met condensator tusschen ka
thode en aarde.
Waren in het schema de roosterbasisspanningen voor hoogfrequentlamp
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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en detector eenvoudshalve op hetzelfde
potentiaal-punt aan den weerstand
tusschen min-plaatspanning en aarde
ingesteld (ca. -2 Volt), thans kan deze
potentiometer, met algeheele vrijheid
voor den detector, alleen worden ge
bruikt, wat zonder twijfel een kleine
verbetering beteekent.
Deze nieuwe hoogfrequent-volumeregeling voor de hoogfrequentlamp kan
natuurlijk ook uitgevoerd worden met
een potentiometer of met een klein
variabel condensatortje (ca. 30-50 cM.)
tusschen rooster en aarde, met behoud
van een vasten weerstand hiertusschen.
Een variabele weerstand of potentio
meter is echter zeer eenvoudig en
billijk.
Bij vele toestellen met roosterdetectie moet een schakelaar de verbinding
tusschen het rooster van den detector
en een punt van negatief-potentiaal,
via den pick-up tot stand brengen, om
dat de detector als (laag-frequent)versterker moet functionneeren. Welnu,
dat is bij deze ontkoppelde plaatdetectie al heel simpel en effectief zonder
lange verbindingen aan het rooster zelf.
Wanneer wij de eigenlijke detectorroosterketen verbreken tusschen den
onderkant van de hoogfrequente smoorspoel en den weerstand van 0,1 megohm, dan hebben wij daar een pracht
aansluiting voor den pick-up zonder
meer.
Voor het geval de pick-up niet wordt
gebruikt of wordt uitgenomen, zou de
roosterketen open staan en dat zou
funest zijn voor de detectorlamp.
De pick-up aansluiting is dus door
een vasten of variabelen weerstand
overbrugd.
Voor dezen variabelen weerstand kun-
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nen wij met voordeel dat gedeelte van
een potentiometer kiezen, hetwelk ge
legen is tusschen draaiarm en eindklem.
De pick-up wordt dan, zooals het
ook behoort, aangesloten op de twee
eindklemmen, waarvan er een nog vrij
was.
De potentiometer behoeft niet grooter
dan ca. 25.000 Ohm te zijn en zonder
aan de roosterbasisspanning iets te
veranderen, is de ontvanger klaar voor
gramophoonreproductie, terwijl men de
radio-ontvangst kan stopzetten met de
hoogfrequent-volumeregeling aan het
rooster van de hoogfrequentlamp of
alternatief, de pick-up-potentiometer
sluiten en de eerste openstellen voor
radioreproductie. Een naar buiten ge
voerde pick-up-aansluiting is hierbij
totaal laag-frequent, daar het rooster
hoogfrequent beschermd is door de
hoogfrequente smoorspoel (alternatief,
een kleinen weerstand van 9,1-0,5 megohm).
De luisteraar behoeft na het spelen
voor radio-ontvangst dé pick-up niet
uit te nemen, zooals bij de meeste toe
stellen met roosterdetectie.
Voor de opstelling der onderdeelen,
bij den bouw van een ontvanger volgens
dit schema, geldt hetzelfde als voor die,
welke bij de schakeling van afb. 97 is
beschreven. Normale spoelstellen kun
nen hierbij worden gebruikt.
In afb. 109 is nog een zeer selectief
Amerikaansch schema weergegeven,
dat al bijzonder geschikt en gemakke
lijk voor den zelfbouw uitvalt, wan
neer men hierbij als spoelstel de
Lewcos DWA en DWG spoeleenheden
toepast van afb. 110. De montage van
een ontvanger volgens dit schema, is

f'

_____

150

Ontvang-schakelingen en apparaten.

clan zeer eenvoudig. De uitvoering hiervan is voor gelijkstroom-, terwijl
deze voor wisselstroomvoeding volgens hetzelfde principe is afgebeeld in
het schema van afb. 111.
Afb. 112 geeft de bij 111 behoorende spoeleenheid weer met de com
binatie van de spoelen DBA en DBG, zooals deze zijn aangegeven in het
schema (van afb. 111). Hetzelfde geldt voor de afb. 109 en 110. De cijfers
in de teekeningen vermeld bij de verbindingsplaatsen der diverse spoelen,
correspondeeren met die, welke zijn aangegeven bij de aansluitklemmen
der resp. spoeleenheden. De bouw van een toestel volgens een dezer
schema’s, onder gebruikmaking van de bijbehoorende spoeleenheid, is dus
kinderspel en zal bij het in elkaar zetten wel niemand moeilijkheid op
leveren.
Zooals men in de afbeeldingen kan zien is, zoowel bij afb. 109 als 110
gerekend op het gebruik van h.f. schermrooster- en normalen detector (in
afb. 111, beide indirect verhit) en penthode-eindlamp. Voor de keuze van
lampen zie men afb. 11 van dit hoofdstuk „Lampen-typen en data”).
In de afb. 113 en 114 zijn ten slotte nog de bouw- of montageplannen
der beide hier beschreven schema’s met Lewcos-spoeleenheden opgenomen.
Het selectiviteitsvraagstuk is den laatsten tijd dringender dan ooit op
den voorgrond getreden. Het aantal zenders is schrikbarend toegenomen,
de zend-energie wordt voortdurend opgevoerd en het heeft er veel van
weg of de diverse stations, voornamelijk op de korte golf elkaar trachten
te overschreeuwen.
De golflengtenood, die vooral in Europa heerscht, dwingt de techniek tot
een oplossing. Het eenvoudigst ware, de helft van de bestaande zenders
het zwijgen op te leggen, om den luisteraars ongestoord van de radiogenoegens te kunnen doen genieten. Doch het tegendeel vindt plaats,
want nog dagelijks wordt het aantal zenders vermeerderd of de energie
der bestaande omhooggebracht.
Een der laatst toegepaste middelen om de selectiviteits-moeilijkheden te
overwinnen bestaat in het gebruik van de bandfilterschakeling, welke
echter naast de hierachter te vermelden voordeelen, het nadeel bezit, bij
de meest voorkomende constructies, dat de bandbreedte niet constant is.
Wanneer dus de frequentie zich wijzigt, verandert ook de golflengte. Be
denkt men, dat het bereik van de kortegolfspoel in iederen omroepont-»
vanger van 200-600 M. loopt (d.i. 1500-500 kH), dan verandert ook de
bandbreedte dienovereenkomstig. Is nu bij een z.g. inductief gekoppeld
bandfilter de constructie zoodanig uitgevoerd, dat de breedte voor 300 M.
10 kH bedraagt, dan is deze bij 200 M. reeds 15 kH geworden, terwijl zij
bij 600 M. daarentegen is gezakt tot 5 kH. Bij capacitieve koppeling is
het omgekeerde het geval en gaat de bandbreedte omhoog met de golf
lengte.
Gecombineerde koppeling geeft weliswaar eenige verbetering, doch ver-
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mag dit bezwaar niet op te heffen. Hoewel over het geheel met het bandfilter wel goede resultaten worden bereikt, is geluidsverlies een der nadeelige gevolgen, hetgeen het gebruik van meer lampen noodzakelijk
maakt. De bouw van een bandfilter stelt zware eischen aan den construc
teur en is dan ook de amateur, die niet over precisie-instrumenten de be-
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Afb. 115. Selectiviteitskrommen. •

schikking heeft, sterk af te raden, want bij onnauwkeurige instelling van
condensatoren en trimmers, gaat de met zooveel moeite verkregen selec
tiviteit, bij handhaving van de geluidskwaliteit, te loor.
Door de radio-technici wordt thans evenwel allenvegen een andere rich
ting ingeslagen ter verkrijging der benoodigde selectiviteit en deze weg
komt ook voor den amateur in aanmerking. De oplossing van het vraag
stuk bestaat hierbij in de toepassing van de schermrooster-detectorlamp met
twee afgestemde kringen. De verliezen in de weergave der hooge tonen,
welke als gevolg hiervan ontstaan, kunnen daarbij worden gecompenseerd
door correctie in den laagfrequentversterker. Deze laatste wordt dan zoo
danig geconstrueerd, dat de hoogere frequenties meer en de lagere minder
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worden versterkt, hetgeen ook voor den amateur uitvoerbaar is.
Hoewel laagfrequente tooncorrectie eigenlijk ook niet geheel zonder
constructie-moeilijkheden is door te voeren, blijft dit toch altijd te prefereeren boven het gebruik van bandfilters in het hoogfrequentgedeelte van
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een ontvanger, die ten slotte als paardenmiddelen moeten worden be
schouwd.
In het algemeen worden door te sterke opvoering der selectiviteit de
hooge tonen dusdanig verzwakt, dat de weergavekwaliteit hieronder be
duidend gaat lijden. De tegenwoordige golflengte-verdeeling met een fre
quentieverschil van 9 kH laat zulks feitelijk ook niet toe; immers dit kan
redelijkerwijs gesproken eerst verwacht worden van een bandbreedte van
20 kH.
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Een der middelen om met een breedte van 9 kH toch uit te komen,
bestaat in het eigenlijke onderwerp dezer bespreking, n.1. het bandfilter
en om hierop terug te komen, ter nadere verklaring van het principe
volgens Stoet, beschouwen wij afb. 115, waarin twee krommen, A en B,
zijn geteekend.

r^llh

T

^lïirvfflh

2

7F

Afb. 117. Capacitief gekoppel
de bandfilterschakeling.

l'

Afb. 118. Inductief gekoppel
de bandfilterschakeling.

De lijn A stelt de afstemkromme voor van een zeer onselectieven kring.
Duidelijk is te zien, dat de spanning voor 4500 Hertz buiten afstemming
slechts weinig lager is dan de spanning in het resonantiepunt.
Voor kwaliteitsweergave is dit natuurlijk ideaal. Practisch zouden wij
echter aan zoo’n afstemkring bitter weinig hebben, daar de selectiviteit
xoo uiterst gering is, dat we verschillende stations tegelijk hooren.
De lijn B daarentegen geeft de resonantiekromme weer van een zeer

Tlf
7\

Gecombineerde
bandfilterschakeling.

'

;

Afb. 120. Een andere bandfiltercombinatie.

selectieven kring. Wij merken op dat 2000 Hertz buiten resonantie de
spanning al met 85 % is verminderd, terwijl deze spanning voor 4500 Hertz
buiten afstemming ongeveer nihil is. Het zal duidelijk zijn, dat in dit ge
val van de hooge tonen niet veel terecht komt.
Uit kwaliteitsoogpunt is deze kring dus allesbehalve ideaal. De selec
tiviteit is echter zeer groot. Hieruit blijkt dus dat de selectiviteit en
■ weergavekwaliteit lijnrecht tegenover elkaar staan.
Het bandfilter biedt hier uitkomst, daar het de mogelijkheid naar voren
brengt, om naast een buitengewone selectiviteit, de hooge tonen toch nog
behoorlijk weer te geven.
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In principe bestaat het bandfilter uit twee normale afstemketens, welke
-door middel van een condensator (capacitief) of een zelfinductie
(inductief)
zijn
gekoppeld.
B
Doordat deze koppeling vrij
~~1 CK sterk is, treden z.g. koppelingsgolven op, waardoor het sy- .
/
^
steem twee eigen afstemkrin-

rV -

v

Kr"/
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/\>CRZen kri^t
^
Nu is het mogelijk door een
j
juiste dimensioneering van het
koppelelement de resonantieAfb. 121. Schema ter verklaring van krommen der afgestemde krin
afb. 120.
gen vlak naast elkander te
brengen (zie afb. 116). Er ont
staat dan een resonantie-kromme met een vrij vlak verloopenden top. Zooals uit afb. 116 blijkt, is het
op deze wijze mogelijk de ide
ale afstemkromme (in deze afb.
gestippeld aangegeven) te be
3
naderen.
In afb. 117, 118, 119, 120, zijn
enkele bandfilterschakelingen
A
afgedrukt. Afb. 117 is een zui
ver capacitief en 118 een zui
ver inductief gekoppeld filter.
Een bezwaar van de op deze
wijze gekoppelde filters is het
volgende: De topbreedte der
A
bandfilterkromme is n.1. afhan
kelijk van den wisselstroomweerstand van het koppel
z
z
element. Deze wisselstroom •
£
m
weerstand (impedantie) is weer
afhankelijk van de frequentie
en wel zal voor hoogere fre
quenties (kortere golven) de
impedantie van een conaensator
VERSTCMMING
afnemen, terwijl de impedantie
O
van een zelf-inductie voor hoo
Afb.
122.
Afstemkromme
van het band
gere frequenties juist toeneemt.
filter met en zonder detectorspoel.
Het is logisch, dat dit nooit
over het geheele golfbereik een constante bandbreedte kan opleveren, ten
zij men voor iedere golflengte het koppelelement op de juiste waarde instelt.
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Dit is natuurlijk ondoenlijk. Daarom past men in de practijk een gecombineerde, inductief-capacitieve koppeling toe, zoodanig gedimensio
neerd dat de bandbreedte over het geheele golfbereik constant blijft.
Bij de meeste in den handel zijnde
bandfilters wordt de inductieve kop
peling tot stand gebracht door de
beide spoelen, waaruit het bandfilter is samengesteld, onderling te
koppelen, terwijl de capacitieve kop
peling verkregen wordt door middel
van een condensator (zie afb. 119).
Deze laatste moet aan een zeer
hooge kwaliteitseisch voldoen en
opgebouwd zijn uit een aantal op
elkander gestapelde koper- en micaAfb. 123. Het Lewcos bandfilter.
plaatjes.
De z.g. wikkelcondensatoren zijn voor bandfilterdoeleinden minder ge
schikt. Veelvuldig voorkomende waarden zijn 0,02 en 0,04 M.F.
Het spreekt vanzelf, dat de beide afstemcondensatoren, in afb. 119 aan
gegeven als C 1 en C 2, onderling volkomen statisch afgeschermd moeten
worden, terwijl ook
tusschen de overi
ge toestel-onderdeelen en het bandfilter geen koppe
A
C G
lingen mogen op
treden.
Dit zou n.1. de
heele
bandfilterC2
R C werking hopeloos
/S
in de war sturen.
Een speciale vorm
E
van bandfilter is
T
afgedrukt in afb.
120. Dit is eigenlijk
Afb. 124. Aansluitschema voor het Lewcos
band-passfilter.
een normaal afge
stemde
kring,
waarvoor een z.g. zeefkring de Rop is geplaatst. Door juiste keuze van
het koppelcondensatortje is met deze combinatie een zeer goede bandfilterwerking mogelijk.
Een bezwaar is natuurlijk weer, dat de wisselstroomweerstand van het
koppel-element en dus ook de bandbreedte varieert met de golflengte. In
den midden-versterker van b.v. een superhet., is zoo’n filter natuurlijk

V

I

11

1

i

4

, Ü

■

156

■

-

-

Ontvang-schakelingen en apparaten.

zonder bezwaar aan te brengen. Als bijzonderheid valt hier nog te vermel
den, dat bij dezen bandfiltervorm, in tegenstelling met andere capacitief
gekoppelde filters, de koppeling sterker wordt, naarmate de koppelcapaciteit wordt vergroot of de frequentie toeneemt. Dit laatste is aan de hand
van afb. 119 niet moeilijk in te zien.
Het blijkt n.1., dat de koppelcapaciteit Ck, in serie met den blokkeeringsweerstand (afb. 121) van kring A, parallel aan kring B ligt. De kring B
geraakt hierdoor even buiten afstemming, waardoor tevens de bandbreedte
voor die golflengte wordt bepaald. Hoewel de verschijnselen in werkelijk
heid gecompliceerder zijn, kan met deze verklaring worden volstaan.
Nog valt op te merken, dat de bandbreedte niet alleen bepaald wordt
door de waarde van het koppelelement, maar ook afhankelijk is van den
blokkeeringsweerstand der afgestemde kringen. Daar de blokkeeringsweerstand grootendeels bepaald wordt door de spoelkwaliteit, volgt hieruit,
dat.het gebruik van zeer goede spoelen noodzakelijk is (b.v. Litze-spoelen).
Dit laatste geldt niet alleen voor het z.g. bandfilter de Rop, maar voor
elke bandfilterconstructie.
Teneinde éénknopsafstemming mogelijk te maken, vervaardigt de fa
brikant meestal een bij het bandfilter passende detectorspoel. In de meeste
gevallen is deze detectorspoel niet als bandfilter uitgevoerd. Dit is te
betreuren, daar zulk een detectorspoel meestal zeer weinig demping heeft
en tengevolge daarvan een scherp verloopende afstemkromme oplevert,
waardoor de hoogere modulatiefrequenties weer eenigszins in het gedrang
komen.
Een en ander is weergegeven in afb. 122. Hierin is de afstemkromme
afgebeeld van het bandfilter alleen en die van het bandfilter met de
detectorspoel samen. De kromme A is dus opgenomen voor het rooster der
hoogfrequentlamp en B voor het rooster van den detector, dus achter
de hoogfrequentlamp.
Duidelijk is te zien, dat het bandfilter alleen, de 9 K.H. bijna onverzwakt
doorlaat, terwijl de combinatie: bandfilter, hoogfrequentlamp en detector
spoel de hoogere modulatiefrequenties weer dreigt te verzwakken.
Duidelijk is, dat wanneer uiterste kwaliteitsweergave verlangd wordt,
het gebruik van twee bandfilters noodzakelijk is. We zullen nu nagaan
welken invloed de detectorlamp uit kan oefenen op- de selectiviteit en de
weergave der hooge tonen. Zooals bekend, heeft een als roosterdetector ge
schakelde triode een zekere- traagheid, welke veroorzaakt wordt door
roostercondensator en lekweerstand.
Bovendien geeft de plaatketen van een als detector werkende triode
in sommige gevallen nog een belangrijke demping in den roosterkring.
Zulks is natuurlijk schadelijk voor de selectiviteit en de geluidskwaliteit.
Al deze bezwaren vervallen, wanneer een als plaatdetector geschakelde
schermroosterlamp wordt gebruikt. Men heeft hierbij bovendien nog het
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voordeel, dat terugkoppelen overbodig wordt, althans wanneer de spoeler»
van goede kwaliteit zijn. Direct achter zoo’n detector is een 25 Watt
eindlamp (bij voorkeur een penthode) nog behoorlijk vol te krijgen.
Het Lewcosband-passfilter (zie afb. 123) bestaat uit twee afge
stemde kringen, vrij vast met elkander gekoppeld, zoodanig, dat zij te
zamen een resonantiekromme geven met vlakken top en zeer steile
zijden.
Hierdoor is het mogelijk met een dergelijk filter een toestel te con-

'

:
*
Saba schermrooster-wisselstroomontvanger, type S 35
(drie lamps) (bakelieten kast).

strueeren, dat aan buitengewoon hooge. selectiviteits-eischen beantwoordt,
terwijl de zijbanden toch niet hinderlijk worden afgeknepen.
In het Lewcosband-passfilter worden deze resultaten verkregen door
toepassing van gemengde koppeling; hierdoor zijn de gunstige eigen
schappen van apparaat over het geheele golfbereik gelijk, hetgeen bij
gebruik van een enkelen afgestemden kring ten eenenmale is buitenge
sloten.
Daar de omroepstatiohs worden geacht 9000 Herz uit elkander te
liggen, zijn de waarden van de verschillende samenstellende onderdeden
zoodanig gekozen, dat het filter bij 4500 per. afsnijdt.
Voor het completeeren van het filter zijn noodig twee afstemcondensatoren van 500 c.M., liefst gekoppeld en van trimmers voorzien, benevens
een niet-inductieven condensator van 0,02 mfd. Het omschakelmechanisme
is zeer solide uitgevoerd en in het filter ondergebracht.
Het golfbereik is 235-550 en 1000-2000 M. De wijze van aansluiting
blijkt uit het schema van afb. 124.
Een der beste fabrikaten onder de fabriekstoestellen is dat der Schwarzwalder Apparate-Bau-Anstalt, bekend onder den naam „Saba”. De pro-
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ducten dezer fabriek munten uit door fijnheid in afwerking; en kwaliteit;
de afbeeldingen, welke van enkele dezer toestellen hierbij gegeven worden,
zijn die van in den beteren radiohandel verkrijgbaar apparaten. Afb. 125
toont het nieuwste
type scherm rooster-ontvangtoestel
1931, S 35 voor
wisselstroom; mee
dit apparaat kan
men op een ge
wone
eendraadsantenne van onge
veer 10 Meter, tusschen de huizen
opgehangen, mid
den in de groote
stad, des avonds
niet minder dan 71
verschillende,
op
Afb. 126. Saba schermrooster-wisselstroom-ontvanger, type S W M 4 (metalen kast) (4 lamps). korte en lange golf
werkende stations
in Europa, goed gescheiden ontvangen.
Deze ontvanger is opgebouwd uit een trap schermroosterhoogfrequent,
een schermrooster-k rachtdetector en een trap
transformator
laagfrequent-versterking met penthode eindlamp.
De hoogfrequentkringen zijn af
geschermd
om
onderlinge beïn
vloeding en die
van het sterke
Afb. 127. Saba drielamps wisselstroomontvanger
veld van plaat
type WN3 (metalen kast).
selijke
zenders
te voorkomen. De beide condensatoren voor de bediening zijn in
één knop samengebracht in het midden van het toestel. Daarenboven
bevindt zich de grendelschakelaar voor het in bedrijf stellen, de
omschakeling van korte (200-580 M.) op lange (800-1900. M.) golf,
de inschakeling van de pick-up-aansluiting en voor de uitschakeling van

mmm.
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het geheele apparaat, waarbij dan de stekker van het aansluitsnoer van
het toestel in het stopcontact der lichtleiding kan blijven zitten. Elke stand
van den schakelaargrendel is op een verlicht plaatje, dat hierboven is aan
gebracht, af te lezen, terwijl de afstemming van het toestel eveneens op
een daarboven verlichte schaal te zien is. De knop, welke de terugkoppe
ling regelt, bevindt zich rechts op de frontplaat, terwijl aan den linker
kant de knop voor de regeling der antennekoppeling is te vinden. De
uitvoering van de
kast is geheel van
bruin mahoniekleurig
bakeliet; dit is afwaschbaar en mecha
nisch zeer sterk.
Verder is het toe
stel inwendig omschakelbaar voor de wisselstroomspanningen
110, 125, 145, 160 en
220 Volt, zoodat men
het dus in iedere wil
lekeurige plaats kan
gebruiken,
hetgeen
van niet geringe beteekenis mag worden
geacht, wanneer men
van de eene stad naar
de andere gaat ver
huizen en in de andere
plaats, zooals vooral
hier te lande vaak het
geval is, de spanning
Afb. 128. Saba-Orgon-comblnatie van radio-ontvanger en electrische gramofoon met ingebouwvan het electriciteitsden electro-dynamischen luidspreker.
net een andere waar
de heeft. De in het
toestel gebruikte lampen zijn van het fabrikaat Telefunken en wel de
volgende typen: 2 RENS 1204, 1 RES 164 en 1 RGN 504.
Bij toepassing van een electro-dynamischen luidspreker, kan de stroom,
noodig voor de bekrachtiging van het veld van dezen luidspreker (gelijk-,
stroom), aan de achterzijde van het toestel, door middel van een stekker,
worden afgenomen.
In afb. 126 is het type Saba SWM 4 met afgenomen deksel weer
gegeven; het is een wisselstroom vierlamps-toestel met een buitengewoon
krachtige versterking, in constructie afwijkend van de S 35, echter wel
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met afgeschermde hoogfrequentversterking (1 trap). De kast is hierbij
geheel van metaal.
Het apparaat is weer evenals de S 35 voorzien van éénknops-afstemming; de omschakeling voor lange en korte golf geschiedt hierbij echter
door middel van een schakelaar, welke links onder aan den voorkant
van het toestel is aangebracht, terwijl aan den rechter-onderkant
de pick-up-schakelaar een
Mplaats heeft gevonden. Dit
toestel is bijzonder ge
■'
?K::
schikt voor groote geluids
ite
sterkten dus voor de weer
'M
gave van radio- of gramofoonmuziek in zalen, waar
voor het dan ook speciaal
ontworpen is.
Afb. 127 geeft ons een
type Saba-ontvanger te
zien, dat gebouwd is voor
.
de provincie, n.1. de Saba
WN 3. Het is een wisselstroom-ontvangtoestel,
waarmede men in de stad
al op hooge antenne (liefst
boven de omringende da
ken uitstekend) zeer veel
verafgelegen buitenlandsche stations kan ontvan
gen, doch dat op het platte
land eerst goed tot zijn
recht komt; het is ge
Afb. 129. Sabaphon A, combinatie van
schermrooster wisselstroom-ontvanger en
bouwd voor afgifte van
electrische gramofoon met ingebouwden
een voldoend geluidsvoluelectro-dynamischen luidspreker.
me, voor kleine zalen, bij
weergave van gramofoonmuziek en heeft voor radio-ontvangst evenals de andere Sabatoestellen
éénknopsafstemming, met antenne- en terugkoppeling. De kast is ge
heel van metaal, juist zooals dat bij de SWM 4 het geval is, de uitwen
dige afmetingen bedragen: 40 (lengte) X 21 (hoogte) X 20 cM.
(breedte).
In afb. 128 tot 132 zijn nog eenige Saba-radiotoestellen, gecombineerd
met electrische gramofoons in één kast, weergegeven. De Saba-Orgon van
afb. 128 bevat een radio-ontvanger met 3 trappen hoogfrequentverster
king, detector en een specialen krachtversterker in plaats van de ge-
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bruikelijke een of twee trappen laagfrequentversterking. De bediening is
weer éêhknops en de instelling kan op een verlichte schaal worden afge
lezen. De aandrijving van het gramofoon-plateau geschiedt door middel
van een geruischloos en gelijkmatig loopenden motor, die door normale
spanningsschommelingen niet wordt beïnvloed. Een inrichting voor snelheidsregeling en automatische uitschakeling van den motor zijn hierbij
aangebracht, terwijl electrische
verlichting en de pick-up met
toonarm, waarop de geluidsvolumeregelaar is bevestigd, de afdeeling
voor de mechanische weergave van
de muziek completeeren.
De electro-dynamische luidspreker is ingebouwd; de krachtversterker laat toe meerdere derge
lijke luidsprekers op het apparaat
aan te sluiten en deze, door mid
del van leidingen verbonden, op
verderaf
gelegen
willekeurige
plaatsen op te stellen. De afb. 129
tot 131 verschillen alleen met de
Saba-Orgon daarin, dat de hoogfrequentversterking bij dezé ap
paraten slechts uit één trap be
staat, in tegenstelling met de
Orgon, die zooals wij hierboven
opmerkten, 3 zulke trappen bezit;
bovendien is de uitwendige vorm
van al deze toestellen onderling
verschillend, hetgeen ongetwijfeld
op de diverse prijzen van invloed
zal zijn. De Sabaphon T van afb.
132 is dan ook werkelijk de goed
koopste uitvoering, mede omdat
hierbij geen electro-dynamische
luidspreker is ingebouwd. Deze Sa Afb. 130. Sabaphon S E, dezelfde als
het type A, andere uitvoering.
baphon T is samengesteld uit het
ontvangtoestel SWM 4 en het
gramofoo^werk der andere gecombineerde muziekinstrumenten, met uit
zondering van de electrische verlichting; daarbij zijn de afmetingen van
dit apparaat veel kleiner dan van de andere Sabaphons, wat overigens
duidelijk uit de afbeelding is te zien. Alle hier bedoelde apparaten zijn ge
construeerd voor aansluiting op het lichtnet en omschakelbaar voor de verHet Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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schillende spanningen, zooals deze ge
noemd zijn bij de gegeven beschrijving
van het radiotoestel type S 35.
De Sabaphon T is bij uitstek geschikt
voor kamer-gebruik, terwijl de andere
Sabaphons daarbij tevens dienst kunnen
doen voor café’s, bioscopen en kleine
concertzalen.
De standariseering der ontvangtoestel
len, welke na de ontwikkeling der laatste
jaren volmaakt scheen te zijn, wordt op
het oogenblik echter in nieuwe banen
geleid. Vele fabrieken legden zich begin
1932 toe op de volmaking van hun toe
stellen en de aanpassing bij de eischen,
welke aan de selectiviteit tegenwoordig
algemeen worden gesteld; zij pasten het
bandfilter toe bij de fabricage van hun
ontvangers, doch thans, een half jaar
later zijn de meesten al weer hiervan
Afb. 131. Sabaphon P, dezelfde
als de typen A, S E en P (al
leen uitwendig verschillend
hiermede.
afgeweken en hebben dit principe
laten varen.
Liet het zich oorspronkelijk aan
zien, alsof de teruggekoppelde
schermrooster-ontvanger met twee
kringen de volmaakte bouwwijze
zou blijven en in tegenstelling
daarmede het ontvangtoestel met
vier kringen, dus met meerdere
lampen en een uiterst eenvoudige
bedieningswijze gereserveerd was
voor de duurste apparaten, thans
blijkt, bij het verschijnen van de
nieuwe producten der Reico-fabriek, dat het bij een zeer geperfectionneerde constructie en gerationaliseerde fabricage toch moge-

Afb. 132. Sabaphon T, combinatie
van ontvanger type S W M 4 en electrische gramofoon, echter zonder
electrodynamischen luidspreker.
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lijk is, deze betere ontvangers binnen ieders bereik te brengen.
Bij het zoo juist door Reico in den handel gebrachte 4-krings ontvang
toestel, heeft men in de eerste plaats een algeheele vereenvoudiging in
de bediening nagestreefd en bereikt; het toestel is daarbij zeer selectief
en levert een ongekende geluidskwaliteit. In afb. 133 is deze ontvanger
afgebeeld, terwijl het ingebouwde chassis in afb. 134 te zien is.
De daarbij aangegeven cijfers, verwijzend naar de verschillende belang
rijke onderdeden, hebben de volgende beteekenis:
1. Afstemknop.
2. Ingebouwde ultra-kortegolf ont
vanger.
3. Gecombineerde golfomschakelaar
en volumeregelaar.
4. Liniaire stationsschaal.
5. Geluid-Modulatorknop.
6. Transformator.

7. Drie schermrooster h.f. trappen.
8. Detector.
9. Bekrachtiging voor electrodynamischen luidspreker.
10. Krachtpenthode.
11. Plaatstroomvoeding.
12. In- en uit-schakelaar.

Naast dit toestel maakt deze fabriek nog een normaal drielamps
apparaat in de gebruikelijke combinatie: schermrooster-, hoogfrequent-,
detector- en penthode eindlamp, waarvan het toestel in afb. 135 en het
bijbehoorend chassis in afb. 136 is weergegeven.
De daarbij aangegeven cijfers, verwijzend naar de verschillende belang
rijke onderdeelen, hebben de volgende beteekenis:
1. Luchtcondensator van speciale
constructie.
2. Schermrooster h.f. trap.
3. Schermrooster-detector.
4. Krachtpenthode.
5. Ingebouwde zeefkring.
6. Spoeleenheid.

7. Pick-up-aansluiting.
8. Stationsschaal met de namen
der zenders.
9. Transformator op verschillende
voltages omschakelbaar,
10. Afscherming (pantser).

De frontplaat van het type China toont één afstemknop, een gecombineerden golfomschakelaar en een volumeregelaar. Een modulatieknop
maakt het mogelijk, naar persoonlijken smaak, de weergave op een lichter
of donkerder timbre af te stemmen. Ten slotte vindt men er den op ieder
toestel onmisbaren in- en uitschakelaar voor den stroom.
Met een geheel nieuwe vinding staat dit toestel aan de spits en wel
met een ingebouwden ultra-korte golfontvanger, die het tot een wereldontvanger stempelt. Te meer daar hierby 4 schermroosterlampen en een
krachtpenthode gebruikt worden, die het ultra-korte golf gedeelte een
buitengewone gevoeligheid verleenen. In het normale lange- en kortegolfbereik werkt de ontvanger als 4-kringstoestel met 3 hoogfrequent scherm-
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roostertrappen, schermroosterdetector en krachtpenthode, waarvan een
onaangetaste wisselstroomcapaciteit van 2,5 Watt uitgaat.
Voorts mag als het nieuwste worden beschouwd de horizontale golflengteschaal, waarop buiten de golflengten, ook de namen der stations
gedrukt zijn, hetgeen een juist instellen op iederen gewenschten zender
mogelijk maakt.
Door een geheel nieuwe laagfrequent-versterkerschakeling, is het ge
lukt alle geluidsfrequenties gelijkmatig
te versterken.
De hierboven genoemde, gecombi
neerde volumeregelaar en golfschakelaar verdient, met het oog op zijn ingenieuse constructie, de bijzondere
aandacht. Men heeft hier een draaischakelaar geconstrueerd, waardoor
op een apart aangebrachte schaal het
aangegeven
golfbereik
ingestelde
wordt, dus indien het toestel op korte
golf werkt of ingesteld is, staat op
deze schaal „korte golf” enz. Deze
kleine schaal toont dus 4 omschake
lingen en wel „ultra-korte” — „korte”
— „lange golf” en „pick-up aanslui
ting”.
Vergissingen zijn dus uitgesloten.
Door een tandradkoppeling, die in nor
malen stand de volumeregeling en in
Afb. 133.
Reico-China ontvanger met ingebouwden elecingedrukten stand de golfomschakeling
» tro-dynamischen luidspreker.
regelt, is eenvoudigste bediening bij
grootste bedrijfszekerheid gewaarborgd.
Een bijzonder voordeel biedt de automatische volumeregelaar. Practisch komt de werking daarvan ongeveer op het volgende neer. Nadat door
middel van den gecombineerden volumeregelaar een of ander station op
een bepaalde sterkte ingeschakeld is, komen bij het verder draaien van
de schaal practisch alle stations, inclusief de locale zenders, met de een
maal ingestelde en gewenschte geluidssterkte door. Bij ontvangst van
buitenlandsche stations wordt het steeds zoo storende „fading-effect” bijna
geheel opgeheven.
Proeven met dit toestel hebben bewezen, dat zelfs bij ongunstige ontvangst-omstandigheden een groot aantal buitenlandsche stations bij dag
ontvangen kan worden. De gevoeligheid van het toestel, welke de firma
Reico met ongeveer 5 Microvolt per Meter opgeeft, bereikt in vrijwel
alle gevallen het niveau van den storing-spiegel, zoodat een hoogere
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versterking niet raadzaam bleek te zijn. De selectiviteit verdeelt zich ge
lijkmatig over de geheele schaal met 9 Kilo Hertz, zoodat alle stations
goed doorkomen. Zenders als Graz, Londen, Mühlacker en locale zenders
zijn te allen tijde geheel van elkaar te scheiden, zonder dat de modulatie
beïnvloed wordt. Het valt bijzonder op dat een leek, die voor de eerste
maal dit toestel bedient, dezelfde resultaten kan bereiken als de be
kwaamste vakman.
Tenslotte willen wij nog wijzen op eenige interessante constructiedetails die de vervolmaking van dit toe
stel hebben bewerkstelligd. Daar alleen
de volkomen gelijkmatige afstemming
van de 4 kringen het volmaakt functionneeren van het toestel mogelijk maakt,
zijn correctieplaten aan het condensatoraggregaat bevestigd, die automatisch op
de ingestelde golflengte omgeschakeld
worden. De bijzonder zware condensa
toren zijn in een stalen pantser gebouwd
en'bieden door toepassing van het aller
beste isolatiemateriaal een afdoenden
waarborg tegen inductie. De ontvangspoelen zijn niet hoogfrequentlitze uit
Afb. 135. Reico-Havanna 3- gevoerd en maken het mogelijk door een
lamps ontvanger met ingebouwden electro-dynamischen speciale winding, een inwendigen weer
luidspreker.
stand van ongeveer 0,5 % te bereiken
Een duidelijk zichtbare omschakelaar
maakt het gemakkelijk het apparaat op andere voltages om te schakelen.
Zooals vanzelf spreekt zijn alle Reico-toestellen voorzien van bekrachti
ging voor electro-dynamische luidsprekers. Alle toestellen worden, volgens
opgave, door de fabriek gedurende het fabricage-proces aan een 6-voudige
controle onderworpen en moeten dus aan alle eischen, wat betreft gevoelig
heid, selectiviteit, geluidssterkte en kwaliteit, in alle opzichten voldoen.
De nieuwe ontvanger „Blaupunkt” LW 4000 van afb. 137 is een algeheel
wisselstroomapparaat met 3 afgestemde kringen, dat met 4 schermroosterlampen is uitgerust.
De beide eerste schermroosterlampen werken als hoogfrequentversterkerlampen in smoorspoelkoppeling op de derde lamp, die als detector in
anodegelijkrichting geschakeld is in zuivere weerstandversterking en de
eindlamp is een moderne Penthode.
Als hoogfrequentversterkers kunnen de moderne variabele M U lampen
Radio-Record Dn 2004 of Tungsram AS 4100 worden toegepast, als detectorlamp de Radio-Record Dn 2004 of Tungsram AS 4100 en als eindlamp
de Penthode Radio-Record M 604 of Tungsram PP 430.
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Het apparaat is met een 3-voudigen luchtdraaicondensator uitgerust en
werkt met absolute éénknopsbediening. De condensatorschaal
geeft niet alleen de golflengte maar ook de stationsnamen duidelijk aan.
De geluidssterkteregeling geschiedt, met benutting der variabele stijlheid
van de H.F. lampen, op zeer eenvoudige wijze, door regeling der negatieve
roosterspanning.
Daar deze wijze van geluidssterkteregeling een bijna onbegrensde variatie
toelaat, kan gelijktijdig de scheidingsscherpte naar believen verhoogd wor
c/w ïj
r den.
m ê êè Ss
De eindlamp Philips C 443 N (of
Telef. RES 374) heeft een vermogen
van ca 7 Watt, waarvan de toonkwaliteit bij radio- of gramofoonweergave door een zoogenaamden
tooncorrector, naar wensch van helder
en scherp tot geheel week en donker
ingesteld kan worden. De tooncorrec
tor biedt tevens de practische moge
lijkheid, de meest in het gebied der
Afb. 137. Blaupunkt LW 4000 hooge frequenties optredende storin
wisselstroomontvanger met 3 af gen, door overzetting op een donker
gestemde kringen en 4 schermder weergave, met succes te bestrijden.
roosterlampen.
In de „LW 4000” is een electrodynamische luidspreker ingebouwd, welke zich bijzonder bij dit apparaat
aanpast.
De „Blaupunkt 4000” wordt ook onder het type „W 4000” zonder inge •
bouwden luidspreker geleverd. Hieraan kan de veldvoeding van 110 Volt
gelijkstroom voor een electro-dynamischen luidspreker ontnomen worden.
Natuurlijk kan ook een goede magnetische luidspreker gebruikt worden.
Een speciale schakelaar is met de 4 standen, Aus, Ivurz, Lang en PickUp voorzien. Op de schaal zijn niet alleen de golflengten, echter ook de
stationsnamen aangebracht. Bij inschakeling van het apparaat gaat een
lampje branden, waardoor in een scherpe lichtstreep de stationsnamen en
golflengten duidelijk zichtbaar worden. Het apparaat is voor omschake
ling op 110, 125, 150, 220 en 240 Volt wisselstroom-netspanning ingericht
en met ingebouwde lichtantenne uitgerust.
In afb. 138 is het chassis van de Blaupunkt L W 4000 afgebeeld. De
daarbij aangegeven cijfers, verwijzend naar de verschillende belangrijke
onderdeden, hebben de volgende beteekenis:
1. Stalen chassis.
4. Afgeschermde net-transformator
2. Condensatorblok met kapsel.
v. 110—240 V.
3. Drievoudige afstemcondensator.
5. Tooncorrector.
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6. Lampenscherm.
7. Geëikte golflengteschaal met sta
tionsnamen.
8. Dubbele gelijkrichtlamp.
9. Schermrooster-detector.
10. Schermrooster-hoogfrequentlampen.

11.
12.
13.
14.
15.

Schermrooster-eindlamp.
Zekering.
Pick-up-aansluiting.
Ingebouwde lichtleiding-antenne.
110 Volt veldvoeding voor electrodynamischen luidspreker.
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Wanneer door een of andere oorzaak, storingen de radio-ontvangst
bederven of geheel onmogelijk maken (onwillekeurig denken wij hierbij
aan de atmospherische storingen in sommige jaargetijden en aan plaatse
lijke storingen van electrischen oorsprong), kan men door middel van een
der hierboven beschreven apparaten toch op ieder gewenscht oogenblik
(dus ook als de omroepstations zwijgen) mechanische muziek van goede
en zuivere kwaliteit ten gehoore brengen. En hierin is nu de groote waarde
van deze combinaties juist gelegen.
Wij geven hieronder een overzicht der voornaamste typen ontvangtoe
stellen, met aanwijzing voor het gebruik en keus naar plaatselijke om
standigheden :
A. Voor ontvangst van sterke en nabijgelegen zenders:
1. Ivristaiontvanger alleen voor ontvangst op koptelefoon.
2. Detector-ontvanger met laag-frequent-versterker voor luidsprekerontvangst.
3. Eenlampstoestel (detectorlamp) met of zonder terugkoppeling zonder
versterker, voor koptelefoonontvangst.
4. Dezelfde combinatie met een of twee lampen laagfrequentversterking
voor luidsprekerontvangst (twee- of drielamps toestel).
5. Ontvangtoestel met een meervoudige lamp (dubbel-, drie-, of vier
voudig), voor luidsprekerontvangst.
B. Voor ontvangst van vele verafgelegen zenders in het bereik der
storingszóne van een plaatselijken zender (binnen de 20 Kilometerzöne, gerekend naar uitschakelingsmogelijkheid van den plaatselijken
zender).
1. Neutrodyne-ontvanger.
2. Ontvangtoestel met meervoudige aperiodische hoogfrequentversterking.
3. Ontvanger met zwevingsinrichting (Superhet).
Vooropgezet is, dat een hooge- (1) resp. raam-antenne (2 en 3) wordt
gebruikt. Bij gebruik van een kamerantenne wordt de uitschakelings
mogelijkheid bij den neutrodyne-ontvanger weliswaar grooter, doch
hierbij boet hij in aan geluidssterkte.
4. Drie of vierlamps-schermroostertoestel (een of twee hoogfrequentlampen, afgeschermd) met een trap laagfrequentversterking en dubbelroostereindlamp op een niet te lange buiten- of kamerantenne.
Het verdient aanbeveling het onder sub. 4 genoemde toestel eerst uit
te probeeren, alvorens tot aanschaffing over te gaan.
De onder B, 1, 2, 3 en 4 genoemde apparaten zijn alle bedoeld voor
luidsprekerontvangst.
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C. Voor plaatsen op een afstand van ongeveer 20 tot 50 KM van een
sterken zender.
a) Ontvangst van dezen zender en maar weinige verafgelegèn zenders.
1. Lampdetector-ontvanger met terugkoppeling zonder versterker voor
ontvangst op koptelefoon.
2. Dezelfde met laagfrequentversterker voor luidsprekerontvangst.

1.
2.
3.
4.

b) Ontvangst van dezen nabijen zender en vele verder afgelegen zenders
(gerekend naar het aantal der te ontvangen verafgelegen zenders in
volgorde).
De onder B 4 genoemde ontvanger.
Neutrodyne-ontvangtoestel.
Ontvanger met meervoudige aperiodische hoogfrequentversterking.
Superheterodyne-ontvanger.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D. Voor plaatsen op grooteren afstand van den te ontvangen sterken
zender (boven de 50 KM) komen in aanmerking (in volgorde naar
reikwijdte en geluidssterkte).
Kristalontvanger met laagfrequentversterker.
Lampdetector zonder terugkoppeling, met laagfrequentversterker.
Dezelfde met terugkoppeling, zonder laagfrequentversterking.
Dezelfde met laagfrequentversterking.
Ontvangtoestel met dubbel-, drie- of viervoudige lamp.
Neutrodyne-ontvanger.
Ontvanger met meervoudige aperiodische hoogfrequentversterking.
Superhet.
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BEDIENING VAN ONTVANGERS.

Een ontvangtoestel bezit voor de instelling van de te ontvangen golven
een of meer afstemknoppen. Bij neutrodyne- en superheterodyne-oritvangers, die hoogstens een of twee afstemknoppen bezitten, kan de
ontvanger geijkt worden, d.w.z., de schaal onder den afstemknop kan al
in de fabriek voorzien worden van de verschillende golflengten. Daarbij
bestaan drie verschillende methoden. Bij het apparaat is een tabel ge
voegd, die voor ieder schaaldeel aangeeft, welke golflengte daarmede
overeenkomt. Of op de schaal zijn direct de golflengten opgeschreven,
of wel de schaal draagt rechtstreeks de namen van de verschillende
zendstations, zoodat men niet eerst in een programmablad behoeft op
te zoeken, welke golflengte het verlangde station heeft.
De laatste methode is voor den leek wel verreweg de eenvoudigste
bij de bediening; zij bezit echter het nadeel, dat bij verandering van
de golflengte van een station, zooals dat in den tegenwoordigen tijd
zoo vaak voor komt, de bij de schaal opgegeven stand voor dat station
niet meer klopt. Daarom mag die methode, waarbij de schaal in golf
lengte geijkt is, wel de beste heeten.
Mocht zulk een ijking van de schaal ontbreken, dan kan men deze
gemakkelijk zelf aanbrengen op de manier, die aan het eind van het
hoofdstuk, dat in dit boek over de superhet handelt, is aangegeven.
Bij eenvoudige ontvangapparaten, die uit een detector met of zonder
terugkoppeling bestaan, kan de ijking uiterst moeilijk geschieden, omdat
de instelling van den afstemknop op de juiste golflengte, afhangt van
de grootte van de antenne en den stand van de terugkoppeling. Daar
echter dergelijke ontvangers slechts de ontvangst van weinig, verafgelegen
stations mogelijk maken onder gunstige omstandigheden, is de ijking
van een golfafstemschaal ook bijna niet noodig. Bij deze toestellen zal
men proefondervindelijk moeten vaststellen, bij welken stand van den
afstemknop een bepaald station doorkomt en dan het cijfer, dat daarbij
verschijnt, moeten onthouden of noteeren. Dan weet men tenminste on
geveer waar men in de buurt moet zoeken, want de instelling zal niet
altijd op precies dezelfde plaats het best zijn.
Verder bezit de omroepontvanger in de meeste gevallen een terug
koppeling in den vorm van een kleinen draaiknop of handgreep (aan
draaibaren spoelhouder) aan de rechterzijde van het toestel, terwijl vaak
ook aan de linkerzijde een dergelijk uitziende knop aangebracht is met
de aanwij zing. „koppeling”.
Door middel van dezen knop kan men n.1. de in den antennekring op
genomen spoel met die van „den eersten afstemkring meer of minder
koppelen en zulk een variabele antennekoppeling is, onder bepaalde om
standigheden, zeer voordeelig; men kan de selectiviteit van den ontvanger
sterk verhoogen, wanneer men deze koppeling zoo los mogelijk maakt.
Tengevolge van het losser worden der antennekoppeling zakt ook de
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geluidssterkte aanmerkelijk. Om nu het station weer voldoende luid door
te krijgen, is het noodig, de eerst niet gebruikte terugkoppeling zoo
scherp mogelijk op te voeren.
Men bedenke hierbij evenwel steeds, dat het sterke terugkoppelen de
kwaliteit van het gereproduceerde geluid afbreuk doet en daarom is
het natuurlijk beter de terugkoppeling ook weer niet tè sterk door te
voeren. De uit een ontvanger met alle finesses geputte, grootst mogelijke
geluidssterkte is niet altijd van goede hoedanigheid. Daarom pijnige men
zijn ontvanger niet onnoodig! Men moet er aan denken, dat een gewone
primaire detectorontvanger niet datgene presteeren kan, uit den aard
der zaak, wat een vier- of vijflampstoestel aan geluidssterkte kan af
geven. Menige radiostoring zou zeker vermeden kunnen worden, als alle
bezitters van eenvoudige ontvangtoestellen deze vermaning ter harte
namen. Jammer genoeg is echter een deel der luisteraars öf onwetend
of niemand en niets ontziend in dit opzicht.
Bij de moderne drielampstoestellen met een lamp hoogfrequentversterking is aan den rechter kant in de meeste gevallen de condensatordraaiknop voor de terugkoppeling aangebracht, terwijl aan den linker
kant de z.g.n. volumeregelaar is geplaatst. Deze volumeregelaar is een
variabele weerstand voor den gloeidraad der hoogfrequentlamp en hier
mede kan men de geluidssterkte heel soepel regelen. Ook treft men vaak
op deze plaats een antenne-koppelcondensator aan.
Tot de uitrusting van een gelijkstroomtoestel behooren ook nog
batterijen. Voor de voeding van de gloeidraden wordt algemeen een
4-Volts accumulator gebruikt en voor de plaatspanning een droge anodebatterij of een z.g.n. plaatspanningapperaat. Bij de wisselstroomtoestellen
is de negatieve roosterspanning ingebouwd, doch voor gelijkstroomtoestellen gebruikt men eveneens een kleine, droge, bij anderhalf Volt aftakbare, anodebatterij, naar behoefte der gebruikte versterkerlampen van
9 tot 24 Volt of soms nog hooger; de roosterbatterij behoeft geen stroom
te leveren aan het toestel, doch dient alleen voor de verzorging der
negatieve voorspanning op het rooster der versterkerlampen (in het
hoofdstuk over versterking komen wij hierop uitvoerig terug).
De anodebatterij bezit meerdere stekkerbussen voor aansluiting en
aftakking van verschillende spanningen, hetgeen door middel van snoeren
met in de bussen passende stekkers kan geschieden. De snoereinden, die
van het ontvangtoestel komen, dragen plaatjes met opschriften (in de
meeste gevallen) als +90, +120, +60, +30, —A, of eenvoudig — en G of
(juister) —G. De stekker aan het snoer met +90—120 moet dan in de
overeenkomstige stekkerbus van de anodebatterij worden gestoken, d.w.z.
dat, dit snoer de voeding moet geven aan de eindlamp van den laagfrequentversterker, dus op een spanning van 90 tot 120 Volt moet worden
aangesloten. Bij voorkeur steekt men dezen stekker in de bus van de

I
■

F

' Si

§
|

ï

.!

l
-

174

Bediening van Ontvangers.

hoogst aangegeven spanning. Het snoer met +60 is bestemd om de
plaatspanning van de hoogfrequentlamp(en) te leveren; de stekker, welke
hieraan zit, moet niet zonder meer in de overeenkomstige bus van de
anodebatterij gestoken worden, maar afhankelijk van de gebruikte hoogfrequentlampen, door een juiste keuze hooger of lager, uitgeprobeerd
worden. Neemt men n.1. de plaatspanning voor de hoogfrequentlamp(en)
te hoog, dan kan het gebeuren, dat de hoogfrequentversterker gaat genereeren, wat dan door een fluiten merkbaar wordt bij het draaien aan
de golfafstemschaal. Is daarentegen de spanning te laag voor de hoogfrequentlamp(en), dan laat de versterking té wenschen over.
Hetzelfde geldt voor het snoer met +30, dat de anodespanning voor
de detectorlamp moet leveren. Het snoer met het opschrift —A of —,
dat ook vaak met +6 of +6 tot +24 wordt aangeduid, is de pluspool
van de roosterspanning en deze wordt met minplaatspanning verbonden,
of in dit geval met de plus van de plaatspanningbron tusschen 6 en 24
Volt. De juiste spanning moet weer door uitprobeeren worden vastgesteld,
tusschen de spanningen 6 en 24 Volt, afhankelijk van de gebruikte versterkerlampen in de laagfrequentversterking. Wanneer er bij een toestel
een snoer, gemerkt +6 tot 24 is, zal ook altijd het snoer —A, of —
geheel ontbreken, want in dit geval wordt dit snoer G of —G, dat is
dus de toevoerleiding voor de negatieve roosterspanning der versterkerlamp.
In dit geval vervalt dan ook de aparte negatieve roosterspanningbatterij, omdat hiervoor in de plaats een gedeelte der anodebatterij dienst
doet; weliswaar komt dan de roosterbatterij geheel te vervallen, doch
de anodespanning wordt juist zooveel Volt spanning lager, als wij hebben
afgenomen ten behoeve van de roosterspanning. Heeft de geheele batterij
b.v. een spanning van 120 Volt en zetten wij +6 tot 24 (die toch in
werkelijkheid de verbonden toevoerdraden van plus roosterspanning en
min plaatspanning, dus één zijn) in, op 6, 9, of 15 Volt van de batterijbussen, dan wordt de eigenlijke plaatspanning, die de batterij nog maar
aan het toestel leveren kan, resp. 114, 111 en 105 Volt.
De roosterspanning moet zeer zorgvuldig worden ingesteld, daar hiervan
de kwaliteit der weergave afhankelijk is; bij de behandeling van de
verschillende lamptypen en karakteristieken, zal ons wel duidelijk worden,
waarom zulks het geval is. Bij die toestellen, waarbij een tweetraps-laagfrequentversterker is ingebouwd met twee verschillende, bijbehoorende
lamptypen, zullen ook twee verschillende snoeren voor de negatieve
roosterspanning aanwezig zijn, n.1. een van ongeveer 4 Volt (negatief
ten opzichte van den gloeidraad, want min plaatspanning zit ook ver
bonden met min of plus accu) en een van ongeveer 9, 15 of 24 Volt,
afhankelijk van het gebruikte type eindlamp in de laatste trap laag
frequentversterking.
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Bij de meervoudige Loewe-lampen is ook voor ieder lampversterkersysteem een aparte voeding der negatieve roosterspanning (in een en
hetzelfde glazen omhulsel) aanwezig. Bij deze lampen is in het bijzonder
een zeer zorgvuldige instelling op de juiste waarde der negatieve rooster
spanning noodzakelijk!
Heeft men eenmaal de voedingssnoeren op de goede manier aange
sloten op de batterij, of het plaatspanningapparaat en de gloeistroombron,
dan zal het ontvangen geen moeilijkheden meer opleveren. Men dient
er evenwel altijd aan te denken, geen stations te gaan zoeken met te
sterke terugkoppeling, om reeds eerder genoemde redenen, waardoor men
op zijn omgeving den Mexicaanschen hond loslaat. Wij wijzen er hierbij
nog eens met nadruk op en geven iederen toestelbezitter de al-oude spreuk
in overweging, „wat gij niet wilt, dat U geschiedt, doet dat ook een
ander niet”! Men zoekt zonder eenige, of met zwakke terugkoppeling
eerst het gewenschte station zoodanig, tot men het zwak hoort; daarna
stelt men de terugkoppeling op voldoende geluidssterkte in en stemt
de instelling voorzichtig bij, door uit te probeeren in welken stand de
geluidssterkte het hardst en zuiverst doorkomt. Dit kan men het best
doen door den betreffenden afstemknop snel heen en weer te draaien over
het punt, waarbij de juiste afstemming van het verlangde station ligt;
men zal in dat geval twee toonhoogten waarnemen op kleine afstanden
van elkaar en juist hier midden tusschenin ligt het goede punt van
afstemming. Op deze manier heeft men zelf den minsten last en veroorzaakt ook zijn buren geen hinder.
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LAMPEN-TYPEN EN DATA.

In het hiernavolgende zullen verschillende lampentypen worden be
sproken, zooals zij van belang zijn voor de radio-ontvangst; tevens zullen
de voor een lamp kenmerkende eigenschappen, die zich door getallen
laten weergeven, haar zoogenaamde „data” behandeld worden. Wij be
ginnen met den tot dusver beschreven lampenvorm en zullen wat verderop
ook nog de andere lampen als de schermrooster-, dubbelrooster- en gelijkrichtlampen bespreken. Daarvoor zullen wij op de theorie van de lamp
iets dieper moeten ingaan en voor hen, die
hierbij moeilijkheden ondervinden, mag
zulks als verontschuldiging dienen, indien
&
zij dit gedeelte mochten willen overslaan.
De lampen van verschillend fabrikaat
H
zijn in beginsel alle aan elkaar gelijk, al
zullen zij ook constructief afwijkingen vertoonen. Ook in het aantal verschillende lam
+
pen, dat door een bepaalde fabriek gemaakt
Afb. 139. Schakeling voor
wordt, kan men afwijkingen in de construc
het opnemen der land
karakteristiek.
tie waarnemen. Zoo wordt b.v. de gloeidraad bij het eene fabrikaat horizontaal en
bij het andere verticaal opgesteld. Bij lampen van grooter vermogen treft
men dikwijls den „V”-vorm aan. Het rooster bestaat in de meeste ge
vallen uit een cylindrisch gewonden spiraal; er bestaan ook roosters uit
gestanst blik en zulke, die den vorm van platgedrukte cylinders hebben.

r©

♦F*

Afb. 140.

Voorstelling der werking van de negatieve roosterspanning.
a == electro.nen; b = rooster; c = anode (plaat).

De platen zijn meest van dunne metalen cylinders gemaakt, die rooster
en gloeidraad concentrisch omgeven; er worden evenwel ook V-vormige
platen gemaakt, die dan rooster en gloeidraad eenzijdig omsluiten. Ook
ziet men wel platgedrukte cylinderplaten, in het bijzonder bij lampen met
V-vormigen gloeidraad.
Er bestaat een groot aantal fabrikaten in den handel en de meest
bekende hieronder zijn wel: Tungsram (Zwitserland), Telefunken, Tekade.
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Loewe, Delta, Valvo, Lorenz (Duitschland), Schrack
Eagle (Oostenrijk);
Splendor, Radio-record en Philips (Holland).
Al is het onderscheid tusschen de verschillende fabrikaten
den kooper
tamelijk onverschillig, omdat men
zonder eenig bezwaar lampen van
— owJa
verschillend fabrikaat in het zelfde
toestel naast elkaar kan gebruiken,
maakt het toch een verschil van de
— MOallergrootste beteekenis, voor welke
Ja
jT\
functie een bepaalde lamp is gecon
\
strueerd. Men maakt speciale hoogJa
laagfrequentversterkerlampen
en
voor verschillend vermogen, detectorlampen, krachtige eindlampen
voor grooter of kleiner vermogen
002
en bijzondere versterkerlampen voor
weerstandversterking, al naar ge
Vg-6
-4
-2
0
*2
*4+6V
lang de electrische data van deze
Afb. 141. Karakteristiek van een
lampen aan het gebruiksdoel beant
lamp (Telefunken RE054).
woorden.
De belangrijkste data der lampen
worden door de karakteristiek aangegeven. Een gedrukte afbeelding der
karakteristiek van iedere lamp wordt tegenwoordig algemeen door de
fabrieken bij
elke
<
lamp
afzonderlijk
pr. Negatieve roosterspanningl-lVolt)
verpakt en dit is van
o.to
groot belang.
Door de wisselspanning op het
Men denke zich een
rooster wordt de ruststroom, een
schakeling
als in afb.
f
gelijkstroom, in pulseerenden
gelijkstroom omgezet.
w
139 is samengesteld;
hierin kan de plaatspanning V van een
, ' \-0,02 Ruststroom
anodebatterij en de
i •
roosterspanning
E
f-6 -5 -v i -Z -7 \0
42*3
*5
Hegateve roosterspanning' r) Positieve roosterspanning
• van een afzonderlijke
batterij
willekeurig
Wisselspanning
veranderen, terwijl de
aan het rooster
gloeispanning onver
Afb. 142. Werkwijze der lamp aan de hand der
anderd blijft. De amkarakteristiek vastgesteld.
pèremeter A wijst den
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stroom aan, die daarbij telkens, naar omstandigheden, als anodestroom
(gelijkstroom) door de lamp vloeit en deze stroom is verschillend naar

“

mate E en V worden ingesteld.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Deze verhoudingen zijn in afb. 141 opgeteekend. Op de horizontale as
of basis is de roosterspanning in Volt uitgezet en op de loodrechte as de
anodestroom in Milliampère, Ia. De anodespanning is daarentegen bij
ieder der te beschrijven krommen aangegeven. Nemen wij om te beginnen
de met 75 Volt aangeduide kromme. Is de in afb. 139 geteekende rooster
spanning E gelijk —2 Volt (de polen der batterij liggen dan zoo, als in
deze afb. is aangegeven), dan wijst de milliampèremeter in het geheel
geen stroom aan. De negatieve roosterspan
naar de volgende versterkingstrap
ning remt den electronenstroom volkomen.
of luidspreker
Daarom ligt deze kromme in afb. 141 nog
Anodebatterij
geheel op de lijnrechte as. Verminderen wij
*90
nu de roosterspanning E, dan begint de milli
Olf>
o *V
ampèremeter A een stroom aan te wijzen;
<*J
wanneer E gelijk nul is, bedraagt de anode
0*1,ii
stroom Ia 0,02 mA. Nu verwisselen wij de
polen der roosterbatterij E; daardoor verkrij
Afb. 143. Het ont gen wij positieve roosterspanningen, zoodat nu
nemen der negatieve
roosterspanning aan het rooster juist den electronenstroom uit de
de anodebatterij.
kathode opzuigt.
Een aardige voorstelling van de werking en
den invloed der negatieve roosterspanning op den plaatstroom geeft afb.
140, waar bij I het rooster geen spanningsverschil heeft, bij II negatief
en bij III positief is ten opzichte van den gloeidraad.
Daarom stijgt nu de kromme van afb. 114 steil omhoog; is E gelijk
+ 2 Volt, dan is de stroom Ia al 0,06 mA. Ten slotte treedt spoedig een
stilstand in; verdere verhooging van de roosterspanning brengt den
stroom la slechts onbeduidend omhoog en de lamp presteert nu alles wat
zij bij 75 Volt anodespanning vermag. Men spreekt daarom van verzadiging
en noemt de hoogste waarde van Ia, den verzadigingsstroom.
Hetzelfde herhalen wij nu, nadat wij den plaatstroom V op 100 Volt
hebben gebracht. Wij moeten dan een sterkere negatieve roosterspanning
E nemen, om den stroom Ia op nul te krijgen, maar van den anderen
kant ligt de verzadigingsstroom hooger. Nog sterker vertoont zich deze
eigenaardige verschuiving der geheele kromme, wanneer wij de plaatspanning V op 150 Volt brengen.
De karakteristiek van een lamp is derhalve een krommenverzameling;
een hoogere plaatspanning komt overeen met een meer naar links gelegen
kromme. In deze krommen zijn nu alle electrische eigenschappen van
. een lamp neergeschreven, zooals wij zullen aantoonen.
In afb. 142 hebben wij een der krommen afzonderlijk geteekend. Het
belangrijkste deel van de kromme is het rechte stuk. Veronderstellen wij
eens in afb. 35 de roosterspanning op —1 Volt, dan zal in den rusttoestand
een plaatstroom van 0.04 milliampère vloeien. Nu wordt echter van den
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transformator een wisselspanning aangevoerd, die zich bij de roosterspanning voegt; de roosterspanning zal dientengevolge gaan schommelen
tusschen —Vs en —IV2 Volt.
Dienovereenkomstig schommelt de plaatstroom van 0,03 tot 0,05 milliampère heen en weer, zooals dit de in afb. 142 rechts geteekende sinus
kromme aangeeft. Het gedeelte der kromme, waarover de schommelingen
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Afb. 145.
Karakteristiek
Afb. 144. Karakteristiek
van een eindlamp (Azidvan een hoogfrequentdraad).
versterkerlamp (Thoriumdraad).
„Berekening van Steilheid en Durchgriff”.

zich voltrekken, heet het arbeidsdeel der karakteristiek. Het is nu van
het grootste belang bij alle versterkingschakelingen, dat het arbeidsveld
in het rechtlijnige gedeelte der kromme ligt; anders zouden gelijke schom
melingen der roosterspanning ongelijke schommelingen van den plaat
stroom tengevolge hebben en zou er dus vervorming optreden. Juist
daarom is de zuivere aanlegging van de rooster-voorspanning van zulk
een groote beteekenis. Zou men in afb. 142 een negatieve roosterspanning
van —3 Volt kiezen, dan zou het arbeidsterrein in de kromme naar links
onder verschuiven en dus vervorming intreden; hetzelfde zou plaats vinden
bij een roosterspanning van 0 Volt, dus bij het weglaten der negatieve
roosterspanning. Positieve roosterspanning mag men al op andere gronden
in het geheel niet toepassen. Hoe hoog men de negatieve roosterspanning
moet nemen, hangt van de kromme der karakteristiek af, die overeen-
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komt met de gekozen plaatspanning. Men vindt de bijbehoorende negatieve
roosterspanning, door vanuit het midden van het rechte deel der overeenkomstige karakteristiekkromme een loodrechte lijn naar beneden te
trekken.
Daar, waar deze lijn (arbeidslijn zie afb. 142) de horizontale lijn, die
de roosterspanning aangeeft, snijdt, vinden we de juiste, benoodigde nega
tieve roosterspanning (in afb. 142 —1 Volt).
Bij hoogfrequentversterking en laagfrequentversterking in de eerste
trap, is nu het rechtlijnig gedeelte der karakteristiek, dat werkelijk benut
wordt, klein, omdat de aangevoerde roosterwisselspanning slechts kleine
schommelingen uitvoert. Men behoeft daarom met de instelling der juiste
negatieve roosterspanning niet te angstvallig te zijn, omdat op het
, rechte deel genoeg plaats voor het kleine arbeidsveld aanwezig is. Niette
min kan het zijn voordeel hebben, ten einde de plaatspanning te ontlasten,
iedere lamp, hetzij hoogfrequentversterkerlamp of laagfrequentversterkerlamp, een afzonderlijke negatieve roosterspanning te geven; men verlegge
het arbeidsdeel bij de karakteristiek zooveel mogelijk naar onder, omdat
dan minder anodestroom wordt gebruikt. Overeenkomstig hiermede moet
men de negatieve roosterspanning kiezen.
Eindlampen echter, die groote roosterwisselspanningen toegevoerd
krijgen, moeten een zoo groot mogelijk stuk van het rechtlijnig gedeelte
der karakteristiekkromme benutten; hierbij is het noodig, de negatieve
roosterspanning ongeveer in het midden van het rechtlijnig deel der
karakteristiekkromme in te stellen en wel liefst zoo nauwkeurig als maai'
even kan.
Zoowel bij hoogfrequentversterking als bij laagfrequentversterking,
mogen nu op bepaalde gronden alleen die gedeelten der karakteristiek
worden gebruikt, die links van de nullijn liggen. Daaruit volgt, dat men
in het bijzonder een laagfrequentversterker, om een zoo lang mogelijk
stuk van het rechte deel der karakteristiekkromme te verkrijgen links
van de nullijn, met hooge anodespanning moet laten werken (zie afb. 141).
Want met toenemende plaatspanning vallen de karakteristiekkrommen
meer naar links.
Bij het gebruik van droge anodebatterijen wordt de juiste instelling
der negatieve roosterspanning vergemakkelijkt, doordat hierbij de eerste
cellen met IV2 Volt aftakbaar zijn; men neemt dan het nulpunt der batterij
(de minpool der plaatspanning dus) niet van de met — gemerkte stekkerbus af, maar bij dat cijfer der batterij, hetwelk de hoogste, benoodigde
negatieve roosterspanning aangeeft en kan dan deze naar verkiezing af
takken op anderhalf Volt of veelvouden hiervan (In afb. 143, +3 Volt).
Niet altijd is het practisch, bij de beoordeeling van een lamp de
karakteristiek in den geteekenden vorm te benutten; men heeft daarom
zekere data ontwikkeld, die den vorm van de karakteristiek kenmerken.
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De eerste eigenschap is de steilheid der karakteristiek. Hoe steiler de
krommen omhoog loopen, des te beter is de versterking, omdat dan
kleine schommelingen der roosterspanning, groote schommelingen van
den plaatstroom tengevolge hebben.
In afb. 144 en 145 zijn de karakteristieken van twee verschillende
lampen geteekend; hiervan bezit de tweede steil omhoog gaande krommen.
Men kan de steilheid uitvinden door na te zien, tusschen welke grenzen
(a in afb. 144 en 145) de waarde van den plaatstroom zich wijzigt,
wanneer men de roosterspanning binnen bepaalde waarden verandert
(b in afb. 144 en 145); de steilheid S kan dan berekend worden uit
de formule:
a
S = —
b
Verder kunnen wij uit de lamp-karakteristiek nog een eigenschap be
palen, die de werking der lamp, vooral als versterker beheerscht, n.1.
den spanningsversterkingsfactor. De spanningsversterker kan men af
leiden uit het resultaat eener verhooging van de plaatspanning. De plaat
stroom wordt, zooals wij weten, bij trioden (aldus worden de drie-electrodenlampen genoemd) bepaald door de spanningen van plaat en rooster
ten opzichte van den gloeidraad; er zijn dan ook twee manieren om een
plaatstroomverandering te verkrijgen. Ten eerste kan men de rooster
spanning constant houden en door een plaatspanningsverandering, die
we Ea zullen noemen, een plaatstroom Ia verkrijgen. Ten tweede kan de
plaatspanning constant worden gehouden en door een roosterspanningverandering, die we EK willen noemen, dezelfde plaatstroomverandering Ia
worden verkregen.
De verhouding tusschen plaatspannings- en roosterspanningsverandering, ter verkrijging van dezelfde plaatstroomverandering bij een triode,
noemt men den versterkingsfactor (algemeen aangeduid met g) der triode.
Dus kan men zeggen:
Ea
g =------ter verkrijging van dezelfde Ia.
E,
Beschouwen wij nu nog eens afb. 141, dan blijkt hieruit, dat als bij
nul roosterspanning de plaatspanning van 100 op 150 Volt wordt ge
bracht, dus met 50 Volt wordt verhoogd, de stroom toeneemt met on
geveer 0,03 mA. Nu bedraagt voor 2 Volt roosterspanningsvariatie de
plaatstroomverandering plus minus 0,04 mA, dus voor 1 Volt wordt dit
0,02 mA. Om diezelfde plaatstroomverandering te verkrijgen door middel
van plaatspanningsverhooging, zou een plaatspanningsverandering noodig
zijn geweest van:
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0,02
------ X 50 = 33 Volt.
0,03

hetgeen zeggen wil, dat 1 Volt roosterspanningsvariatie dezelfde uit
werking heeft als 33 Volt plaatspanningsverhooging. In dit geval is nu
de versterkingsfactor g = 33.
De versterkingsfactor van de triode is afhankelijk van de afmetingen
van de electroden der lamp; hij is dus gelijk aan de verhouding van de
capaciteiten van rooster en plaat ten opzichte van den gloeidraad. Deze
capaciteiten zijn nu afhankelijk van de afmetingen t.o.v. den gloeidraad.
Hieruit volgt een stelling van beteekenis voor de lampenconstructie.
Bij gegeven afmetingen van plaat en gloeidraad wordt de versterkings
factor van de lamp bepaald door de afmetingen en den afstand van het
rooster tot den gloeidraad. Neemt b.v. de oppervlakte van het rooster
toe in afmeting, dan zal ook de versterkingsfactor toenemen, wanneer
de afstand tusschen rooster en gloeidraad gelijk blijft. Dit beteekent voor
een spiraalvormig rooster, dat het aantal windingen per lengteeenheid
grooter moet worden gemaakt, als de versterkingsfactor van de lamp
moet toenemen. In het algemeen geldt, dat bij gelijk blijvende afmetingen
van plaat en gloeidraad de versterkingsfactor van de lamp grooter is
naarmate het rooster uit meer windingen wordt samengesteld.
De versterkingsfactor van een lamp is dus, zooals wij gezien hebben,
gemakkelijk te berekenen; ook kunnen wij hem bepalen, door bij een
bepaalde plaatspanning, het rooster een dusdanige negatieve spanning
te geven ten opzichte van den gloeidraad, dat de plaatstroom juist nul
is. Noemen we de plaatspanning Va, en de roosterspanning Er> dan
kunnen we dus den versterkingsfactor van een triode vinden, door de
formule (waarin g de versterkingsfactor):
Va
g =----- (bij Ia = 0).
Er
Nauw verwant hiermede is de eigenschap van de karakteristiek, die
men Durchgriff noemt. Veelvuldig wordt deze in procentenvorm bij de
karakteriseering van een lamp opgegeven. De Durchgriff is eigenlijk de
omgekeerde waarde van de spanningsversterking; dus Vg = D en bij
lampen van Duitsch- of Oostenrij ksch fabrikaat wordt deze algemeen in
de karakteristiek aangegeven. Door de verandering b (in de afb. 144
en 145) der roosterspanning zijn wij in horizontale richting bij een
andere kromme beland, waarvan de plaatspanning een waarde c van
die der eerste kromme verschilt.
Men noemt nu de verhouding
b
D = —
c

T
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den „Durchgriff” der lamp. Zijn beteekenis kan men op de volgende
manier begrijpen. Is de „Durchgriff” klein, dan liggen de krommen
der zelfde karakteristiek dicht bij elkaar, hetgeen beteekent, dat de
verandering der anodespanning slechts een geringen invloed heeft op
den stand der kromme. Men moet dus hooge plaatspanningen aanwenden,
wanneer men de kromme ver naar links wil verschuiven. Heeft het
lamprooster wijde mazen (of weinig windingen), dan is de „Durchgriff”
groot; de plaatspanning krijgt dan sterkeren invloed op den stroom.
Nauwkeuriger overwegingen toonen aan, dat de versterking des te
beter is, naar mate de „Durchgriff” kleiner en de steilheid grooter is.
Men zal dus dienovereenkomstig een lamp kiezen, zoowel voor hoog- als
voor laagfrequentversterking; evenwel dient men er rekening mede te
houden, dat voor een eindlamp de „Durchgriff” iets grooter behoort te
zijn, omdat de lamp anders niet het vermogen kan afgeven, waar we
juist behoefte aan hebben.
Verder moet men een kleinen „Durchgriff” de^ voorkeur geven, als
men lage plaatspanningen wil toepassen. Niettemin voldoen over het
algemeen gemiddelde plaatspanningen ook bij kleineren „Durchgriff”;
alleen voor de laatste lamp moet men een hoogere plaatspanning ge
bruiken, vooral indien men een luidspreker hierachter benut.
Ten slotte beheerscht nog een andere eigenschap der lamp-karakteristiek
de werking der radiolamp en dat is de inwendige weerstand R,-. Deze
wordt bepaald door de formule

;

I
.

:
$

c
R = —
a
en geeft aan in welke verhouding de plaatstroom verandert bij dezelfde
roosterspanning, wanneer de anodespanning tot zekere hoogte stijgt. De
inwendige weerstand van een lamp is voor de berekening van den
werkingsgraad in de schakeling van belang; hij moet aangepast en
zooveel mogelijk gelijk zijn aan den uitwendigen weerstand (d.w.z. gelijk
aan den weerstand van transformator of telefoon). Men kan hieruit op
maken, dat niet iedere willekeurige, goede lamp in een bepaalde schake
ling zonder meer te gebruiken is, maar dat het zaak is de lamp aan te
passen aan de bestaande behoeften der gebruikte schakelelementen.
Als in een stroomkring een spanning E een stroom I verwekt, dan
is de weerstand in dezen kring, volgens de wet van Ohm,

*
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v
I
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j

L

E
R = —
I
Voor de spannings- en stroomveranderingen, waarmede wij hier te
doen hebben, geldt hetzelfde; de letter g duidt de plaatspanningsverandering aan, die, zooals we gezien hebben, noodig is om een stroom-
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A 2004. Afgeschermde lamp voor
accuvoeding 4 V., uitsluitend te
gebruiken als hoogfr. versterker.
Deze lamp heeft een versterkingsfactor van 200, terwijl zij door
hare speciale constructie bij deze
enorme versterking geen genereerneiging
vertoont.
Durchgriff
0.5 %. De lamp is voorzien van
Europeeschen sokkel met boven
aansluiting voor anode. (Zie on
derstaande schets).
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De bovenstaande wisselstroomlampen zijn met Europeeschen sokkel en 2 zijaansluitingen
uitgevoerd, terwijl de Dn 2004 bovendien van een bovenaansluiting voor de anodespanning
voorzien is, en worden, zooals dit schema aangeeft, door middel van een gloeistroomtransformator direct aan het lichtnet ontstoken, zoodat zij in ieder bestaand apparaat kunnen
gebruikt worden.

Karakteristiek en Schakelschema van Radio-Record lamp
Afb. 146.
A2004 en schema der 4 V. Wisselstroomlampen met aansluiting der
gloeidraadvoeding door zij schroefjes aan de huls.
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verandering te bewerkstelligen van S mA, of, daar de
wet van Ohm is
uitgedrukt in Ampères (I), Volts (E) en Ohms (R),
van S. Viooo Ampère.
De inwendige weerstand der lamp is dus voor
stroomveranderingen,
volgens de wet van Ohm:
Ri =

i

R. =

g
1/1000 S
1000 g

-

of

S

Hieruit volgt, dat steilheid, versterkingsfactor en inwendige weer
stand ten nauwste met elkaar verbonden zijn, hetgeen natuurlijk ook
opgaat ten aanzien van den „DurchEmitteerende laag
griff” en zoo komen wij tot de lami__5panvtsr
pen-formule van Barkhausen:■ ■■ ■■■ 3-VWA-

S. D. Ri. = I,

:
.

Z~ vormige gloei draad

-

■ï

holeerend buisje

Afb. 147. Gloeilichaam en gloeidraad van een indirect verhitte
wisselstroomlamp.

zoodat men uit twee van deze groot
ten altijd de derde kan berekenen.
Men denke er aan dat R, niet den
gewonen weerstand voor den plaatstroom beteekent, doch den weerstand
voor stroomveranderingen in het steilste gedeelte der karakteristiek.
Uit de karakteristiek kan nog een andere betrek
king worden afgeleid, die in het bijzonder voor het
gebruik als versterker der lamp van belang is, n.1. het
roosterspanningsbereik van het rechte gedeelte der
karakteristiek. In afb. 141 kunnen wij zien, dat het
rechte deel links van de nullijn voor roosterspanning
loopt tot ongeveer —1 Volt bij de kromme voor 100
Volt plaatspanning. Noemen wij dit roosterspanningsbereik E rm en de plaatspanning Ea.
Wij weten, dat de plaatstroomvermindering, die
het gevolg zou zyn van het geven van Er Volts
roosterspanning, eveneens zou ontstaan door ver
mindering der plaatspanning Ea met Er X g (?
weer als versterkingsfactor).
Altijd zal dus g X Erm kleiner moeten zijn dan
l?a, hetgeen we aldus kunnen formuleeren:
Afb. 148. Schermroosterlamp voor
g X Erm <C Ea,
wisselstroomvoeding met indirect waaruit af te leiden valt:
verhitte
kathode
Ea
(Radio-Record
Erm < —
Dn 2004).
g
Weet men dus van een lamp niets anders dan plaatspanning en ver-
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sterkingsfactor, zoo kan men zich daaruit toch reeds een idee vormen
van het roosterspanningsbereik.
Het roosterspanningsbereik heeft
een zekere grens, die slechts uit te
breiden is door verhooging der plaatspanning bij een lamp met bepaalde
waarde voor g, die voor iedere lamp
(afzonderlijk) onveranderlijk blijft.
Verhooging van de plaatspanning is
evenwel slechts dan van nut, als de
ruststroom bij nul roosterspanning be
neden den verzadigingsstroom Is blijft.
De hoogst bruikbare plaatspanning
Eas met verzadigingsstroom Is en
ruststroom Iar bij anodespanning Ea>
Is

Eas < ~t~~ ’ Ea
lar

Afb. 149. Huls met 5 pennen
van de Radio-Record Dn 2004.

de grootste uitbreiding, die door
opvoering der plaatspanning aan het
roosterspanningsbereik Ers kan worden gegeven is dan:

;
Ers

!f - :
■

V-r:

a.

J.
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Een weerstandsversterker vraagt we Ir 4 A.
gens de gebruikte hooge weerstanden in VfM’200 /
6
den uitwendigen kring, lampen met hooV'-JHQQV.
gen inwendigen weerstand en dus met
h*300 .
S'/AmA/v.
uiterst kleinen Durchgriff. Hierbij is de
instelling der negatieve roosterspanning
4
zeer critisch, als men tenminste de
>*
plaatspanning niet al te hoog wil kiezen;
want bij kleinen Durchgriff en normale
plaatspanningen is het links van de nul
2
lijn gelegen deel van het rechte stuk der
«
karakteristiek slechts zeer klein.
Dit is de reden, waarom vaak weerstandsversterkers, ten spijt van hun
-8 -é -4
-2
O
overigens zeer goede kwaliteit, ver
Afb. 150. Karakteristiek van
vorming geven. Heel dikwijls wordt dit
de Radio-Record Dn 2004.
waargenomen, wanneer de negatieve
roosterspanning van een droge batterij wordt afgenomen; hierbij kan men
j
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onder bepaalde omstandigheden de juiste negatieve roosterspanning niet
meer precies instellen, vooral als de batterij begint op te raken en de
instelling der benoodigde spanning niet fijner dan met 1.5 Volt tegelijk kan
geschieden.
Bij de detectorlamp gaat het niet om de versterking, maar om de
gelijkrichting; hier moet men het
10 laimA)
PHILIPS
rechtlijnig gedeelte der karakteristiek
E435
verlaten en van de onsymmetrische
40/
eigenschap, die in de bovenste knie
Tm- 0,9
i*
A
der karakteristiek verkregen wordt,
va = 100-200V
gebruik maken. Op steilheid en
</ = J5
S = J[0-^Durchgriff komt het hier niet zoo
6
zeer aan. Om het gebruik der roosterspanningsbatterij bij de detector
lamp te sparen, kiest men voor de
At 'VA
*
detectorlamp krommen, die zich in
o
de onmiddellijke nabijheid der nullijn
' bevinden. Dat zijn krommen met la
'2
gere plaatspanning.
/
Terwijl men bij hoogfrequentverVgtVOltJ
sterking steeds links van de nullijn
moet werken, is het bij den detector 12 -10 -8 -6 -4 -2 O 2 4
gewenscht niet direct erg ver, maar Afb. 151. Karakteristiek van de
iets rechts van de nullijn het arbeids
Philips E 435.
veld te zoeken. Omdat nu de rooster
spanning rechts van de nullijn positief is, volgt hieruit, dat het voor de
detectorlamp doelmatig moet zijn een zwakke positieve roosterspanning te
gebruiken (afb. 53).
Wij komen nu tot de verhittingsdata der lamp. De ver
hitting speelt een groote rol; hoe sterker de verhitting, hoe
grooter de anodestroom en daarmede het door de lamp
afgegeven arbeidsvermogen. Zoo zou men in afb. 141 door
i] sterkere verhitting bij overigens gelijk blijvende verhou
dingen, een krommenbundel verkrijgen, die veel hooger
035
stijgt.
Nu is echter aan den anderen kant het meerdere ver
Afb. 152.
Huls van de bruik van verwarmingsstroom weer een nadeel en daarom
Philips
heeft men een anderen weg ingeslagen, welke bij lageren
E 435.
verhittingsstroom toch grooteren plaatstroom (emissiestroom of kortweg emissie genoemd) oplevert. Daarom prepareert men
de gloeidraden, zooals wij bij een vorige gelegenheid reeds hebben opge
merkt, met een chemische substantie en bereikt dan een hooge emissie.
De waarde van deze lampen bestaat dus daarin, dat men verwarmings-
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stroom spaart; waar de oudere lampen ongeveer Vz Ampère of meer ver
warmingsstroom verbruikten, hebben de tegenwoordige lampen nog maal*
een tiende deel van dien stroom noodig. Dit is
bij gelijkstroomtoestellen met meerdere lam
pen voordeelig merkbaar, omdat de accu het
veel langer uithoudt en het lastige laden niet
zoo vaak meer behoeft te geschieden.
Dergelijke lampen met oxyd- en aziddraden
hebben in het algemeen een hoogere verzadigingswaarde (afb. 145) dan lampen met thoriumdraden (afb. 141 en 144). Bij hoogfre
quent- en detectorlampen is een groote verzadigingsstroom niet noodig en kan men in
dit gedeelte van den ontvanger azid- en oxydlampen met laag stroomverbruik van den
gloeidraad of thoriumlampen gebruiken.
Voor eind- en krachtversterkerlampen moet
Afb. 153. Detectorlamp
men
een speciaal hooge verzadigingswaarde
voor
wisselstroomvoeding met indirect ver benutten en hiervoor zijn alleen oxyd- en azidhitte kathode (Radio- lampen met betrekkelijk hoogen gloeistroom
Record Dn 154.
geschikt.
Naast den gloeistroom is nog de gloeispanning van eenige beteekenis.
Tegenwoordig worden bijna uitsluitend
nog maar lampen met een gloeispan
ning van ca. 3.8 Volt gebruikt; zulke
lampen passen zich bijzonder aan bij
de accumulatoren met twee cellen, dus
met 4 Volt spanning. Men heeft daar
om juist 3.8 Volt als gloeispanning
voor den gloeidraad gekozen, omdat de
gloeidraad dan gemakkelijk op 4 Volt
aangesloten kan worden, zonder vrees
voor overbelasting en beschadiging.
Hoe langer de gloeidraden zijn, des
te meer vermogen kan een lamp in het
algemeen afgeven. Lange gloeidraden
kunnen beter bij 4 Volts dan bij 2 Volts
lampen gemaakt worden; daarom ver
liest de 2 Volts lamp steeds meer
terrein.
Afb. 154. Huls met 5 pennen
van de Radio-Record Dn 154.
In afb. 146 is nog een karakteristiel:
weergegeven van een radiolamp van
Nederlandsch fabrikaat, n.1. de Radio-Record lamp type A 2004.
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De letters links in de karakteristiek hebben de volgende beteekenis:
Vf — gloeispanning
Va — anodespanning
ls — verzadigingsstroom
K — versterkingsfactor
i-hB- !i
I f — gloeistroom
i
Vgi — hulproosterspanning
i.
R,- — inwendige weerstand
-f
S — steilheid
D — Durchgriff.
Wij merken hierbij op, dat de ver
<0
i i
sterkingsfactor, die gewoonlijk, zoo-*3*F
als ook wij dit in onze beschrijving
van de data der lampen hebben gedaan, met de letter g wordt aange
duid, door deze fabriek met een
hoofdletter K wordt aangegeven;
hiertegen bestaat natuurlijk overi
A
gens niet het minste bezwaar.
Afb. 155. Huls met 4 pennen en
Het is bovendien opvallend, dat wij
zij schroef van de Radio-Record
Dn 154.
voor den „Durchgriff” geen Hol-
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Afb. 156. Karakteristiek van
de Radio-Record Dn 154.
Vg = - 2 Volt
Va —100 Volt
Vg = -5Volt
Va = 150 Volt
Vg = - 8 Volt
Va = 200 Volt
Ia norm. = 6 mA.

landsch woord hebben, dat het begrip,
hetwelk hiermede wordt aangeduid, kan
vervangen in een goede vertaling. De
Philips fabriek geeft in haar lamp-karakteristieken den „Durchgriff” niet op
bij de door haar in Holland gedistribu
eerde lampen, die alle voorzien zijn van
een gedrukte karakteristiek, welke bij
iedere lamp wordt verpakt; verder geeft
Philips den versterkingsfactor aan met
de letter g.
Ook de capaciteit van plaat en rooster
wordt door deze fabriek in de karakte
ristiek opgenomen bij de nieuwere lamp typen en uitgedrukt in micro-microfarad;
deze capaciteit wordt dan anode-roostercapaciteit genoemd en weergegeven door
Cag.
De vooruitgang der radio-techniek
heeft het mogelijk gemaakt radiolampen te vervaardigen, welke door een ge-
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transformeerden wisselstroom van het
lichtnet kunnen worden gevoed.
De resultaten met dergelijke lampen
verkregen,
zijn niet alleen volkomen ge/,= /A.
lijkwaardig
aan die, welke bereikt wor
Va-/00-Mv
é
den met batterijvoeding, doch deze lam
pen overtreffen laatstgenoemde zelfs
S-ts ff
door hun buitengewoon gunstige eigen
/
schappen.
4De constructie van deze wisselstroomlampen is moeilijk, omdat kleine schom
melingen van den gloeistroom sterk op
fl
den plaatstroom inwerken en bij direct
&
K
verhitte lampen, de periode van den
wisselstroom daardoor hoorbaar wordt.
v m Toch is dit probleem technisch ver gaand
-ö -é -? ^
o
opgelost, door gebruikmaking van tusAfb. 157. Karakteristiek van schengeschakelde smoorspoelen en trans
de Radio-Record Dn 404.
formatoren en door eerst den wissel
stroom van het lichtnet omlaag te transformeeren tot een passende span
ning, die daarna wordt gelijkgericht in
Ia (mA)
een pulseerenden gelijkstroom, om ten
4S
slotte te worden afgevlakt door middel
Vj-4V.
van condensatoren van groote capaciteit
If-Q2A.
en smoorspoelen. Hierop komen wij bij
de behandeling van deze apparaten in
Va-80-t50V
X
het desbetreffend hoofdstuk uitvoerig
Vg'M-tfOV
terug. •
vu
GO
Waar bij gelijkstroom- en direct ver
hitte wisselstroomlampen de electronen§
emissie door den gloeidraad geschiedt, is
dit daarentegen bij de wisselstroomlam
pen met indirecte verhitting niet het ge
41
SSO
val. Hierbij dient de gloeidraad alleen
ter verhitting van het electronen-emicteerend lichaam, dat van den gloeidraad,
Vg(Voin
waardoorheen de wisselstroom vloeit, ge
-40 -50
'20 - 10
O
scheiden is door een porceleinen buisje
Afb. 158. Karakteristiek van
en hierop is de electronen-emitteerende
de Radio-Record M 1004.
laag aangebracht.
Va = 100 Volt Vg1 = 100 Volt
Va = 150 Volt Vg1 = 150 Volt
Het porceleinen buisje doet tevens
Vg = - 8 Volt
dienst als buffer, doordat het eventueele
Vg = - 17 Volt
Ia norm. = 12 mA.
schommelingen in de verhitting, die het

Dn 404
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Lampen-typen en data.
gevolg zijn van netspannings-schommelingen door zijn
warmte-voorraad nivelleert. Ook verzekert het tegelijk
een volkomen isolatie tusschen gloeidraad en emissielaag, hetgeen duidelijk uit afb. 147 is te zien.
De emissielaag wordt in den vorm van een pasta uit
oxyd of azid op den buitenkant van het buisje aange
bracht. Indirect verhitte wisselstroomlampen worden
voor elke functie gemaakt en vinden algemeen toe
passing in de moderne wisselstroom-ontvangtoestellen.
Als eindlamp kan echter ook bij wisselstroomvoeding
elke voor dit doel berekende, normale gelijkstroomlamp
worden benut.
De enkelroosterlamp werkt met hooge plaatspanningen; om met lage anodespanningen toe te kunnen
Afb. 159. Laagkomen, kan men gebruik maken van dubbelrooster- frequent
versterkerlamp
lampen. Deze bezitten naast het eigenlijke stuurrooster
voor wissel
nog een tweede rooster, het z.g. ruimteladingsrooster
stroomvoeding
en dit krijgt, evenals de plaat der lamp, een positieve
(eindlamp voor
groot vermo
spanning. Deze dubbelroosterlampen worden tegenwoor
gen) met direct
dig nog maar weinig gebruikt, omdat de hooge plaai:- verhitten gloei
spanningen, welke door de enkelroosterlampen gevraagd draad.
Radioworden, gemakkelijk uit het lichtnet kunnen worden be Record T104.
trokken; ze vinden hoogstens nog toepassing bij draagbare ontvangers, die zoo licht mogelijk dienen te zijn en waarbij het
groote gewicht der batterijen een ernstig
nadeel zou beteekenen.
Een andere uitvoeringsvorm en een
eenigszins andere schakeling bezitten de
schermroosterlampen. In afb. 148 is de
Radio-Record wisselstroom-schermroosterlamp type Dn 2004 weergegeven. Dit
is een speciaal voor hoogfrequentversterking geconstrueerde schermroosterlamp met indirect verhitte kathode. Bij
gebruik van goede spoelen kan hiermede
een buitengewoon groote versterking
worden verkregen, terwijl de eigenschap
pen van deze lamp de selectiviteit van
het toestel zeer bevorderen.
Niettegenstaande de groote verster
king is de werking van een hoogfrequentAfb. 160. Normale huls met
4 pennen van de Radio-Record versterker, waarin deze lamp wordt toe
T 104.
gepast, volkomen stabiel, mits voldoen-
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de zorg besteed wordt aan de juiste opstelling der onderdeelen; deze moet
op zoodanige wyze plaats vinden, dat de plaat en roosterkringen elkaar
noch inductief, noch capacitief beïnvloeden.
Bij juiste montage wordt met deze
lamp door te sterke terugkoppeling geen
energie op noemenswaardige wijze uit
gestraald en dus geen burenstoring ver
oorzaakt; men kan met haar dan ook
den Mexicaanschen hond ketenen.
Zooals in de afb. duidelijk te zien is,
heeft deze lamp 5 pennen; de twee pen
nen (in afb. 149) gemerkt met F zijn
de aansluitpennen voor den gloeidraad
(4 Volt wisselstroom), de pen in het
midden, gemerkt K, is verbonden met
het emitteerend lichaam (kathode),

i’

:

MM
-ÖO
i ■

-60 ’-to -20

0

Afb. 161. Karakteristiek van
de Radio-Record T 104.
Va = 350 Volt Vg = -12 Volt
Va =: 500 Volt Vg = - 27 Volt
Ia norm. = 45 mA.

Ta
(mA)

Vr4/
I;--0,5A.
Vd '■ Ho-loo V.
I^ioo-2oo/

60
Vdti00 V.

Sl'yttL V.
!

K* CO

to

'Tt t.ooo
terwijl G in verbinding staat met
sz
het rooster en A met het schermrooster. De aansluiting van de plaat
Va--/fO i/
kan geschieden door middel van
vrnvj_
het geïsoleerde schroefdopje aan het
2o
boveneind der lamp.
In afb. 150 is de karakteristiek
van deze lamp afgedrukt, terwijl
afb. 151 ons de karakteristiek van
(Vo/f)
de Philips E 435 laat zien. Deze
lamp met indirect verhitte kathode
O
-VS -36
-u -17,
is een speciaal voor hoogfrequentAfb. 162. Karakteristiek van de
Radio-Record M 604.
versterking geconstrueerde wisselstroomlamp met zeer geringe anoderoostercapaciteit. Tengevolge van deze laatste is de werking van de lamp
in een hoogfrequentversterker volkomen stabiel, mits voldoende zorg aan
de opstelling der onderdeelen wordt besteed.
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De te bereiken versterking is minder groot dan met de Philips E442 of
de Radio Record Dn 2004, maar toch zeer aanzienlijk. De lamp E 435 leent
zich bijzonder voor het veranderen van bestaande toestellen met accuvoeding in toestellen voor wisselstroomvoeding
(b.v. volgens het Koomansschema).
De eigenschappen van dit lamptype
zijn:

Gloeispanning

. .

.

Vf = 4.0 V

Anodespanning

. .

.

Va = 100-200 V

Steilheid

.

.

S' = 1.0 mA/V

Negatieve roosterspanning..........................

vg = 1.5 V

Anode-roostercapaciteit Cag — 0.3 ,uu F
Grootste diameter .
Gloeistroom

.

.

.

Versterkingsfactor .

d

=52 mM.

If

= 0.9 A

.

Inwendige weerstand
Ri

35000 Ohm

Normale anodestroom
Ia = 3 mA
Afb. 163.
Penthode-eindlamp met direct verhitte
kathode voor wisselstroom
voeding (Philips E443).

Grootste lengte
L

108 mM

De aansluiting van de plaat geschiedt hier weer,
evenals bij de Radio-Record Dn 2004, door middel van
een schroefdop aan het boveneind der lamp; deze
lamp E 435 heeft aan den voet slechts vier aansluitpennen volgens afb. 152.
Afb. 164.
De Radio-Record Dn 154 met indirect verhitte ka
reet
verhitte
eindlamp (penthode, die in afb. 153 is weergegeven, is speciaal ont
thode)
Radioworpen voor gebruik als detector met transformatorRecord M 1004.
koppeling en geeft als zoodanig buitengewoon guns
tige resultaten. De hooge steilheid is niet alleen
gunstig voor een groote versterking, maar ook voor de kwaliteit der
weergave. Bij juiste schakeling wordt een volmaakt „bromvrije” werking
verkregen. Behalve als detector is deze lamp zeer geschikt als laagfreHet Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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quentversterkerlamp voor transformatorkoppeling en als hoogfrequentversterkerlamp in neutrodyne-schakelingen. Deze lamp wordt uitgevoerd
met 5 pennen aan den voet of met 4 pennen en een afzonderlijk schroefje
voor de aansluiting der kathode; in
het eerste geval is de kathode met
de middelste pen verbonden (zie afb.
154 en 155). Afb. 156 geeft de ka
rakteristiek van de Dn 154 te zien.
Afb. 157 toont ons de karakteris
tiek van de Radio-Record lamp type
Dn 404. Deze lamp met indirect ver
hitte kathode is speciaal ontworpen
als laagfrequentversterkerlamp en
detector voor weerstandkoppeling.
Door de groote steilheid en hooge
versterkingsfactor kan een aanzien
lijke versterking verkregen worden.
De lamp is ook zeer geschikt voor
gebruik in geneutrodyniseerde hoog•120 -W -80 -CC -40 -20 0 20 <0
frequentversterkers.
Afb. 165. Karakteristiek van de
In afb. 158 is de karakteristiek van
Philips E 443.
de Radio-Record lamp M 1004 weer
gegeven. Deze lamp met normalen
gloeidraad is zoowel voor wisselstroom- als voor accuvoeding geschikt en
speciaal voor gebruik als eindlamp ontworpen. Ze kan
bij dezelfde anodespanning een grooter vermogen af
geven, dan elke andere eindlamp en wel als gevolg van
Anoden
de bijzondere constructie. Bij deze vijf-electrodenlamp
G/oeidr<}*k\$tï\ I
(penthode) worden tevens de hooge tonen op natuur
, (Kathode)
lijke sterkte gereproduceerd, wat bij normale eindlampen niet het geval is. De M 1004 kan elke andere eind
lamp onmiddpllijk vervangen; slechts aansluiting van
het schroefje van de huls aan de anodespanning is
lil!
vereischt (zie afb. 164). De uitvoering der huls van
i I
■ i i I
i i
al de hier beschreven en nog te beschrijven wisselstroomlampen is met een der hulzen van afb. 149, 154,
HJ
155 of 160; men kan deze lampen naar believen met de
Afb. 166. Gloeigewenschte huls in den handel verkrijgen.
kathode-gelijkIn afb. 159 is weer een eindlamp met direct verhitte
richtlamp.
kathode gegeven, terwijl afb. 160 de normale huls met
4 pennen (evenals bij alle gewone gelijkstroomlampen) laat zien. De
Radio-Record lamp T 104 is een eindlamp voor groot vermogen. Zij komt
in aanmerking voor gebruik bij de radio-centrales, het geven van demon-
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straties in zalen, enz. Bij 500 Volt plaatspanning bedraagt het •
anodekring opgenomen vermogen 10 Watt. De T 104 wordt toe6
•
de 10-Watt versterkers voor gebruik in radio-centrales.
^
Afb. 161 toont
weer de karakteristiek van deze lamp.
De karakteristiek van afb. 162 is die van de
*f •«.»
If • IA. J
penthode-eindlamp Radio-Record M 604 met
*• ■ ICO-S00.
• ÏO-,00 .
direct verhitte kathode. Deze penthode is o-<<,oc*7
3 ■ 3»"V*
speciaal ontworpen voor hoogere anodespan"I *«*000n
ning. Bij de maximale anodespanning van 300
Volt is het af te geven vermogen aanzienlijk
grooter dan dat van de lamp M 1004. Het ge
bruik van de M 604 is bijzonder aan te bevelen
bij toepassing van electro-dynamische luid
sprekers.
Afb. 163 geeft de Philips penthode-eindlamp
E 443 met direct verhitte kathode weer met de
167. Karakteristiek
huls van afb. 155, dus met een schroefje opzij Afb.van
de Tungsram
voor de aansluiting van het hulprooster. Dit
A.S. 495.
is een penthode-eindlamp voor zeer groot ver
mogen. Zij leent zich bij uitstek voor gebruik in versterkers voor het geven
van demonstraties in zalen e.d. Het bij 400 Volt in den anodekring opgenomen vermogen bedraagt 12 Watt, terwijl door de bijzondere eigen« schappen van deze penthodelamp de afge^ geven energie aanzienlijk grooter is, dan die
AG 495
van de normale eindlamp bij hetzelfde in den
*y.«*
0 anodekring opgenomen vermogen.
u-e~*A
aDeze lamp wordt toegepast in de Philips 10KA-C2SOH
5 Watt versterkers.
Afb. 165 geeft de karakteristiek van deze
ff
Ij
penthodelamp.
,
Een bijzonder soort lampen zijn de z.g.n. gelijkrichtlampen, die men met de gewone radio* lampen niet mag verwisselen; zij dienen voor
/
de gelijkrichting van den wisselstroom uit het
V
* lichtnet, voor het laden van accumulatoren, de
Afb. 168. Karakteristiek voeding van het veld van electro-dynamische
van de Tungsram
luidsprekers of van de gloeidraden der lampen
A.G. 495.
in een gelykstroom-ontvangschakeling.
Men noemt gelijkrichtlampen met ingebouwden gloeidraad, die tot het
voortbrengen van den noodigen electronenstroom moeten dienen, „gloeikathodegeljjkrichters” (afb. 166). Wanneer de lamp tot den hoogsten
graad geëvacueerd is, zooals dat het geval is bij de ontvanglampen, dan
noemt men de gloeikathode-gelijkrichtlampen „hoogvacuumgelykrichters”

zsas*
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Rectron (Duitschland), Philips en Radium (Radio Record) (Holland)
en Tungsram (Zwitserland), vullen echter de lampen met een bijzonder
gas, dat het verkrijgen van een lioogeren gelijkstroom mogelijk maakt.
dan zulks met hoogvacuumlampen het geval
TUHGSRAM
ARW5
is. In de eerste plaats echter laat deze gas
/>•
//vulling het werken met een lagere wisselspan
ning
toe om een bepaalden gelijkstroom voort
/• • S mA
i - S -XAU
te brengen.
3 • >i V. <3 v«f.
ro • 17303a
Bijzondere gelijkrichtlampen zijn de zooge
naamde glimlampgelijkiïchters (zonder gloeidraad). Zij bezitten een „koude kathode”, zooals
men zegt, ter vervanging van den gloeidraad.
Deze lampen worden in Duitschland bij Seibt
en de A.E.G. gefabriceerd. Omdat de gloei
I
draad ontbreekt en voor gloeistroom niet ge
----S-----v- J
?’■' e
zorgd behoeft te worden, kunnen de voor het
Afb. 169. Karakteristiek gebruik van deze lampen benoodigde transfor
van de Tungsram *
matoren kleiner worden gehouden dan dit bij
A.R. 495.
gloei kathodegelijkrichters het geval is. De
vooral
in Amerika zeer populair en daar bijglimlampgelijkrichters zijn
zonder gewild.
In het hoofdstuk, dat over gelijkrichters en plaatspanningapparaten
handelt, komen wjj vanzelf nog nader op de
daarbij gebruikelijke gelijkrichtlampen terug.
Een ander goed fabrikaat radiolampen is
dat der Tungsramfabrieken, hier te lande wel
bekend. De Tungsram barium-lampen (zie afb.
176 en 177) worden in alle gangbare typen,
zoowel voor gelijk- als voor wisselstroom
gefabriceerd en zijn overal in den handel ver
krijgbaar; zij garandeeren een zuivere, krach
tige en selectieve ontvangst en kunnen in
iedere gewenschte uitvoering worden geleverd.
Ter vergelijking laten wij hierbij de karakteristieken van eenige der meest belangrijke
en nieuwste typen volgen; het is logisch, dat de Afb. 170. Karakteristiek
producten der verschillende fabrieken niet in van de Tungsram V 495
alle opzichten volkomen aan elkaar gelijk zijn, énketvoudige'"gelijkrichy

'

:

.
"
V

zoodat deze dan ook iets afwijkende en uiteenting).
loopende data vertoonen.
Afb. 167 geeft de karakteristiek van de Tungsram A.S. 495. Onder de
schermroosterlampen, die een groote hoogfreqüent-versterking moeten
geven, neemt deze lamp een eerste plaats in. De grafiek doet duidelijk uit-
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komen, dat deze lamp, behalve een zeer beduidend
en versterkingsfactor,
ook een buitengewoon groote steilheid bezit;
zij is indirect verhit voor
wisselstroomvoeding.
Afb. 168 toont ons de karakteristiek van
de Tungsram A.G. 495 als detector, terwijl afb. soo
rvvajTUkM
ruMt
169 ons die van de A.R. 495 als detector en
py*9s
weerstandversterker laat zien. De toepassing __
dezer beide nieuwe detectorlampen waarborgen
een zeer groote versterking, welke tot nog toe
niet met de gewone trioden te bereiken was. s
De A.G. 495 leent zich uitsluitend voor transformatorkoppeling; de A.R. 495 is daarentegen 3
ook bijzonder geschikt bij weerstandversterking.
Afb. 170 verschaft ons de gegevens omtrent a
de Tungsram V 495, een plaatstroomlamy
voor enkele gelijkrichting; afb. 171, die .
fo
6a
eo
van de P.V. 495 voor dubbele gelijkAfb. 171. Karakteristiek
richting. De V 495 kan tot 70 mA. gelijk
van de Tungsram
stroom afgeven. Dit stempelt haar tot een P.V. 495. (Plaatstroomlamp voor dubbele gelijk
ruime lamp.
richting) .
De P.V. 495 levert bij dubbele gelijkrichting
een gelijkstroom van 50 mA. X 300 Volt. Zij
voldoet dus aan de allerhoogste eischen, die gesteld kunnen worden met
betrekking tot de plaatstroomvoeding van een ontvangtoestel met meerdere
lampen.
In afb. 172 zien wij de karakteristiek van
de Tungsram P.X. 2500, een krachteindlamp
met een vermogen van 25 Watt. Na voldoende
voorversterking waarborgt deze reuzin bij
krachtversterkers een sterke en zuivere weer
gave.
De Tungsram PP 415 brengt op het gebied
i» van meervoudige rooster-eindlampen een zeer
opmerkelijke nieuwigheid, die daarin bestaat,
u dat het tot nog toe als onmisbaar beschouwde
derde rooster van de zoogenaamde penthode,
f door een speciale uitvoering van het stuurAfb. 172. Karakteristiek
van de Tungsram
P.X. 2500. (25 Watt-

rooster overbodig wordt'
Om deze reden heeft dit type eindlamp
slechts 4 electroden en kan door haar mooie,
technische constructie aangemerkt worden als
een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de lampenfabricage.
Behalve het feit, dat zij een tamelijk groote belasting aan den luid-
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spreker onvervormd doorgeeft, versterkt zij de haar toegevoerde energie
zoodanig (versterkingsfactor 60), dat één trap laagfrequentversterking
kan worden weggelaten. Ondanks deze besparing zal de versterking toch
grooter zijn.
Een verder voordeel is, dat dit type over het geheele toonfrequentiegebied volkomen gelijkmatig ver
sterkt, zoodat, zoowel de hooge als
de lage tonen natuurgetrouw wor
den weergegeven. De P.P. 415
wordt in twee uitvoeringen ge
maakt en wel met 5 pennen aan
den voet of met 4 en een zijschroef. Zij kan in ieder toestel
zonder meer als eindlamp worden
toegepast.
De zij schroef of de middelste
der 5 pennen is, zooals gebruike
lijk, met het hulprooster verbon
den. Bij 150 Volt anodespanning
moeten plaat en hulprooster ge
lijke spanning hebben. Bedraagt
de gebruikte anodespanning meer
dan 150 Volt, zoo mag toch
-40 Eg/V -30
-20
-10
het hulprooster in geen geval een
Afb. 173. Karakteristiek van de
Tungsram P.P. 430 (Tetrode-eindhoogere dan genoemde spanning
eindlamp 6 Watt).
worden aangelegd; een hooge
plaatspanning is daarentegen al
tijd gewenscht; afhankelijk van de gebruikte plaatspanning moet de
negatieve roosterspanning bij toepassing dezer lamp 6-12 Volt bedragen.
De gegevens dezer lamp zijn
de volgende:
Gloeispanning 4 Volt.
Anodesp. 150-200 Volt.
Hulproosterspanning
150 Volt.
Negat. roostersp. 6-12 Volt.
Inwendige weerstand 33000
Ohm.
Afb. 174. UitvoeGloeistroom 0.15 Ampère.
ring van de pen- structie
Normale anodestroom 15 mA.
tetrode-lamp
thode-lamp
(Tungsram).
Verzadigingsstroom 60 mA.
(Tungsram).
Steilheid 1.8 mA/V.
Versterkingsfactor 60.
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In afbb. 173 is de karakteristiek van de Tungsram P.P. 430 afgebeeld.
Dit is een G-Watt tetrode eindlamp, terwijl de P.P. 415 een 4 Watt lamp is.
Deze tetrode eindlampen kenmerken zich door de bijzondere uitvoering van
het schermrooster (zie afb. 174 en 175). Door deze speciale constructie
wordt de groote versterking bereikt van de penthode-eindlampen, zonder
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Afb. 176.
Tungsram
plaatstroomlamp voor en
kele gelijkrichting.

Afb. 177. Tungs
ram indirect ver
hitte wissel
stroom lamp.

dat zij de hooge tonen bovenmate versterken.
Bij de penthode (afb. 174) is het derde rooster met het midden van den
gloeidraad verbonden. Het ligt daarom aan constant potentiaal en stuurt
de electronen niet. Deze functie wordt door het stuurrooster uitgeoefend,
dus enkelvoudige sturing.
Bij de tetrode (afb. 175) wordt de functie van het schermrooster, ten
gevolge van de speciale uitvoering van het stuurrooster, door dit laatste
vervuld. De electronen worden dus dubbel beïnvloed en vandaar de ver
hoogde, ergo dubbelvormige sturing.
Tegenwoordig stelt men steeds hoogere eischen aan het ontvangap
paraat, zoowel wat volume als zuiverheid der weergave aangaat. In de
eerste plaats denkt men zulks te bereiken met een zware eindlamp, t.w.
een lamp met groot versterkingsvermogen, die tevens in staat is de haar
toegevoerde energie in een onvervormd geluid om te zetten.
Het is intusschen een feit, dat, hoe ruimer men zijn lampen kiest, des te
meer men een zuivere ontvangst nabij komt, doch met de keuze van een
goede eindlamp alleen is men er nog niet; deze kan pas tot haar recht
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VERGELIJKINGS

Functie der lamp

stroombron

gloeispann.

Schermrooster-h. f.-verst.
Weerstandversterker
Universaallamp
Detector-l.f. versterker

gelijkstr.

4 V.

99

99

n

11

9*

9•

99

99

99

99

99

99

99

99

Laagfrequent- en eindlamp
99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Dubbelroosterlamp
Schermrooster h. f. verst.
Weerstandversterker
Detector-1. f. versterker
99

99

99

Dubbelrooster modulator
Penthode krachtverst.
Krachtverst.-zend-modul.

»

;
-

99

99

99

99

99

99

9»

dir. verh.
wisselstr.

99

99

19

7.5 „

99

99

4

„

99

99

7.5

„

>i

>»

10

99

4

»9

>>
>»
99

Dubbele

M254
M400
M94
M54
M64

Ml 004
M604
DM300
Dn2004
Dn404
Dn 154
Dn254
Dn44
Dn 1004
T94
T34

1.00 ,
1.25 ,
1.6

Tl 04

99

0.3

3-4

„

0.8

i»

4

>»

1.00 ,

R14
R134
R470

i)

4-5

„

0.8

»»

1.00

7.5 „

1.00
0.40
1.20
2.00
1.50
1.50

,
,
,
,
,
,

4.00

»

91

•i

)>

99

99

99

»>

»>

»»

i»

A2004
M350
M300
Ml 44
M204

T78

>>
))

t)

0.08 A.
0.06 „
0.06 „
0.10 „
0.075 „
0.10 „
0.10
0.15 „
0.20 „
0.30 „
0.20 „
0 30 „
0.08 „
1.00 „
1.00 „
1.00 „
1.00 „
1.00 „
0.80 „
0.65 „
0.65
1.00

99

»

ii

99

99

>>

■1

99

99

99

■

;

99

»»

Enkele gelijkrichter

!

gelijkstr.
indir. verh.
wisselstr.

99

99

i

99

99

99

i :

gel. en w. str.

Eindlamp
Tetrode eindlamp

! .«
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Type

ii

4

>»

4

>9

3-4

„

4

i>

5
7.5
2.2
1.8

>)
„
„
„

,
,

3.00 ,

T730
Tl 060

R145

R104
R78
R24
R234
R240
R256
R278
R222
R215

IRptUSH'".'.

Lampen-typen en dat a.

TABEL.
Philips
Type
A442

A425
A409
A415

Tclefunken
Type

Tungsram

RES
RE
RE
RE

S
R

094
034
074
084

Type

G
G
G

407

1-3

412
406

1-4

n

2-7

91

407
\ 412

411
409

B424
B406
B409

RE
RE

114
134

L

414

1-4.5
1-6
1-3
3-14
4-10

Volt

„
II

II

ll
91

B405

5-20

ll

C405

•I

B443

RE
RES

304
164d

C443

A441
E442

E438
E415
E424

E441
E443
404

RE 074d
RENS 1204
REN 1004
REN { 1104
804
REN 904
REN 704d
RES 664d
RE

604

P

430

5-20

PP
PP
DG
AS
AR
AG

415
430

5-17
8-18

407

0-3

4100
4100
4100

1-3
1-3
1-8
1-5

DG

4100

P

460

F704

MC 1/50
1800

RV

218

RGN

354

V

430

PV

480

RGN 1304

V

495

RGN

PV
PV

430

373

505

1562
1801
506
1561
1560

504

RGN 1054

»>
M

ii

II

ii
ii
II

Anode
spanning

inwendige
weerstand

80-200 Volt 2000000hm
100-200
18700 „
50-150
6250 „
50-150
6400 „
50-200
8300 „
50-150
8300 „
50-150
3750 „
100-200
3570 „
. 60-150
1800 „
2140
„
100-200
33000 „
80-150 n
24000 „
150-300
4500 „
6-24
ii
214000 „
100-200
23000 „
100-200 H
7500 „
50-200 ii
8300 „
50-200
3000 „
10-180
20000 „
200-400
1800 „
150-300
1000 „
100-220 „
1400 „
250-500 „
2860 „
250-500 „
1600 „
250-450 „
2500 „
700-1000 „
91

91

II

ll

II

il

n

ll

ll

ll

:

I*

•!

II

‘ .1

.

H

II

20-30

E408

-

Neg.
roostersp.

201

6 19
10-34
15-40
10-27
27-85
50-80

ll

II

ll

II

II

II

ll

,
'!

•I

ll

495
:

RGN 2004

2769
328,451

■

I
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komen als de haar toegevoerde energie, die door de plaatstroomlamp ge
leverd moet worden, voldoende is.
Het steeds zwaarder worden der moderne eindlampen eischt onverbidde
lijk zware gelijkrichtlampen, die in staat zijn zoowel hooge plaatspanningen als groote anodestroomen te leveren. In de lampen-techniek ziet men
dan ook de ontwikkeling der ontvanglampen gelijken tred houden met
die der gelijkrichtlampen (men vergelijke afb. 171 en 173).
Om een juiste keuze te doen voor een bepaalde lamp, dient men zich
af te vragen, welke gloeistroom-, plaat- en negatieve roosterspanningen
noodig of voorhanden zijn. Aangezien de eindlamp gewoonlijk de hoogste
plaatspanning vraagt, kan men deze spanning als de gewenschte aannemen.
Ook met de beschikbare negatieve roosterspanning en het gloeistroomverbruik, zoomede met den inwendigen weerstand in bepaalde gevallen
en andere factoren heeft men rekening te houden. In het belang van
onze lezers laten wij hieronder een vergelijkingstabel van verschillende in
den handel zijnde fabrikaten volgen.
Voor verdere gegevens, de lampen betreffend, verwijzen wij naar de
karakteristieken. Men houde hierbij in het oog, dat niet twee fabrikaten
steeds volkomen aan elkaar gelijk en dus ook de grafieken der overeenko
mende lampen iets afwijkend zijn. De vergelijking is gebaseerd op de
elkaar in verschillende eigenschappen het meest nabijkomende typen.
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ONTVANGST-STORINGEN EN METINGEN.

Bij de hier volgende beschrijving van storingsbronnen en de manier
waarop deze zijn vast te stellen en op te heffen, zij voorop gesteld,
dat de betreffende ontvanginstallatie (speciaal het ontvangtoestel) in
electrisch en mechanisch opzicht onberispelijk is gebouwd, zoodat deze
geen schakelfouten bevat; want ook een technisch goed geconstrueerde
ontvanger zal, zooals dat bij alle ingewikkelde machines en instrumenten
voorkomt, wel eens den dienst weigeren.
Sommige onbeteekenende storingsgevallen kunnen vaak al door tech
nisch minder bekwame radio-amateurs verholpen worden, doch het op
sporen en verhelpen van fouten, die niet zoo direct voor de hand liggen,
zal in de meeste gevallen ook voor hen schijnbaar onoverkomelijke moei
lijkheden opleveren.
Intusschen kunnen we alle voorkomende storingen in twee klassen ver
deden, n.1. fouten, die hun oorsprong vinden in den ontvanger (met
bijbehoorende voedingsbronnen en toevoerleidingen) en storingen, welke
veroorzaakt worden door invloeden van buitenaf en die dus met de
ontvangst langs antenne of aardleiding meekomen.
Ook de antenne zelf en de aardleiding kunnen de schuld van storingen
zijn; deze storingen uiten zich dan in den vorm van gekraak of afbrok
keling van de geluidsweergave. Oorzaken hiervan zijn in de meeste ge
vallen: los contact in de antenne- of aardleiding (de aanleg van deze
beiden moet steeds met de meeste nauwkeurigheid geschieden) of her.
in aanraking komen van den antennedraad met den dakrand (wanneer
de antenne door den wind wordt heen en weer bewogen), een regenafvoerpijp, een metalen balk cf brandladder.
Men zorge er dus altijd voor dat antenne, aardleiding, bliksembeveiliging
en antenne-aarde-schakelaar in goede conditie verkeeren, zoodat men er
zeker van is dat een dezer onderdeden der ontvanginstallatie ons geen
parten speelt en wij er van op aan kunnen, dat deze betrouwbaar zijn.
Treedt nu tijdens de ontvangst b.v. gekraak op, dan behoeven wij
slechts even de antenne van het toestel los te nemen, om ons ervan te
overtuigen, dat de oorzaak van deze storing niet in het apparaat zelf
gelegen is. Blijft het gekraak nog aanhouden, wanneer wij ook de aard
leiding van het toestel verwijderen, dan kunnen wij er zeker van zijn,
dat in dit geval de fout in de apparatuur schuilt. We dienen dus altijd
met het losnemen van antenne en aarde te begihnen, als wij bij de
ontvangst knetterende of krakende geluiden waarnemen en zijn dan in
staat den oorsprong dezer soort storingen onmiddellijk te localiseeren.
Houden de storingen op als antenne en aarde van het toestel losgenomen
zijn, dan weten we ook zeker, dat wij in dat geval veelal niet bij machte
zijn om zelf de oorzaak hiervan weg te nemen.
Wanneer antenne en aarde van het toestel los genomen zijn, mag het
toestel geen enkel geluid doen hooren (tenzij een licht gebrom bij wissel-
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stroom-toestellen) en als wij onder deze omstandigheden storende geluiden
(kraken, ruischen of fluiten) waarnemen, kunnen wij met zekerheid aan
nemen, dat de oorzaak hiervan in de apparatuur gezocht moet worden.
In het algemeen moet men bij het storingzoeken trachten den oorsprong
van de fout te localiseeren; men ga daarom systematisch te werk. Men
begint met vast te stellen dat de voedingsbronnen hun plicht doen, met
andere woorden, men onderzoekt door middel van een voltmeter of de
aangelegde spanningen de juiste waarde hebben. Verder controleere men
de toevoerleidingen (aansluitsnoeren); deze vertoonen vaak breuken (ook
het luidspreker- of telefoonsnoer).
Voor spanningsmetingen gebruike men slechts draaispoelmeters met
een zeer hoogen inwendigen weerstand (minstens 100 Ohm per Volt)
bij het meten van gelijkspanningen (plaatspanning en accu); bij wisselstroomtoestellen kan men voor de meting van de gloeispanning een
gewoon weekijzerinstrument (zie afb. 180) gebruiken, hetgeen men
trouwens bij het opmeten van den accu ook gerust kan doen.
De inwendige weerstand van deze voltmeters is echter voor het op
meten der plaatspanning (met uitzondering van de anode-batterij) veel te
laag; voor dit doel hebben we hieraan niets.
Bij het zoeken naar een fout in het toestel is voorts een koptelefoon
van veel nut; hiermede kunnen we gemakkelijk dat gedeelte van het
toestel uitvinden waarin de fout zich bevindt. Zijn alle toevoerleidingen
in orde, de aangelegde spanningen juist en alle verbindingen in het appa
raat goed, zoodat men weet, dat de oorzaak der storing in het toestel zelf
moet zitten, of beter gezegd, in de onderdeelen, waaruit het is opgebouwd,
dan stelt men vast of de fout schuilt in het hoog- of laagfrequentgedeelte.
Een voorbeeld uit de practijk moge dit nader toelichten.
Een vierlamps toestel, dat eenigen tijd bevredigend heeft gewerkt,
staakt op een gegeven oogenblik de geluidsweergave; af en toe komen
vervormde zachte geluiden als heel in de verte door, afgebroken door
geknetter.
Nemen we aan, dat het een gelijkstroomtoestel betreft, waarbij een
accu voor den benoodigden gloeistroom zorgt en een plaatspanningapparaat den plaatstroom levert. We nemen antenne en aarde los; het
somwijlen zacht en vervormd doorkomend geluid verdwijnt hiermede
geheel, doch het kraken houdt aan.
We steken in plaats van den luidspreker de koptelefoon in het contact en
hooren de krassende geluiden nu nog duidelijker; als we luidspreker en
telefoon in serie schakelen (met behulp van een stukje draad, door van
ieder één pen hiermede te verbinden) en weer op het toestel aansluiten,
nemen we den blik waar, die het gevolg is van deze verbinding. Zoowel de
luidspreker als de telefoon geven nu het'krassen weer en we nemen aan,
dat de luidspreker in orde is. We sluiten antenne en aarde weer aan
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en verbinden nu de koptelefoon met de primaire wikkeli ng van den eersten
transformator (we nemen aan, dat het te onderzoeken apparaat bestaat uit
één trap hoogfrequentversterking, detector en twee trappen laagfrequentversterking met transformatorkoppeling).
Onmiddellijk komt het station, waarop men is afgestemd, in de telefoon
hard en zuiver door; detector en hoogfrequentkring zijn dus in orde.
Hieruit trekken we de conclusie, dat de oorzaak van het verdriet in de
laatste trap laagfrequentversterking moet gelegen zijn; we onderzoeken
de lamp en deze blijkt niet defect te zijn.
Bij onderzoek van den transformator (de negatieve roosterspanning,
plaatspanning en accuspanning blijken juist te zijn) komt aan het licht,
dat de primaire wikkeling is doorgeslagen. Deze transformator wordt
door een anderen met dezelfde wikkelingsverhouding vervangen en het
toestel werkt weer als voorheen.
Toen wij begonnen de telefoon over de primaire wikkeling van den
eersten transformator te schakelen, hebben wij den detectorkring gecon
troleerd (dat de primaire wikkeling van den transformator parallel met
de telefoon geschakeld staat heeft weinig invloed op de geluidssterkte)
en zijn dus zoowat in het midden van het toestel met ons onderzoek
aangevangen.
Men moet steeds het onderzoek op deze wijze beginnen, nadat men
vastgesteld heeft, dat de storingsbron in het toestel zelf moet liggen,
dus dat voedingsbronnnen, toevoerleidingen, antenne en aarde niet debet
zijn aan het euvel, dat zich voordoet. Blijkt de detectorkring al niet in
orde te zijn, dan is dit een aanwijzing om het onderzoek naar den linker
kant van het toestel voort te zetten en de rechterzijde voorloopig te laten
rusten (rechts bevindt zich altijd het laagfrequentgedeelte van den
ontvanger of juister, de laagfrequentversterking).
Wij zullen nu eenige aanwijzingen geven voor het detail-onderzoek en
daarna de gegevens uitwerken van de meest voorkomende storingen, aan
de hand van welke beschrijving deze gemakkelijk te herkennen, na te
speuren en te verhelpen zijn.
Metingen moeten geschieden in het toestel, direct aan de klemmen van
transformatoren, spoeleinden of lamphouders, doch niet aan de invoercontacten. Het doormeten van transformatoren, spoelen, weerstanden en
lampen, door middel van de koptelefoon, moet geschieden in serie met
een gelijkstroombron; hiervoor kan de accu van het toestel, een zaklantaarnbatterij of een ander droog element worden benut. Al naar den
aard van den ingeschakelden weerstand zal men b(j het sluiten van dezen
stroomkring een harderen of zachteren tik in de telefoon waarnemen.
Zoo zal bij het doormeten op déze wijze de klik, die ontstaat bij de
sluiting van den kring van de primaire wikkeling van een transformator,
beduidend harder zijn dan die, welke men te hooren krijgt bij het sluiten
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Ontvangst-sto ringen en metingen.

van den kring van de secundaire wikkeling. Hetzelfde geldt voor weerstanden van verschillende waarden.
Hooit men maar een uiterst zwak tikje bij het sluiten van het meetcircuit of in het geheel niets, dan is dit het bewijs, dat b.v. de door
gemeten wikkeling of weerstand onderbroken is.
Ten aanzien van het meten van lampen geldt, dat wij op deze manier
alleen kunnen vaststellen of de gloeidraad defect is; is de gloeidraad heel, dan hooren wij een harden klik, is hij doorgebrand, dus
onderbroken, dan hooren wij in het geheel niets. Natuurlijk kunnen wij
met deze eenvoudige meetinrichting
f
^
niet te weten ko
men of de kathode
voldoende
nog
emitteert. Daaren
tegen kunnen w;j
wel vaststellen of
de kathode (gloei
draad of emitteerende laag) soms
ook op een of an
dere
onzichtbare
Afb. 178. Eenvoudige inrichting voor het doormeten
manier in aanra
van de onderdeelen in een radiotoestel.
king is gekomen
met het rooster der lamp, in welk geval deze dan ook inderdaad defect is.
Ook kan het rooster in verbinding zijn gekomen met de plaat; dit
komt evenwel sporadisch voor en in zoo’n geval hebben wij met een
fabrieksfout te doen. Wel gebeurt het soms, dat wanneer een gloeidraad
(dus ook plaat en rooster) horizontaal is opgesteld, deze na een langeren
bedrijfsduur doorzakt en zoodoende het rooster raakt, waarmede dan ook
de werking van de lamp ophoudt; bij goed geconstrueerde lampen zal
dit evenwel maar zelden voorkomen.
Intusschen blijft het altijd raadzaam in gevallen, die het vermoeden
wettigen, dat de lamp defect is, deze in dit opzicht te controleeren.
Hiertoe legge men een der beide meetdraden aan een willekeurige gloeidraadpen (aangenomen dat de gloeidraad heel is) en rake men met den
anderen meetdraad de rooster- en plaatpen even aan; nooit mag men
dus als rooster en plaat vrij zijn van de kathode, bij het sluiten van
den stroom in den meetkring een klik hooren. Zouden wij wel een .klik
waarnemen, dan is zulks een bewijs, dat er in het inwendige van de
lamp een verbinding bestaat tusschen de beide deelen, die aangesloten
zijn op de betreffende, doorgemeten pennen. Alleen bij aanraking van de
gloeidraadpennen moet een harde klik gehoord worden, daar de weerstand
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van den gloeidraad onbeteekenend klein is ten opzichte
van den weerstand
der telefoon.
De hier besproken meetinrichting bevat dus een koptelefoon
waarvan
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MAVOMETER
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Afb. 179.

Mavometer (draaispoel volt- en ampèremeter) met shunt
en voorschakelweerstand.

de eene toevoer-draad b.v. met de pluspool van de batterij is verbonden
en de andere, (willekeurig verlengd met een afzonderlijk stuk draad) als
meetdraad dienst doet, terwijl een met de minpool verbonden stuk verlengdraad als tweede meetdraad fungeert. Deze beide meetdraden, waarmede
men overal goed bij kan komen in het toestel,
kan men dan naar het door te meten onderdeel
brengen en hierop aanleggen; afb. 178 geeft /
zulk een eenvoudige meetinrichting weer.
/
Een zeer goed en nauwkeurig meetinstru- ƒ)•. J
ment, waarmede men stroom-, spannings-, en h-J
weerstandmetingen 'kan verrichten, toont ons \h|
afb. 179. Door middel van shuntblokken en vl
voorschakelweerstanden kan men met dezen ^
Mavometer stroomen meten van 50 Microampère tot 20 Ampère, spanningen van 2
Millivolt tot 2000 Volt en weerstanden van 50
Afb. 180.
Voltmeter.
Ohm tot 50 Megohm. De weerstand van dezen
(weekijzerinstrument).
meter bedraagt 500 Ohni per Volt.
Men moet er aan denken, dat bij gebruik van een draaispoelmeter de
plus- en minpool van het meetinstrument juist worden aangesloten, zoodat
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Schakelschema

3 O
h MV-

voor

meting

van

stroom

De normaal voorkomende Meetbereiken voor stroommetingen zijn
No. 3a voor kleinen anodestrooni
No. 5a voor grooten anodestroom
No. 7a voor grooten anodestroom
No. 12a voor gloeidraadstroom van
zwakgloeiende lampen
No. 13a voor gloeidraadstroom van
zwakgloeiende lampen
No. Ha voor gloeidraadstroom van
oxyd lampen
No. 20a Accumulatoren laadstroom
No. 25a Accumulatoren laadstroom

Het instrument meet direct aan de klemmen-AV en + A
bij vollen uitslag 0,002 Amp.= 2 mA en 0.10 Volt inwendige
weerstand 50 ohm. Voor meting van hoogere spanningen en
stroomsterkten heeft men de volgende weerstanden noodig:
i

No.

Meejbereiken der
Schaal
I
Shunts in
binnenste i buitenste
stroomsterkte
50°
75°

la ! 0.0025 A” 2.5 mA
2a! 0.003 „
3
•»
3a i 0.005 „
5 „
4a 0.0075A” 7.5 mA
5a 0.01 „ 10 „
ba 0.015 ,,
15
»>
7a 0.020 A”
20 mA
8a 0.025 „
25 „
9a 0.03 „
30 „
10a 0.05 A”
50 mA
11a 0.075 „
75 „
12a 0 1
n
100 „
13a 0.15 A”
150 mA
14a 0.2 >>
200 „
15a 0.25 „
250 „
16a 0.03 A”
300 mA
17a 0.5
500 „
18a 0.75 „
750 >» i
19a 1.0 A” 1000 mA
20a 1.5
„ 1500 „
21a 2
„ 2000 „
22a 2.5 A” 2500 mA
23a 3
„ 3000 „
24a 5
„ 5000 „
25a 7.5 A" 7500 mA
26a 10
„ 10000 „
27a 15
„ 15000 „
28a 20
A” 20000 mA

1°=005 mA
1°=0.04 mA
1°=0.1

>*
1°=0.1

mA

1°=0.2

„

1 °=0.2 , mA
1°=0.4
1°=0.5

mA 1

1°=1

mA

1°=2

M

i 1°=0.4

1°=4
1°=5

mA
*»

1°=10

mA

1°=1

mA

1°=2

mA

lü=4

mA

1°=10
1°=0.02

A

1 °=0.04
1°=0.05

.. ;
A

1°=0.1

>>

1 °=0.2

A
A

ji

1°=0.02

A

1 °=0.04

A

1 °=0.1
l°-0.2
1°=0.4

mA

A

de uitslag in de goede
richting kan plaats
vinden en de wijzer »
niet naar links tegen
den stuitnok wordt gestooten. Bij weekijzerinstrumenten ’ is de
poling onverschillig;
zij kunnen dan ook
voor
wisselstroom
worden gebruikt. In
afb. 180 is een weekijzervoltmeter afge
heeld voor twee meetbereiken, n.1. van 0-5
en van 0-100 Volt.
Verder moet men
er acht op geven, dat
spanningsmetingen
altijd dienen te ge
schieden onder volle
m.a.w.
belasting,
gloei- en plaatspanning meet men, ter
wijl de lampen bran
den en de anodespanning is ingescha
keld (en er dus plaatstroomverbruik is).
Hierna volgt nu
een opsomming van
stoverschillende
ringsmogelij kheden,
zöoals deze zich in de
practijk voor kun
nen doen. De daar
achter vermelde cijfers verwijzen naar
de aanwij zingen voor
de opsporing in het
tabellaopgenomen
risch overzicht, dat
men achter deze op-
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somming vindt afge
drukt.
Men constateert:
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Schakelschema voor meting van spanning
Normale bereiken voor spannlngsmetingen zijn:
>

A. Geen of zwak
geluid,
zonder geruisch.
a. geen signaal in den
detectorkring, geen
geruisch: 4, 10, 11,
17, 22, 24, 30 of 32.
b. goed geluid in den
detectorkring, geen
of zwak signaal na
de versterking in
het
laagfrequent
gedeelte van het
toestel: 5, 6, 8, 10
of 22.
c. zwak geluid in den
detectorkring:
4,
11, 13, 14, 17, 22,
23, 24 of 27.
B.
Af gebrokkeld,
stootend of krakend
geluid in den detec
torkring.

No. 11 v, 12v en 13v Accu- en lampen
spanning
No. I6v, voor Anodespanning, dubbelroosterlampen
No. 21 v, 22v en 23v voor Anode
spanning
No. 29v en 30v voor zenderspanning

O

i
e
T

o

Q

O C

- -WWW-

.Het
.. instrument
„
. , meet direct
.
aan de klemmen-AV en -j- A
bij vollen uitslag 0.002 Amp. — 2 mA en 0.10 Volt, inwendige
weerstand 50 Ohm. Voor meting van hoogere spanningen en
stroomsterkten heeft men de volgende weerstanden noodig:

No.

Meetbereiken der
Schaal
Voorschakelweerstanden in
binnenste
buitenste
spanning
50°
75°

lv
2v
3v
4v
5v
6v
7v

0.15 Volt
1°=2 mV
0.20
1°=4 mV
n
0.25
1°=5
>>
>>
0.30 Volt
1°=4 mV
0.50
1°=10 mV
0.75
1°=10 „
>»
Volt
lü=0.02 V
1
1°=0.02 V
8v
1.5
))
1°=Q.04 „
9v
2
>>
1°=0.05 V
lOv
2.5
Volt
1°=0.04 V
3
11 v
1 °=0.1
12v
5
»
jj
I °=0.1 V
7.5
Volt
13v
1°=0.2 V
10
14v
>
1°=0.2
15
>•
15v
Volt i 1 °=0.4 V
20
löv
' 1°=0.5
25
I7v
>>
1°=0.4 V
30
18v
»»
50
Volt
1°=1
V
19v
1 o=l
V
75
20v
l°=2
100
n
21v
>»
1°=2
V
Volt
150
22v
1°=4
V
200
23v
jj
1°=5
250
24v
t>
1°=4
V
300
Volt
25v
1°=10
V
500
26v
1°=10
»
750
27 v
n
1°=20
V
1000
Volt
28v
1°=20
V
1500
29v
jj
1°=40
2000
tt
30v
jj
14
der Radiotechniek.
jt

j

a. tijdens de afstem
ming: 2, 9, 12, 16,
20, 25 of 26.

!:
i

!•;

■!

■

b. niet als gevolg van
de afstemming: 16,
17, 18, 20, 21, 25,
26 of 32.
C.
AfgebrokkeM
of krassend geluid in
het laagfrequent ge
deelte: 5, 18, 32 of 33.

j

jt

tj

j

;■

1:
!:• •
.

Wanneer men dit
onderzoekt, doet men
Het Nieuwe Handboek

210

Ontvangst-storingen en metingen.

Schakelschema voor meting van weerstand
r x

-^vwwv

men en met' de kop
Het instrument meet direct
aan de klemmen-AV en -f A
bij vollen uitslag 0.002 : Amp. —
2 mA en 0.10 Volt, inwendige
weerstand 50Ohm. Voor meting
van hoogere spanningen en
stroomsterkten heeft men de
volgende weerstanden noodig:

£

O C

bij precies

2

4

110

220

Voorschakelweerstanden

5

5

150

300

Afleesbaar
op de

1HI

den

ker te luisteren; blij
ven de geluiden aan
houden,

dan

duidt

zulks op een fout in

50°

50°

75°

75°

Schaal

40

40

55

55

deelstrepen

transforma

tor).
D.

Gegil,

gefluit,

gesis, of gehuil in den
detectorkring.

38.5 39.2

37

38.4

32.1 35.6
22.2 28.6
11.7 22.2
4.4 8
1.8 3.1
05__ 1

deelstrepen
54.3
52.8 53.9
48.4 51.4
39 3 45.8
23.5 33
11
23.6

3.8

7.2
2.6

1.2
0.4 0.8
0.15 0.3
0.15

n

a. tijdens het afstemmen: 2, 7, 9, 12,
20 of 31.

deelstrepen
ft
*i

deelstrepen
ff

b. niet als gevolg van
de afstemming: 3,
10, 12, 14, 20 of 36.

ff

deelstrepen
ff
ff

E-e
rx ri ——
e
(zie schakelschema voor weerstandmeting)
E = spanning der stroombron, welke eerst met den
Mavometer is te meten;
rx = onbekende weerstand;
e = spanningsuitslag van den Mavometer na schakeling van
rXtusschen instrument en stroombron;
r \ = weerstand van het instrument, gelijk 500 maal den te
gebruiken voorschakelweerstand.
VOORBEELD:
Men wil een silietstaafje, gemerkt i/2 Megohm, nameten.
Als stroombron heeft men een 220 Volt net. Om E en e te
meten, moet men een schakelweerstand gebruiken van 30J Volt
r j is dan 500X300=150.000 Ohm ;
E gemeten is 210 Volt en e is 81 Volt.
n= 150.000 x 2108~81=0.24 Megohm

■

achter

laagfrequentverster-

slagen
Volt Spanning
der Stroombron
VoltMeetbereik

Buiten de hier vermelde Ohmtabel kan men de grootte der
weerstanden volgens de volgende formule berekenen:

r•

telefoon

de
laagfrequentversterking (b.v. doorge

OHMTABEL

0 Ohm
50 „
100 „
300 Ohm
1000 „
3000 „
10000 Ohm
30000 „
100000 „
300000 Ohm
1 Mill. „
3
f*
10 Mill. Ohm
30 „
ff
50 „
tf

goed de detectorlamp
uit het toestel te ne

E. De onder D ge
noemde storingen in
de
laagfrequentversterking: 3, 19 of 35.
F.

Brommen:

23,

28 of 29.
G. Vervormd
of
schor geluid: 19, 21
of 35.
Onregelmatig,
H.
wegzakkend en weer
aanzwellend geluid: 1,
15, 16 of 18.

5
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TABELLARISCH OVERZICHT.
1. Beweging van een los contact in de spoelen (inductie-werki
ng tusschen
de spoelen varieert).
2. De detectorlamp krijgt te veel plaatspanning.
3. Plaat- en roosterverbindingsleidingen loopen te dicht 'bij- of raken
elkaar.
4. De gloei- en (of) plaatspanningen zijn sterk gezakt.
5. Transformator (en) doorgeslagen.
6. Bij inschakeling van de versterkerlampen ontstaat spanningsafval
(accu bijna ontladen) door te veel stroomafname.
7. De lekweerstand is te groot.

' {■

'I'

ï

8. De detectorlamp wordt ontregeld, tengevolge van het inschakelen der
laagfrequentversterkerlampen (spanning voor de detectorlamp bij
regelen als de laagfrequentlampen branden).
9. De terugkoppeling (spoel) is te groot.
10. Slecht contact van de pennen der lamphuls in de busjes van den
lampvoet.
11. Plus- en minpolen van gloei- of plaatspanning zijn verkeerd aange
sloten.
12. De gloeidraadspannjng van de detectorlamp is te hoog.
13. Breuk of slecht contact in de aardleiding of antenne-invoerleiding.
14. Roostercondensator is kortgesloten.
15. Capaciteitsveranderingen in de antenne (slap hangen en slingeren
door den wind) of doorslag tengevolge van (regen)water.
16. Slecht contact in antenne- of aardleiding.
17. De luidspreker of telefoonspoelen zijn doorgeslagen; het aansluitsnoer
bevat een inwendigen breuk.
18. Los contact in de gloeidraadleiding (defecte gloeidraadweerstand).
■ 19. Koppeling in den versterker (te verhelpen in de meeste gevallen door
een blokcondensator van 1000 a 2000 cM of een weerstand van 0.01-1
Meghom te schakelen over de secundaire winding van den eersten
transformator; (met dit paardenmiddel is de gilneiging dan wel te
onderdrukken) of de negatieve roosterspanning is onderbroken.
20. Te hooge roosterspanning. De detectorlamp kan niet meei wei ken,
dit uit zich in een schrillen fluittoon of een klokkend geluid met
een frequentie van tien tot twintig stooten per seconde. Ook kan de
lekweerstand defect zijn. Op te heffen door verlaging der ïoostei

.
■5

/

spanning en door de terugkoppeling kleiner te maken.
21. Verkeerde aansluiting van plaat- en gloeispanning. Te stei e eiug
koppeling.
22. Telefooncondensator defect.
23. Slecht contact in antenne- of roosterspoel.

■

(
’
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24. Een der kringen is niet goed afgestemd.
25. Onvoldoende isolatie; het met de hand aanraken van deelen, die in
verbinding staan met den antennekring.
26. Defecte draaicondensator; platen krijgen onderling verbinding op som
mige punten. Ook kan zich hier vuil tusschen bevinden.
27. De gloeidraadtemperatuur is te laag. Geeft het opvoeren hiervan geen
resultaat, doordat het geluid wel harder maar onzuiver wordt, dan
moet men de terugkoppeling kleiner maken of de plaatspanning ver
minderen.
28. Een defecte verbinding veroorzaakt lek van den plaatkring naar aarde.
Ook kan het voorkomen, dat bij schema’s, waarbij de plaats van de
eerste lamp rechtstreeks met de antenne verbonden is, een te vaste
koppeling, ter verkrijging van een groote geluidssterkte, gemaakt
moet worden.
29. Inductieverschijnsel van het wisselstroomlichtnet. Bij wisselstroomtoestellen: een onderbreking in de aardleiding. Bij gebruik van accu:
gelijkrichter staat hierop ingeschakeld te laden, terwijl het toestel
in bedrijf is.
30. Spoelen zijn vochtig of defect.
31. Het genereeren van een buurman. (Hiertegen is niets te doen; bij het
losnemen van de antenne moet het gefluit, dat hierdoor veroorzaakt
wordt, onmiddellijk ophouden.)
32. Los contact in een der onderdeden of leidingen.
33. Bij een ronkend geluid met een frequentie van 100 tot 120 onder
brekingen per seconde is de negatieve roosterspanning onderbroken.
34. Fading of sluiereffect.
35. Onvoldoende negatieve roosterspanning; te sterke terugkoppeling (iets
over het critieke punt, den rand van genereeren); inwendige koppeling
in het laagfrequente gedeelte van het ontvangtoestel.
36. Microfonisch effect; dit openbaart zich in een doordringenden loeitoon uit den luidspreker. Het geloei of gehuil begint heel zwak en zwelt
spoedig daarna tot groote sterkte aan. Het wordt veroorzaakt door
sommige typen zwakgloeiende detectorlampen, wanneer het toestel,
waarin zich zulk een lamp bevindt, op een of andere toevallige manier
wordt aangestooten en dientengevolge de gloeidraad in een mecha
nische trilling van een bepaalde frequentie geraakt. Ook kan deze
trilling in het leven geroepen worden door een bepaald geluid, waar
door de gloeidraad van de lamp getroffen wordt, wanneer de frequentie
van de geluidstrilling overeenstemt met de eigenfrequentie van den
gloeidraad. Dit is weer het resonantieprincipe en hierop berust dan
ook de terugkoppelwerking; de geluidsgolven, welke uit den luid
spreker komen, treffen den gloeidraad opnieuw en versterken de
trilling van dezen laatste weer. De trillende gloeidraad voert zijn

—
r

•.

V

■

v;
I

•■•v.

Ontvangst-storinge n en m e t i n ge n.

213

toon in <le hoorbare, lage frequentie, via de laagfrequentversterking
van het ontvangtoestel weer aan den luidspreker toe en deze brengt
de lucht in trilling, waardoor geluidsgolven ontstaan, die weer den
gloeidraad treffen. Dit spel neemt geen einde, zoolang de voedings
bronnen aan den ontvanger energie blijven leveren. Wil men dus het
gehuil doen ophouden, dan moet men het ontvangtoestel uitschakelen
en afwachten tot de gloeidraad tot rust is gekomen. Ook kan men den
luidspreker zoolang achter een gordijn plaatsen of een kleed hierover
heen werpen, waarna het gehuil spoedig ophoudt (om bij de geringste
aanleiding weer te beginnen). Het beste blijft echter altijd, de be
treffende lamp te vervangen door een ander type, dat deze onaan
gename eigenschap niet bezit.

. ?-

Zooals wij uit het voorgaande kunnen afleiden, vinden verreweg de
meeste storingen hun oorsprong buiten het eigenlijke ontvangapparaat.
Van andere storingen, die de weergave ongunstig kunnen beïnvloeden,
ligt de haard echter geheel buiten de apparatuur. Het zal in de meeste
gevallen voor een geoefend oor niet moeilijk zijn, den aard der storingen
te herkennen. De leek zal echter in den eersten tijd, de in den ontvanger
optredende storingen met zulke verwisselen, die door middel van de
antenne in het toestel gebracht worden. De veelvuldigst optredende
storingen van dien aard zullen wij hierna bespreken.
a)

ATMOSPHERISCHE STORINGEN.

Bij het opkomen van een onweer zal de ontvangst door min of meer
sterk, met korte tusschenpoozen weerkeerend, gekraak en geknetter ge
stoord worden en onder sommige omstandigheden geheel onmogelijk zijn.
De onweerswolken voeren electrische ladingen, die ten opzichte van de
aarde een zeer hooge spanning bezitten. De ontlading wordt, wanneer zij in
grooten omvang plaats vindt, door een bliksemflits zichtbaar en door
den daaropvolgenden donderslag hoorbaar. Maar de ontlading geschiedt
ook in het klein zonder zicht- of hoorbare werking, en ons ontvangtoestel
registreert ze, als het in bedrijf is, terwijl de antenne door deze groote
spanningen opgeladen wordt en haar lading met het ongewenschte gevolg
door den ontvanger aan de aarde afgeeft. Tegen deze soort van storingen,
die reeds bij stralende zon kunnen optreden, bestaan tot op heden geen
middelen. Daar het gebruikmaken van het radio-toestel onder de gegeven omstandigheden niet geheel zonder gevaar is, is het aan te bevelen
bij naderend onweer de antenne te aarden.
Een verschijnsel, dat geen door het toestel veroorzaakte storing is,
maar daar wel zeer dikwijls voor wordt aangezien, willen wij nog even
noemen; de fading. Men zal wel opgemerkt hebben, dat sommige zenders
sterk wisselen in geluidssterkte; de uitzending, die zooeven nog zeer duide
lijk was, is in het volgend oogenblik ineens verdwenen en na verloop van
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eenige seconden of soms minuten zwelt het geluid weer aan. Men ver
gelijke hiertoe 3. Golfreikwijdte. Door het gebruik maken van zeer goede
hoogfrequentversterking wordt de ontvangst van deze zenders wel iets
stabieler, echter zonder dit verschijnsel geheel te doen verdwijnen. In
ieder geval vermijde men, na te regelen, zoolang het geluid verdwenen
is, omdat men anders het toestel verkeerd afstemt, doch wachte kalm
het weerkeeren van de ontvangst af.
b) STORINGEN DOOR ELECTRISCHE MACHINES EN APPARATEN.
Electrische machines zooals gelijkstroomdynamo’s, haardroog- en
snij-apparaten, stofzuigers, éénphasige collectormotoren etc., kunnen voor
de zich in de omgeving bevindende toestellen een ware bron van storingen
Dynamo of
ser/e ■ collector motor
Koolborstels

F

Gripnnp—
Smoorspoelen

Condensator

2MF
—/Tvrrr'l71r—-~=—
'■'■ster . Smoorspoelen
~Q=‘W

!

-^Condensatoren
2MF
Aarde

Afb. 181. Beschermingsinrichting tegen storingen van
electrische machines.
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vormen, als zij, tengevolge van het optreden van vonken aan de collec
toren, hoogfrequente trillingen verwekken, die door een metalen geleider
worden opgenomen en weder uitgestraald. (Lichtnet, telefoonleiding).
Daar de frequentieband van deze „storingzenders” zeer groot is, beslaan
de storingen het geheele gebied der golven en veroorzaken een alles
behalve aangenaam geruisch. Als deze machines en apparaten zich in
vreemde handen bevinden is uitkomst meestal onmogelijk; daar zij echter
slechts overdag in bedrijf zijn, beïnvloeden zij de ontvangst tenminste
in den avond en op Zondag niet. Het is slechts mogelijk hiervan af te
komen, als de bezitter van deze machines zoo goed is, door een installa
teur condensatoren en smoorspoelen, die een storingopheffend vermogen
bezitten, te laten aanbrengen (Zie afb. 181).
Heel wat onaangenamer dan machines zijn de in den laatsten tijd
meer in de mode gekomen hoogfrequente gezondheids-apparaten, die ook
door masseurs voor behandeling van sommige ziekten aangewend worden.
Al wordt ook van medische zijde de geneeskundige kracht van vele dezer
apparaten niet hoog geschat, toch mogen zij zich in een tamelijke be
langstelling verheugen en hun optreden wordt gauw door de zich in de
buurt bevindende radio-liefhebbers opgemerkt, zij het met gemengde ge-
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voelens, temeer daar deze apparaten meestentijds in werking worden
gesteld in de avonduren. De daardoor verwekte storingen zijn door een
gelijkmatig geruiseh snel te herkennen. Verlossing daarvan is slechts
langs vredelievenden weg mogelijk, door den bezitter te verzoeken het
gebruik van zijn apparaat te
verplaatsen naar een gunstiger
tijdstip, of indien hij een in
richting wil laten maken, die
/ Metalen huis om handvat
van het hoogfrequenttoestel
de storingen opheft. (Zie afb.
i
182).
Smoorspoe/en
De optredende storingen in
----- O-Htt
de nabijheid van de electrische
Omsteken
■omjuisten stand
trambaan vermelden wij slechts
t
uic te vinden.
volledigheidshalve, daar hun
Apparaar-kast ' Condensatoren 2Mi
bestrijding den enkeling onmo
Afb. 182. Beschermingsinrichting
gelijk is. Het moet gezegd wor
voor hoogfrequent-apparaten.
den, dat in de groote steden dit
euvel reeds met goed gevolg
wordt bestreden aan de tramwagens en hun motoren zelf. (Fischerbeugel,
d.i. koolsleepstuk e.d.).
Tramstoringen worden veroorzaakt door optredende vonken tusschen
sleepstuk (beugel) en werkdraad, wielen en rails, borstels en collectoren
of tusschen de contacten der schakehvalsen der motoren (stuurstroomcontrollers). Deze vonken ontstaan door slecht of los contact. Het op
merkelijke hierbij is, dat vonken, welke voorkomen bij een stroomsterkte
van meer dan 2,5 Ampère, niet of maar heel weinig storen, terwijl daaren
tegen die, welke optreden bij geringere stroomsterkte, zeer hinderlijk de
ontvangst beïnvloeden. Rijdende trams bij avond met licht op en afgezette
motoren storen dus het meest. Op het hoe en waarom kunnen wij hier
niet verder ingaan.
c)

.

1
I

.

h
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STORINGEN DOOR TELEGRAFIEZENDERS.

Het officieele draadlooze berichtenverkeer vindt hoofdzakelijk plaats
per telegrafiezender. Het grootste aantal van deze zenders werkt met
golflengten, die voor de radio-uitzendingen niet hinderlijk zijn. Deson
danks gebeurt het, dat men tijdens de uitzending van een station, de
karakteristieke teekens van het Morse-alphabet hoort. In het bijzonder
wordt de ontvangst van stations met een golflengte tusschen 500-600 M.
meerdere malen door telegrafiezenders gestoord. In den regel zijn het
scheeps- of kustzenders, die het hun toegewezen golfbereik van 600 M.
en daarboven overschrijden. Tegenwoordig storen deze zenders niet veel
meer en zij zullen binnen afzienbaren tijd in het geheel niet meer storen,
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daar zij bij besluit van een internationale overeenkomst geheel uit het
bereik van het golflengtegebied der radio-omroep-uitzendingen zullen
verdwijnen.
Verder bestaan er nog telegrafie-zenders op een golflengte van 1000-2000
M., welker golflengten echter zoo zijn gekozen, dat zij de eveneens op dit
golfbereik werkende radio-telefonie-zenders niet storen. Op deze golfleng
ten worden uitsluitend weer- en vliegdienstberichten uitgezonden.
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DE BATTERIJEN EN HAAR BEHANDELING.

Wanneer men als krachtbronnen voor de radio-ontvangst een gloeidraaden een anodebatterij (zie afb. 183 en 184) gebruikt, moeten deze beide
belangrijke onderdeden in de ontvang-installatie met bijzondere zorg
behandeld worden. Het perpetuum mobile is nog altijd niet gevonden;
ook de wonderkracht der electriciteit is onderworpen aan de natuur
wet „geen arbeidsoverdracht zon
der verliezen”. Verbruikte arbeid
moet vervangen worden en daarom
zullen wij de eigenschappen en de
behandeling van deze beide batterijen
183. Anodebatterij, opgeiets nader gaan beschouwen.
bouwd uit IV2 Volts droge
Beginnen wij met de gloeidraadelementen.
batterij; de verhitting van den gloeidraad van een radio-lamp, door middel van een batterij, kan op twee ver
schillende manieren geschieden. Wij kunnen gebruik maken van een
accumulator of van een droge batterij (zie afb. 185). De droge batterij
bestaat uit droge elementen, die IV2 volt klemspanning geven en waarvan
dan een zeker aantal ter verkrijging van de noodige gloeispanning in
serie geschakeld kan worden. Haar capaciteit of beter gezegd, haar stroomafgevend vermogen is afhankelijk van de grootte en samenstelling der
bestanddeelen.
De droge batterij leent zich niet zoo goed voor langdurig bedrijf van
meerlampstoestellen, als voor de voeding van een- of twee-lamps appa
raten; speciaal voor draagbare ontvangers, die men op reis meeneemt,
zijn deze droge batterijen voor gloeidraadvoeding bijzonder geschikt (in
combinatie met dubbelroosterlampen en lage anodespanning). Hierbij
wordt uit den aard der zaak geen lange bedrijfsduur gevergd.
De behandeling der droge
batterij is zeer eenvoudig,
daar zij noch zuur bevat,
noch opgeladen moet wor
den, doch gebruikt kan wor
den tot de batterij uitgeput
is en dan door een nieuwe
Afb. 184. Roosterbatterij samengesteld uit vervangen kan worden. De
IV2 Volts droge elementen.
bergplaats mag niet vochtig
en niet te warm zijn.
Een grootere beteekenis dan de droge batterij heeft de accumulator;
hij wordt tegenwoordig nog overwegend voor de verhitting der gloeidraden in lampen van gelijkstroomtoestellen gebruikt. Het fundamenteele
verschil tusschen element en accumulator bestaat daarin, dat het element
langs chemischen weg een electrische spanning voortbrengt zonder opge-
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laden te moeten worden, terwijl de accumulator geladen moet worden en
daardoor electriciteit verzamelt. De accumulator bestaat uit onkele cellen,
die ieder 2 Volt spanning geven.
7
Iedere cel bevat een of meer positieve
« 6
platen, welke tusschen negatieve
A
platen gerangschikt zijn en bezit dus
steeds een negatieve plaat meer dan
v.-v/-:
het aantal positieve platen (zie afb.
186).
4
Deze platen zijn in een glazen bak
opgesteld. De platen bestaan uit een
soort looden roosters, in welker ho
nigraatvormige openingen, de z.g.
actieve massa (een mengsel van
loodoxyd en menie) gestreken wordt.
Naar verhouding der grootte van de
x
openingen (dikwijls zijn het ook maar
men
onderscheidt
verdiepingen)
massa- en roosterplaten. De glazen
bak wordt met verdund zwavelzuur
Afb. 185. Droge batterijcel.
van 1.24 specifiek gewicht (28 Bé°)
1. Ivoolstaaf.
2. Buidel met grafiet en bruin gevuld.
steen.
Een zeer goed fabrikaat accumu
3. Isolatieplaat.
lator is dat der Berga-fabrieken. In
4. Zinkcylinder.
afb. 187 is een type voor radio-doel5. Afsluitplaat.
6. Absorbeerende tusschenlaag.
einden, met een capaciteit van 24 Am7. Koperen kop.
8. Hermetische afsluiting
(Chatterton).
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père-uur, weergegeven in de zeer practische uitvoering met direct aangehecht
hengsel; dit maakt een afzonderlijken
drager overbodig en vergemakkelijkt het
transport.
Voor het gebruik wordt de accumu
lator geladen. Zijn met de platensystemen
Afb. 186. Accuschakeling.
verbonden aansluitklemmen worden met Iedere cel bevat een negatie
dit doel aangesloten op een gelijkstroom- ve plaat meer dan het aan
tal positieve platen.
bron. Gedurende het laden veranderen
de platen van chemische samenstelling;
de positieve electrode (zie afb. 188) wordt omgezet van lood in
loodsuperoxyd, terwijl op de negatieve electrode fijn verdeeld lood wordt
neergeslagen. Dit proces (de formeering) wordt reeds op de fabriek vol-
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trokken. Voor de inbedrijfstelling behoeft een nieuwe accu al!ee„
maar
opgeladen te worden. Het is met het oog op den levensduur
aan
te
bevelen de batterij de eerste maal niet te diep
te ontladen. De capaciteit,
d.w.z. het opnemings- en afgiftevermogen van
een accumulator wordt door de grootte en
sterkte der platen bepaald, verder door den
aard en de werkzaamheid van de actieve massa
en door den graad der formeering.
Voor practisch gebruik eigenen zich de vol
gende grootten; voor lamp-ontvangers met
1—2 lampen
een batterij van 6.5—12 Amp. uur.
3—4 lampen
een batterij van 12—24 Amp. uur.
meer dan 4 lampen
een batterij van 24—36 Amp. uur.
De capaciteit van een accumulator (zie afb.
187), die in ampère-uren wordt uitgedrukt,
bestaat in een tien-urige ononderbroken ont
Afb. 187. Berga-accumulator met ingesloten
lading met de hoogst toelaatbare stroomsterkhengsel.
te. Bij opname van geringere stroomsterkte
wordt de capaciteit slechts weinig verhoogd.
De behandeling is voor den levensduur en de werking van een loodaccumulator van groote beteekenis. Voor alles moet het accumulatoren
zuur het voorgeschreven specifieke gewicht hebben; is het te zwaar,
dan moet het met gedestilleerd water ver
dund
worden. Het specifieke gewicht wordt
r
met een zuurweger gemeten (zie afb. 189).
Dit is een instrument, dat uit een glascylinder en een gummi ballon bestaat en een
kleine hoeveelheid zuur uit den glazen bak
opneemt. Het specifieke gewicht kan dan
op een drijvertje afgelezen worden. Noch
tans worden vele accumulatoren tegen
woordig direct van een drijver voorzien,
die dan onmiddellijk de ontlading of lading
aantoont. De oplading van den accumulator
moet
zeer zorgvuldig geschieden, vooral
Afb. 188. Een positieve
mag de hoogste laadstroomsterkte niet
massaplaat.
overschreden worden. Men doet dus goed
zich te overtuigen dat de eigenaar van het laadstation, wien men zijn
accumulator te laden heeft gegeven, met de noodige zaakkennis en zorg
vuldigheid werkt.
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Om het moeilijke transport van de vrij zware accumulatoren te voor
komen, is het aan te bevelen, zich een eigen laadstation in te richten en
zijn accumulatoren zelf te laden. Indien een gelijkstroomnet aanwezig
is, dan sluit men den accumulator onder tusschenschakeling van een
kooldraadlamp met de noodige kaarssterkte, direct op
het net aan.
Hiervoor bestaan zeer pracAfb. 189. Zuurweger.
tische plugfittingen, waar
door de gloeilamp tevens tot verlichtingsdoeleinden kan aangewend
worden. Zeer dikwijls kan men de plugfitting ook op het schakelbord in
de plaats van een zekering schroeven. Men benut dan de gloeilampen
van de kamerverlichting als voorschakelweerstand. Het laden komt op
deze wijze natuurlijk goedkoop uit.
Een kooldraadlamp van 32 kaars (bij 110 Volt netspanning) is in staat,
met rond 1 Ampère te laden, zoodat een accumulator van 24 Ampère
uren in 24 uur kan geladen worden. De spanning van de batterij, die
in ontladen toestand ongeveer 1.8 Volt per cel bedraagt, stijgt onmiddellijk
na het begin der lading en wijst bij meting in geladen toestand on
geveer 2.7 tot 2.8 Volt aan; dit is gemakkelijk te controleeren met
een eenvoudigen weekijzer-voltmeter
(zie b.v. afb. 190), nadat men eerst den
laadstroom heeft uitgeschakeld met het
oog op de veelal gevaarlijk hooge span
ning van het lichtnet (men zij hierbij
steeds voorzichtig met aanraking van
W
onder spanning staande blanke metaal■jf
deelen). Eenige uren na inschakeling
:* ^vOLTS *
van den laadstroom begint de gasont
wikkeling, die met de toename der la
° <o co eo
ding steeds intensiever wordt en tegen
het einde van het ladingsproces tot het
„kookpunt” stijgt, zooals men zulks
vaak dichterlijk uitdrukt. De kleur van
de platen verandert eveneens daardoor.
Afb. 190. Zakvoltmeter.
Dit is tevens een goede maatstaf
voor den ladingstoestand van de batte
rij. In geladen toestand vertoonen de positieve platen een chocoladebruine,
de negatieve platen daarentegen een lichtgrijze kleur. Het aanwezig zijn
van witte vlekken bewijst, dat de batterij langen tijd ongeladen heeft
gestaan, of dat zij met een te groote laadstroomsterkte ge- of ontladen is
geworden. Zij is gesulfateerd. Bij verdere juiste behandeling verliest zij deze
sulfaatlaag weer, zonder overigens bijzondere schade te hebben geleden.
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Alvorens de batterij met de laadinrichting te verbinden, moet men
eerst de polen van het gelijkstroomnet vaststellen. Verkeerde
aansluiting- van den accumulator op
de laadinrichting- brengt dezen ernstig
nadeel
toe.
Men
zij
dus voor
zichtig!
Voor de vaststelling der polariteit ge
bruikt men poolreageerpapier. Een kleine
strook van dit papier wordt bevochtigd.
Raakt men het papier met de einden der
draden, die voor de aansluiting van den
accumulator moeten dienen, aan en be
weegt men deze beide draadeinden hier
over, dan zal de draad welke met de ne
gatieve pool verbonden is een roode
streep op het papier achterlaten. Deze Afb. 191. Gelijkrichter voor
het laden van 1—3 cellen (2-6
negatieve leiding wordt dan met de min Volts accu) van Philips met
gloeikathode-gelijkricht- en
pool aangesloten. Men moet er verder
acht op geven, dat lood-accumulatoren weerstandslamp (ingebouwd).
gemiddeld eens in de 4 of 6 weken weer
worden opgeladen, ook al zijn zij nog niet ontladen of zelfs in het geheel
niet gebruikt.
Door het laden van een accumulator, wordt hierin electrisch arbeids
vermogen omgezet in chemisch
arbeidsvermogen en dit wordt op
de platen vastgelegd. Bij ontla
ding van een accumulator wordt
het chemisch arbeidsvermogen
weer in electrisch arbeidsvermo
gen omgezet.
Bij een goed onderhouden, ge
laden accumulator blijft de span
ning bij volle belasting van het
begin tot het eind van de ont
lading constant, hetgeen van be
lang is voor de goede werking
Afb. 192. Metaalgelijkrichter (kovan het ontvangtoestel.
per-oxyde) (S.A.F., Nürnberg).
Platen, die van een groot aan
tal ribben zijn voorzien en waar
op langs electrolytischen weg de actieve massa is aangebracht, noemt men
„grootoppervlakplaten”. Platen, waarbij in een looden rooster een
mengsel van diverse loodverbindingen wordt aangebracht, welks samen
stelling toelaat, dat de accumulator zonder speciale formeering geladen
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en gebruikt kan worden, heeten „roosterplaten”. Platen, die een rooster
bezitten met groote mazen, waarin onder toevoeging van bijzondere bind
middelen een groote hoeveelheid actieve massa gesmeerd is (naar ver
houding van de grootte van het rooster), worden „massaplaten” genoemd.
Accumulatoren met massaplaten leenen zich bij uitstek voor kleine
ontlaadstroomsterkten en zijn dus het meest geschikt voor radio-gebruik,
daar de moderne gelijkstroom-ontvanglampen slechts met kleine stroomsterkten
(0.06—0.15
mA.) werken.
Accumulatoren met
grootoppervlakplaten
eigenen zich beter
voor ontladingen met
groote
stroomsterkten, terwijl accumula
toren met roosterpla
ten meer geschikt
zijn voor ontlading
met kleinere stroomsterkten.
Bezit men een wisselstroomlichtnet, dan
wordt het laden van
accumulatoren inge
wikkelder en kan dit
niet zonder meer op
de lichtleiding recht
geschieden,
streeks
daar de wisselstroom
eerst omgevormd
dient te worden in
gelijkstroom. Hiertoe
Afb. 193. Transforma gelijkrichter voor het la is een speciale inrich
ting noodig, n.1. een
den van accumulatoren van 1-6 cellen (2-12 Volt).
gelijkrichter of een
omvormer.
Een omvormer-aggregaat bestaat uit een wissel- of draaistroommotor
welke aan een gelijkstroomdynamo gekoppeld is; ook bestaan er z.g. eenanker omvormers, welke aan den eenen kant met het wisselstroomnet
worden verbonden, en waarvan aan den anderen kant van een collector,
door middel van koolborstels, gelijkstroom kan worden afgenomen (men
zie hiervoor en voor een uitvoerige beschrijving van het laadproces van
accumulatoren, meergenoemd boek van Welter „Het nieuwe handboek der
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electriciteit”; nadere beschrijving hiervan valt buiten het bestek van dit
boek).
Voor het eerste doel heeft de industrie speciale kleine gel ijk richters
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Afb. 194. Schema van den lampgelykrichter met weerstandlamp voor accu-lading (aansluiten tusschen de
klemmen by 1) of voor voeding van gelijkstroom-ontvanglampen uit het lichtnet (bij 2). ,

SW,

geconstrueerd. Voor het privé-gebruik bestaan de electrolytische- (die
echter langzamerhand aan het verdwijnen zijn) en gloei-kathode-gelijkrichters.
.

?*a

* :

ïtf

I

1;

J

II

224

1

I

ï
ï'
I

i
:

ï

i
•i;

.
:i,

!

I

[
hi
;}

K-

S

!

’i

r!
!
I

1

De batterijen en haar behandeling.

Deze in handigen vorm op de markt verschenen apparaten bevatten
tevens een transformator, die de in het net voorhanden zijnde spanning
(meestentijds 120 of
220 V.) tot een
spanning van onge
veer 15 of 20 Volt
terugbrengt, en een
gelijkrichterelement.
De gloei-kathodegelijkrichters bevat* ten een gelijkrichtK lamp (zie afb. 166;
ff en een weerstand ' lamp. Een gelijkrichter volgens dit
toonen
principe
ons afb. 191 en
193.
Het schema van
dezen gelijkrichter
is in afb. 194 weer
gegeven. Voor acculading sluit men aan
tusschen de klem
men bij 1 en voor
de voeding van ge1 ijkstroom-ontvanglampen bij 2. De ingeteekende variabe
le weerstand kan
een gewone gloeidraadweerstand
zijn.
Daarnaast komen
in den laatsten tijd
steeds meer de z.g.
metaalgelijkrichters
Afb. 195. Iiegra koper-oxyde gelijkrichter
in gebruik (zie afb.
voor het laden van accumulatoren.
192 en 195). Door
bijzondere
enkele
kwaliteiten van dit type heeft deze gejijkrichter zeer grooten opgang
gemaakt. Zonder twijfel zij hier dan ook zeer vele voordeelen aanwezig
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tegenover de gelijkrichters met bewegende deelen werkende of met
vloeistoffen, lampen etc.

•I

De metaalgelijkrichter is een cuprox-gelijkrichter; met andere woorden
een koperoxydegelijkrichter. In dezen gelijkrichter speelt zich geen enkel
chemisch proces af. Tot op heden is men nog niet in staat dit te
verklaren. Men weet echter, dat
de gelijkrichtende werking in
verband staat met een electronen-emissie en dat, na jaren
onafgebroken gebruik geen om
zettingen geconstateerd kunnen
*
worden, vooropgesteld echter,
j
1
dat de gelijkrichter juist wordt
I
behandeld. Uit theoretisch oog
punt zou dus dit type gelijk
richter onverslijtbaar zijn.
Wat de samenstelling van de
cuprox-cel betreft, zoo bestaat
deze uit een koperen plaat, die
aan beide zijden met een dun
Afb. 196.
Koperoxydegelijkrichter
(Hegra).
laagje oxyde bedekt is, hetwelk
door verhitting aan de lucht
verkregen wordt en waardoor een zeer goede verbinding tusschen koper
en koperoxyde ontstaat. Door een chemische behandeling wordt het oxyde
gedeeltelijk weer teruggebracht tot koper, waardoor met de dunne laag
oxyde een goed electrisch contact wordt verkregen.

.
'

§

I
*

5
■?

:
.

"ï■
ï

Secundair
/5è 20 Volt

Smoorspoel

1+

_L^

l

l

5

3 Condensattiren
2500 MF

■i

6
Kuprox cel

2

Primaire
Transformator
netspanning
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Afb. 197. Graetzeschakeling van de platen van een cuprox gelijkrichtcel.
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De schakeling van de cuprox-cel geven wij weer in afb; 197. (Graetze
schakeling).
Dit is het schema voor een voedingsapparaat, ter vervanging van den
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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accumulator voor wisselstroom, bij gebruik van gelijkstroom- (dus direct
verhitte) ontvanglampen. Bij de voeding voor de veldwikkeling van een
electrodynamischen luidspreker, kan de ingeteekende smoorspoel ver
vallen.
Elk element van den cuproxgelijkrichter heeft een capaci
teit in ampère per cM.-. De tem
peratuur mag niet hooger komen
dan 150° F. De practijk heeft
echter geleerd, dat bij een
?£rr- '7':;v
stroomafname van 0.2 amp. per
6.25 cM.2 de temperatuur niet
hooger wordt dan 50° F.
Hoewel de cuprox-gelijkrichter altijd nog een zekeren lekOliebadaccumuktor met stroom bezit, kan deze niettemin
Afb. 198.
ingebouwden metaalgelijkrichter in voor een reeks doeleinden ge
kast voor blijvende aansluiting op
bruikt worden, echter moet voor
den ontvanger (Varta).
de voeding van electro-dynamische luidsprekers de lekstroom zeer gering blijven, terwijl voor laaddoeleinden een kleine lekstroom van weinig beteekenis is. In afb. 196 geven
wij een compleet geschakelden koperoxydegelijkrichter weer (Hegra).
Bij den gloei-kathodegelijkrichter reguleert
een, met de gelijkrichterlamp gecombineerde,
weerstandlamp automatisch de stroomsterkte,
waarmede de aangesloten cellen van de accu
mulatoren geladen worden. De stroomsterkte
is daardoor van eventueele net-schommelingen
geheel onafhankelijk.
Apparaten, die volkomen geruischloos wer
ken en geen enkel onderhoud, respectievelijk
toezicht, eischen, zijn tegenwoordig tegen be
trekkelijk lage prijzen in den handel verkrijg
baar. Men diene er op te letten, dat normale
accumulatoren niet in vertrekken, welke voor
werpen van metaal bevatten of bewoond wor
Afb. 199. Accumulator
den, geladen worden, daar bij het laadproces
met oliebad ter bescher
uit den accumulator zwavelzuurdampen ont ming tegen zuurdampen
(Varta).
snappen, die metalen beschadigen en zelfs
schadelijk voor de gezondheid kunnen worden,
tenzij er accumulatoren worden geladen, die zoo geconstrueerd zijn, dat
het ontsnappen van zwavelzuur onmogelijk is (het zwavelzuur moet bij
deze accumulatoren een olie-bad passeeren alvorens de lucht te bereiken).
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Varta b.v. fabriceert dergelijke accumulatoren (zie afb. 199), die zelfs
met ingebouwden metaalgelijkrichter tegenwoordig worden geleverd (afb.
198). Dit apparaat kan gedurende den tijd, dat het niet gebruikt wordt,
door een schakelaar op laden worden geschakeld, mits de aansluiting met
het lichtnet niet wordt verbroken.
Wij meenen dit apparaat een
idealen accumulator te mogen
noemen, daar onderhoud van dien
accu, practisch gesproken, onnoodig is.
De vraag, welke anodebatterij
te gebruiken, is volgens meening
van vele radio-luisteraars de meest
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Afb. 200.

Anode-accumulatorenbaterij met glimlichtgelijkrichter.

moeilijke en net zoo oud als de radio-telefonie zelf. Wie reeds in het begin
der radio-telefonie luisteraar was, zal weten, dat in dien tijd de bijna
uitsluitend gebruikte, droge batterij van zeer slechte kwaliteit was.
Na slechts korten tijd gebruikt te zijn, veroorzaakten deze batterijen
door overgangsstroompjes, tengevolge van slechte verbindingen der cellen
of door vochtig worden der batterijen, in koptelefoon of luidspreker dikwijls
onaangename geluiden. Tegelijk met de uitbreiding der radio-telefonie,
waardoor de vraag naar droge anodebatterij en vanzelf ook grooter werd,
streefden de fabrieken er naar de batterijen, wat betreft levensduur en
goede hoedanigheid te verbeteren, met het resultaat, dat de batterijen
hoe langer hoe beter werden.
Doordat plotseling de weinig accu-stroom gebruikende lampen in den
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handel werden gebracht, die naast grootere capaciteit echter ook grooter
verbruik van den anodestroom ten gevolge hadden, kwam de vraag naar
nog betere batterijen weer opnieuw naar voren. Deze vraag werd zelfs
critiek, aangezien de tot nu toe gefabriceerde batterijen niet geschikt
waren voor de nu hooger geworden belasting en daardoor na zeer korten
tijd reeds uitgeput waren.
Het duurde echter niet lang, of de batterij-fabrieken waren er in
geslaagd zich aan den nieuwen
toestand geheel aan te pas
sen. De groote, bekende fa
brieken brengen reeds sinds
jaren batterijen in den handel,
die in het algemeen als vol
maakt kunnen worden be
schouwd.
Wie een batterij koopt, dient
daarom den handelaar naar
haar capaciteit te vragen. In
Afb. 201. Gecombineerde gelijkrichter dien men uit de karakteristiek
voor het laden van gloeistroom- en
der lampen (of door meten),
anodeaccumulatoren.
het verbruik aan anodestroom
van elke lamp berekent en
het resultaat (in milli-ampère) bijeentelt, kan men gemakkelijk de
gewenschte capaciteit van de te gebruiken anodebatterij vaststellen.
Deze belasting moet de batterij kunnen verduren, wil zij bruikbaar zijn.
Het spreekt vanzelf, dat goede batterijen niet goedkoop zijn.
De meeste goede fabrieken brengen 3 typen batterijen in den handel,
een type voor middelbare belasting tot 10 milli-ampère (voor 2 a 3 lamps
ontvangers zonder eindlamp), een type voor een belasting tot ongeveer
15 milli-ampère (voor 4 lamps ontvangers met ruime eindlamp) en een
type geschikt voor een belasting tot 25 milli-ampère, waarmede ook ont
vangers met groote eindlampen kunnen worden gevoed.
Het tweede type lijkt ons voor de meeste ontvangers reeds geschikt.
Het verdient aanbeveling, bij aankoop eener batterij, de spanning te
laten opmeten. De goede fabrikaten zullen meestal bij het meten een
hoogere spanning toonen dan op de batterij is aangegeven, daar deze
meerdere spanning aanwezig moet zijn, wil de batterij belast de gegaran
deerde spanning geven.
Wij willen hier opmerken, dat het heel weinig voordeelen biedt van een
nieuwe batterij in het begin maar een gedeelte te gebruiken en de overige
cellen eerst dan bij te schakelen, zoodra het eerst gebruikte aantal cellen
uitgeput is. Integendeel, er zijn nadeelen aan dit systeem verbonden, n.1.
de eerst gebruikte helft van de batterij is meestal reeds geheel uitgeput.
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waardoor uit de later bij geschakelde cellen niet meer gehaald kan worden,
wat er anders aan te nemen is.
Wij wijzen er hier met nadruk op, dat het kortsluiten van een batterij
deze in verreweg de meeste gevallen geheel onbruikbaar maakt.
De droge batterijen hebben nog een voordeel boven andere anodestroombronnen en wel door hun handig formaat (voor draagbare ont
vangers) en doordat zij betrekkelijk weinig gevaar opleveren. Wij ver
onderstellen daarom, dat zij nog langen tijd een zeer gewilde stroombron
zullen blijven (zie afb. 183 en 184).
Eenige jaren geleden verscheen een zeer geduchte concurrent van de
droge anode batterij; n.1. de anode-accubatterij. Vooral omdat de industrie
er in geslaagd was voor het laden van laatstgenoemde batterijen zeer
geschikte laadapparaten te construeeren. Het is daarom ook niet te ver
wonderen, dat er zeer veel interesse voor deze nieuwe stroombron ont
stond, vooral waar de spanning zeer constant blijft en storingen maar zeer
zelden optreden.
Er is echter een bezwaar, de anode-accubatterij eischt bijzonder onder
houd. Zeer nadeelig voor deze batterij is het geraken van stof en zuur
tusschen de cellen, resp. cellenblokken.
Het laden moet verder bijzonder voorzichtig geschieden. De kleine
platen zijn buitengewoon gevoelig en daarom moeten bij het laden de
behandelingsvoorschriften der fabrikanten nauwkeurig worden gevolgd,
vooral wat betreft de geoorloofde laadstroomsterkte. De capaciteit der
normale anode-accumulatoren is zoo groot, dat zelfs groote ontvang
apparaten zeer langen tijd er mede gevoed kunnen worden.
Voor het laden leenen zich de glimlichtlampgelijkrichters zeer goed,
daar deze, bij gebruik van geschikte gelijkrichterlampen, constante laadstroomen leveren; deze soort gelijkrichters is echter verdrongen door
de oxyd en gloeikathode gelijkrichters en wordt niet meer zooveel toe
gepast. Indien de anode-accubatterij volgens voorschrift van den fabrikant
wordt behandeld, is haar levensduur zeer lang. In afb. 200 is weergegeven
een anode-accumulatoren-batterij, welke door een glimlichtgelijkrichter ge
laden wordt, terwijl daarnaast het schakelschema ervan is te zien.
Afb. 201 geeft een gecombineerden gloeikathodegelijkrichter weer, die
gloeistroom- en anode-accu gelijktijdig laadt; dit is het nieuwste product
der Varta-fabriek, dat door haar in den handel wordt gebracht.
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14.

GOLFMETING, SCHEMA- EN MORSETEEKENS.

a) GOLFMETING.
Voor den radio-luisteraar is het wel van eenig belang te weten, welke
golflengte een bepaald station heeft, omdat daardoor is vast te stellen,
welken zender hij beluistert.
Golfmeters voor ontvangstdoeleinden zijn kleine zenders, die in plaats
van een antenne, een spoel bezitten, die men met den ontvanger koppelt.
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Afb. 202. Golfmeter met detector om op een zoemer te schakelen. Z =
De Zoemer is geshunt door een inductievrijen weerstand Sh. De Spoel (b.v.
Honingraatspoel) is verwisselbaar voor verschillend meetbereik. De con
densator moet met de bijbehoorende spoelen geijkt worden, b.v. met behulp
van een geijkten golfmeter. Omschakelaar naar rechts: Zoemer inge
schakeld, (meten van de ontvangen golf); Omschakelaar naar links:
Detector en telefoon ingeschakeld (meten van de uitgezonden gedempte
golf).
Wil men weten, welke golflengte een station heeft, dan hoeft men slechts
den golfmeter in werking te stellen, d.w.z. den zoemer van den golfmeter
in te schakelen en de koppelingsspoel van den golfmeter in de nabijheid
van de antennespoel van den ontvanger te brengen, en wel zoo, dat de
windingsvlakken der beide spoelen ongeveer parallel loopen.
De golfmeter zendt in het algemeen een toon uit, gelijk aan dien van
een radio-zender. Draait men aan den variabelen condensator van den
golfmeter dan verandert men de golflengte der, door hem verwekte golf
en zal bij een bepaalde instelling van den golfmeter-draaicondensator, de
toon van den golfmeter op het krachtigst te hooren zijn.
Men behoeft dan slechts na te zien, op welken graad de golfmetercondensator in dit geval staat en kan dan op een bij iederen golfmeter bijvoegden grafiek aflezen, welke golf de golfmeter aanwijst, dus welke golf
het gehoorde station heeft en op welke golflengte de ontvanger is afge
stemd. Men moet natuurlijk gedurende de opmeting den eenmaal ingestelden ontvanger onveranderd laten.
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Er bestaan nog andere golfmeters, die op het onttrekken van triliingsenergie berusten. De ontvanger wordt door scherp instellen van de terug
koppeling op dat station ingesteld, welks golflengte men meten wil en de
golfmeter wordt met den ontvanger gekoppeld. Dan draait men den variabelen-condensator, totdat in den luidspreker een duidelijk gekrak hoorbaar
wordt; dan is de golfmeter op de golflengte van het te meten station
ingesteld. Een principeschema van een golfmeter met kristaldetector is
weergegeven in afb. 202.
Tegenwoordig worden door alle firma’s van eenige beteekenis, voor
niet al te hooge prijzen, golfmeters in den handel gebracht. Men doet
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Afb. 203. IJkkromme voor de golfmeting van een secundairen ontvanger.

echter goed, als men den golfmeter slechts van een goed bekend staande
firma betrekt, daar alleen zulke firma’s in de gelegenheid zijn, goed
werkende golfmeters te maken. Zoo eenvoudig als een golfmeter er uit
ziet, zoo moeilijk is het hem samen te stellen.
Heeft men een ontvanger met een bijzonderen afstemkring, d.w.z. een
secundairen ontvanger, b.v. met een afgestemden hoogfrequentversterker,
dan is de instelling op een bepaalde golf in dezen kring steeds dezelfde
(b.v. in kring 2 van afb. 56) en kan men dus gemakkelijk een yk-karakteristiek maken, zonder een golfmeter daarvoor te gebruiken. Men ververkrijgt door probeeren eenige stations, die men aan hun programma of
aanzegging herkent en teekent deze opgaven op millimeterpapier aan,
zooals wij dit in afb. 203 uitgevoerd zien.
Hier is op de horizontale as de golflengte in Meters weergegeven en
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op de verticale as zijn de condensator-graden afgezet. De door uitprobeeren gevonden instellingen teekent men met punten aan en trekt dan
zoo gelijkmatig mogelijk een kromme hierlangs. Aldus ontstaat de ijkkromme.
Hoort men nu een onbekend station, dan zoekt men op de verticale as
den condensatorgraad, waarbij men het station hoort en gaat dan horizon
taal naar rechts tot men het juiste punt in de kromme vindt; van hier
trekt men een streep loodrecht naar beneden en vindt dan op de horizon
tale as de bijbehoorende golflengte. Hoe grooter men den maatstaf der
krommen neemt, des te nauwkeuriger worden de metingen.
b)
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SCHEMATEEKENS.

Een schema van een schakeling moet op overzichtelijke wijze de electrische samenstelling van een radio-toestel aangeven. Men mag het
daarom niet met een montage-plan verwisselen, waarbij de afzonderlijke
bestanddeelen juist zoo zijn weergegeven, als zij er in werkelijkheid uit
zien en juist zoo zijn aangebracht, als dit ook in het toestel is geschied.
Zijn de geleidende verbindingen in zulk een montage-plan inede ingeteekend, zooals zij in het apparaat zijn aangebracht, dan heet men dit
ook een bouwplan.
Omdat een zeer nauwkeurige plaatsing der onderdeden en het preciese
aanleggen der geleidingsdraden noodig is in een radio-ontvangtoestel,
wordt bij een bouwplan de grootste waarde gehecht aan een schier pijn
lijke accuratesse. Daarentegen moet een schakel-schema in de eerste
plaats overzichtelijk zijn samengesteld. Helaas wordt in dit opzicht door
de samenstellers van schema’s nogal eens gezondigd, temeer doordat een
ieder op zijn eigen manier te werk gaat. Zoodoende komt het nog wel
eens voor, dat een amateur een nieuwe schakeling meent gevonden te
hebben, terwijl bij een vakkundig omteekenen van de samenstelling, een
reeds bekend schema te voorschijn komt.
Als voorbeeld geven wij in afb. 204 een schema met een schermroosterhoogfrequentlamp weer op twee verschillende wijzen. Op het eerste gezicht
lijken deze twee schema’s geheel afwijkend, doch in werkelijkheid zijn zij
volkomen identiek. Het bovenste schakel-schema is hier onjuist, omdat
het zich niet aan de algemeen gebruikelijke volgorde der teekens houdt
en den opbouw der electrische trappen onduidelijk weergeeft; overigens
hadden wy de verwarring nog grooter kunnen maken, b.v. indien wij de
2e lamp omgekeerd geteekend hadden.
In de radio-techniek onderscheiden wij, gelijk ook gebeurt in de
eiectro-techniek, bepaalde stroomkringen. Een schakelschema is dan het
overzichtelijkst, wanneer de afzonderlijke kringen zooveel mogelijk apart
geteekend worden en wel in de juiste volgorde.
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De volgorde wordt tegenwoordig uitsluitend van links naar rechts ge
nomen, b.v. bij een meerlampstoestel: 1. Antennekring, bestaande uit de
antenne, de antennespoel, eventueel met antenne-draaicondensator en de
aardverbinding; 2. Roosterkring van de eerste hoogfrequentversterkingslamp, bestaande uit
XN
een, tusschen rooster
I Ü
en gloeidraadkring
l__
geschakelden,
afstemkring, waarbij
jimJ _ - Z.-L)
de antennespoel in
$
direct op de roosterkringspoel inwerkt;
3. Anodekring, van
de eerste hoogfreSchermrcoster
quentversterkerDetectorlamp
temp
lamp, die b.v. een
Scherm-y__
spoel van een hoogrooster
frequenttransformaÊ 7ltor bevat, welks se
e
cundaire spoel bij
den roosterafstem*4i
kring van de tweede
4SG
spoel behoort, enz.
Afscherming door meeaten scherm
Als men de scheAfb. 204. Juiste (onder) en onjuiste (boven)
mateekens kent en
teekening van het schema van een hoogfrequentversterker (afgeschermd) met schermrooster- en
een weinig thuis is
detectorlamp.
in de radiotechniek,
dan zal men uit een
schakel-schema gemakkelijk de electrische samenstelling kunnen ontdekken
en tevens kunnen herkennen, met wat voor een apparaat men te doen
heeft. Bevindt zich b.v. in den anodekring van een lamp de primaire zijde
van een laagfrequenttransformator en in den roosterkring van de daarop
volgende lamp de secundaire zijde daarvan, dan weet men, dat de achter
den transformator liggende lamp een laagfrequentversterkerlamp is.
Bevindt zich in den anodekring van een lamp een hoog-ohmige weerstand
en is deze door een blokcondensator met het rooster der daaropvolgende
lamp verbonden en het rooster van deze lamp met den gloeidraadkring
weer door een hoog-ohmigen weerstand overbrugd, dan weet men, dat
het een weerstandsversterker betreft. Bezit een lamp een afgestemden
roosterkring en ligt in den anodekring een spoel, die met de roosterkringspoel is gekoppeld, dan weet men, dat het hier om een inductieve terug
koppeling gaat.
De capacitieve terugkoppeling volgens Leithauser-Heintze bezit nog een
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draai-condensator, die tusschen deze spoel en den roosterafstemkring ge
schakeld is. Een neutrodyne-ontvanger is daaraan te herkennen, dat het
rooster van een lamp door een kleinen condensator met de spoel van den
anodekring van deze lamp öf de spoel van den roosterkring van de daar
opvolgende lamp verbonden is.
Bevindt zich in de roosterleiding van een lamp een kleine blok-condensator en is bovendien het rooster door een hoog-ohmigen weerstand met
den gloeidraadkring verbonden, dan hebben wij hier te doen met een
detector-lamp; wordt deze lamp door een paar lampen gevolgd, die door
laagfrequenttransformatoren met elkaar gekoppeld zijn, waarbij de
primaire zijde van den eersten laagfrequenttransformator nog door een
blok-condensator overbrugd is, dan weet men, dat achter de detectorlamp
een laagfrequentversterker geschakeld is.
Een hoogfrequentversterkerlamp is hieraan te herkennen, dat zij als
roosterkring een afstemkring vertoont en in den anodekring een spoel ligt,
die op een anderen afstemkring inwerkt, of zelfs een bestanddeel uitmaakt
van een tweeden afstemkring.
Ter oriënteering van de beteekenis van schakelschema’s verwijzen wij
naar de in 7 en 9 aangegeven schakelingen.
In ieder geval raden wij den amateur, die een toestel wil gaan bouwen
ten sterkste aan, alvorens te beginnen, het schakelschema nauwkeurig
te bestudeeren. Aan de hand der bestaande uitvoeringen en met behulp
van de uitgebreide literatuur hierover, zal hem dit nu niet meer moeilijk
zijn.
Men bedenke echter wel, dat een schakelschema toch altijd een schema
blijft en dat de plaatsing der onderdeden en het leggen van de ge
leidingen dingen zijn, waarvoor een groote ervaring en kennis der inwer
king van de onderdeden op elkaar noodig zijn.
Wie een toestel kant en klaar koopt, zal in het algemeen geen behoefte
gevoelen het schakelschema nauwkeurig te kennen. De principieele schakel
schema’s, die wij in dit boek hebben opgenomen, (zie 9, bladz. 90) zullen
hem voldoende over de werking van het toestel inlichten.
Op pag. 237 en 238 laten wij een overzicht volgen van de gebruikelijke
teekens voor schakelschema’s.
REGELS VOOR SCHAKELSCHEMATEEKENS.
a.

ïr.

ï

Tl

Isoleerendë deelen van apparaten worden gearceerd. Niet isoleerende
deelen worden niet gearceerd.
b. Kruisingen worden rechthoekig doorgetrokken of met een boogje aan
geduid.
c. Contactplaatsen worden door driehoeken geteekend; deze aan te bren
gen aan het vaste deel van het contact.
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Verbindingsplaatsen van apparaten en onderdeden hiervan met de
leidingen, worden in het algemeen niet op bijzondere manier, die van
leidingsdeelen onderling door punten weergegeven, zoowel indien deze
verbindingen gesoldeerd als geschroefd zijn. Hecht men er waarde
aan, den aard der verbindingen te kenteekenen, dan worden de soldeerplaats of de klem door een cirkel, de schroefklem door een cirkel met
schuine streep aangegeven.
De regelbaarheid van de electrische grootten wordt algemeen door een
het teeken schuin kruisenden pijl voorgesteld. Moet de trapsgewijze
regelbaarheid worden aangegeven, dan zet men daarbij het teeker.
van een glijcontact.
Wordt bij spoelen of wikkelingen de ijzerkern aangeduid, dan ge
bruikt men een langwerpig vierkant of één streep, indien de kern
massief; drie tot vier strepen indien deze is opgebouwd uit transformatorenblik (vele, dunne, door schellak van elkaar gescheiden,
strooken uitgegloeid ijzerblik, die door middel van bouten met moeren
worden samengeperst).
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MORSETEEKENS.
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Ten slotte volgt hierna een opgave met verklaring van de in het
telegraphisch verkeer internationaal gebruikelijke teekens, die uit punten
en streepen bestaan.
Een streep is juist zoo lang als drie punten. De afstand tusschen
punten en streepen van eenzelfde letter bedraagt de dikte van één
punt.
De afstand tusschen twee letters bedraagt de dikte van drie punten,
terwijl twee woorden gescheiden zijn door een afstand ter dikte van vijf
punten.
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MORSETEEKENS.
LETTERS.
a .—
b —...
c
ch-----d —
e .

f ..—
g-----h ....
i ..
ï of ï ....

w .—
x —

o

y —

P •-----q-------.
r . —.
s ...
è of é
.

-*
'

t—

j
k —.
1 .—
m
n

u ..
V . . .

.
.

z-----a of ae . — . ö, ö, of oe-----ü of ue .. —
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CIJFERS.
1
2
3
4

.----..—
.......-

6 —...
7-----8------9-------

5

0

LEESTEEKENS.
punt............

nieuwe regel . — . —
uitroepteeken------ .
koppelteeken —....
dubbelpunt---------- .
vraagteeken ..-----haakjes — .------ . —
komma . —. —.—

f

oproepteeken —. —. —
scheidingsteeken —... —
onderstreeping ..------. —
(voor en na de onderstreepte woor
den te seinen).

BIJZONDERE TEEKENS.

;

!•:
.
|<

i

'i

.

i

r

afstemteeken (v) ... —
aan alle stations (cq) —. —.------ .begin —. —. —
einde van het werk
.—.—
noodsein voor schepen (s o s) ...-----Int. waarschuwingsteeken (ttt)------

ontvangbewijs (rrr) . —.. —.. —.
sluitteeken . —. —.

‘

onderbreking, vergissingsteeken..........
begrepen (ve) ... —.
wachten . —...
herhaling . —..------ .
zendverzoek —. —
ontvangen . —.
apostrophe . — —.o
breukstreep (/) —..

}

»
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AFGEKORTE CYFERS.
1
2
3
4
5

.—
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6 —
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8 —..
9 —.
0 —
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BENAMING

TEEKEN

BENAMING
Smoorspoel

I
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TEEKEN

. .

Antenne

I

Variabele
condensator

Raamantenne . .

Aarde

Tegencapaciteit. .

1

■IS////;.

Zelfinductiespoel .

Variabele conden
satoren op één as
(éénknopsafsteinming).
Differentiaal
condensator

Cellen van een
batterij

J-/TfW

Drie-electrodenlamp

/

5'

f

“il1------[

plaó

..
,

f---- \—rooster
VO' gloeidraad

J
Dubbelroosterlamp !'

.

Voltmeter . .

T
_\m

Regelbaarheid. . .

Voltmeter .

Vaste condensator

/ZS^\sfuurrooster

~W-

■

f^) fotkodelemiiiielaacij
Dubbelroosterwisselstroomlamp

Ampèremeter. . .

A
Wisselstroomlamp

3(hermroosrer

'Potentiometer

.

.

Vaste weerstand

.

Transformatoren

.

Schermroosterlamp

■w

—jvwwEnkele
gelijkrichtlamp

Dubbele
gelijkrichtlamp
■

.
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BENAMING

TEEKEN

BENAMING
Regelbare
weerstand

Pentliode eindlanip
(direct verhit)

Varitetrode
hoogfrequentlamp
wisselstroom
indirect verhit)

Aticrofoon . .

Detector

Verbonden draden

TEEKEN
i

Luidspreker of
telefoon |

Spoel met
2 glijcontacten

Draadkruising
niet verbonden

:

"i .

i

\

Spoelen met
variabele koppeling

Draadkruising
met verbindingj

!

*
\

Spoel met
aftakkingen
Morsesleutel . .

Golfmeter . .

Variometer. .

|
Kwarts kristal
(in zendschema’s)
Inductieve
koppeling of
hoogfrequenttransformator.

i

:

Gelijkstioomteeken
Wisselslioomteeken
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15.

LUIDSPREKERS.

De luidsprekertechniek heeft in den laatsten tijd grooten vooruitgang
gemaakt.
Terwijl de verbetering der ontvangapparaten betrekkelijk snel in zijn
werk is gegaan, is daarentegen de luidspreker hierbij achter geraakt en
min of meer stiefmoederlijk behan
deld geworden. Men scheen vergeten |B"(J|!M!J MM ,f.;. M
te hebben, dat het toestel met de
:s-'' dj
beste electrische eigenschappen niet R ,
/ V. >
.1
tot zijn recht kan konen, wanneer
ook de luidspreker niet aan de hoog- Ife
1
ste eischen voldoet.
Zoo kwam het, dat de hooraluid'm
spreker tot voor nog maar korten
tijd geleden domineerde, zooals men
hem uit de grammofoontechniek had
Afb. 205. Electromagnetische
Conusluidspreker (Nora).
overgenomen. De Amerikanen waren
wel de eerste, die van den hoornvorm zijn afgeweken, omdat zij tot het
inzicht kwamen, dat de hoorn- of trechterluidspreker vooral in de lage
toonfrequenties een te klein bereik bezat, zoodat hij dus b.v. de bastonen
niet goed kon weergeven.
De eerste verbetering, die men aanbracht, bestond hierin, dat men den
trechter buitengewoon lang maakte en hem een zoogenaamden „exponentiaalvorm” gaf. Op deze manier zijn in Amerika trechterluidsprekers
van grooten omvang ontstaan, die inderdaad bij juisten vorm, voldoende
trechterlengte en goed gekozen materiaal ook de diepste tonen alleszins
behoorlijk kunnen weergeven.
Nu kan men echter het gebruik van een
trechterluidspreker van groote afmetingen,
als hij normaal geconstrueerd is, niet be
paald een ideale oplossing noemen van het
luidsprekervraagstuk. Er bestaat nog een
trechterluidspreker, die aan alle eischen
voldoet, welke men aan een goeden luid
spreker mag stellen. Dat is de zoogenaamde Lenzola luidspreker, waarbij de trechter
Afb. 206. Luidspreker met tot een spiraai opgewonden is en die uit
opgerolden hoorn of trech
een labyrinth van een niet meetrillende,
ter (Lenzola).
gipsachtige massa bestaat.
De Lenzola luidsprekers worden in twee verschillende grootten gemaakt;
een type met een trechterlengte van 1.40 M. en een type met een trech
terlengte van ruim 2 M. Uitwendig bemerkt men evenwel niets van
deze lengte, die in de kast is verwerkt (afb. 206). Deze luidsprekers
zijn in staat zelfs heel diepe bastonen onberispelijk weer te geven.
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De Amerikaan is vroegtijdig overgegaan tot den open luidsprekervorm
en heeft als weergever voor de geluidstrillingen papieren, min of meer
discusvormige membranen gemaakt. Men noemt deze hoorn- of trechter- •
looze luidsprekers algemeen „Conusluidsprekers”, hoewel niet altijd de
_____________________ ____ afstralingsvlakken zuiver kegel of conus
vormig zijn. De conus luidspreker van
afb. 205 is in een kast gebouwd, waarbij
de voorzijde (opening) door middel van
een dun zijden scherm wordt afgesloten.
Dit heeft geen nadeeligen invloed op de
geluidsweergave en verfraait het uiterlijk
van dezen luidspreker. De eigenlijke conus
is dan ook tengevolge van de afdekking
door het scherm niet te zien. De conus
luidspreker, mits goed geconstrueerd, kan
een groot geluids-frequentiebereik onbe
rispelijk weergeven, d.w.z. de lage tonen,
Afb. 207. Sektorphon
zoowel als de hooge en het daartusschen
(Grass & Worff).
liggend gebied. De membranen der ver
schillende conusluidsprekers hebben de meest uiteenloopende vormen ge
kregen. Niet alle constructies zijn even gelukkig uitgevallen.
Bijzondere vermelding verdienen de luidsprekers waarbij het membraan
uit een papieren kegel gemaakt is en het
aandrijfsysteem direct aan de punt van den
kegel bevestigd is. Daarbij kan de conus
met de open zijde naar binnen of naar
buiten aan de drijfas bevestigd worden (zie
afb. 214 en 215). De conus geeft de laagste
frequenties dan het best weer, wanneer hij
over een groot oppervlak beschikt of als
het materiaal waaruit hij is samengesteld
van dikte verschilt.
Sommige fabrikaten vertoonen straalAfb. 208. Het inwendige
vlakken, die in zekeren zin uit twee kegelivan de Sektorphon; het
membraan
membranen bestaan, welke aan den rand
kelkvormige
met
het
magneetsysteem
waar zij samen komen, aan elkaar vastge
aan de punt.
plakt zijn en waarbij de punt van het eene
membraan afgeplat met het huis of de standaard van den luidspreker
verbonden is, terwijl de punt van het andere membraan door het luidsprekersysteem in beweging wordt gebracht. De zich in den dubbelen conus
bevindende lucht wordt in het rhythme der geluidstrillingen in- en uit
geperst.
De dubbel-conus is voorzien van luchtopeningen, opdat de lucht circu-
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leeren kan. Bij de bekende „Elodén-Compressor” luidsprekers is de vorm
van beide kegels volkomen behouden gebleven, doch bezit de vaststaande
kegel luchtgaten.
Deze luidsprekers zijn van goede kwaliteit.
Siemens en Telefunken hebben den conus een
vlakken vorm gegeven, waarnaar de „Protos”van Siemens en de „Arcophonluidspreker” van
Telefunken, twee gelijksoortige uitvoeringen, ook
„vouw-luidsprekers” genoemd worden.
Een andere goede oplossing heeft de fa. Grass
en Worff (Grawor) gebracht in haar „Sektorphon” (afb. 207), die een zeer volmaakt type van
electro-magnetischen luidspreker mag heeten.
De conus is hier in 4 sektoren verdeeld, zoodat
het membraan den vorm van een kelk verkrijgt
(afb. 208); deze vier enkele deelen zijn slechts
zeer los met elkaar verbonden, zoodat de membraan-lcelk geen innerlijke spanning bezit.
Dientengevolge ontbreken eigen trillingen
zoo goed als geheel en de membraan-kelk volgt
Afb. 209. Trillingsgewillig met groote getrouwheid de aan de kelkwerking bij het Sekpunt opgedrukte trillingen.
torphon membraan.
De aandrijving wordt bewerkstelligd door een
magneet-systeem, waarin de eigen-trillingen van het anker door com
binatie van verschillende metalen sterk gedempt
zijn.
Het trillingsverloop van het sector-membraan is
weergegeven in afb. 209. De acoustische werking
van dezen luidspreker is zeer goed en hij kan ten
gevolge van zijn groote membraanuitzetting —
het membraan beslaat met zijn wijde kelkopening
een kwadraatoppervlakte van ongeveer 40 cM. kantlengte — een zeer groote geluidsterkte afgeven,
zonder dat vervorming optreedt.
Het bezwaar van de voorkeur, die alle electromagnetische luidsprekers aan zekere geluidsbereiken
Afb. 210. Dubbelconus-luidspreker verleenen bij de weergave, kan men met succes on
(Tefag).
dervangen door gelijktijdig twee luidsprekers te
laten werken, waarvan de een op de lage en de ander
op de hooge tonen is ingesteld.
Bij een ander type luidspreker is deze gedachte uitgewerkt, doordat
men twee verschillende membranen in dezelfde kast heeft ondergebracht,
n.1. één voor de lage en één voor de hooge tonen. Uiterlijk bemerkt
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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men hiervan niets en zou men denken met een gewonen conusluidspreker
te doen te hebben.
In afb. 210 en 211 zijn twee dergelijke „dubbelconus’Muidsprekers weer
gegeven; de eerste van Tefag,
de tweede van Saba.
Al de tot hiertoe beschreven •
-—
luidsprekers worden in het alge
;c. ,
meen electro-magnetisch aange
VJ' '
:• 0. .g
dreven; dit aandrijfsysteem ver
r
schilt in beginsel maar zeer
v'
weinig van dat van de koptele
v.
t ■=/
foon; in afb. 212 geven wij een
schema hiervan. Men- ziet duide
-o o .©■
lijk hierin de beide magneet'..'O> . ■
polen omwonden door twee in
• ■Y;:. ö
serie geschakelde selenoïden,
waardoorheen de wisselstroom
in de geluidsfrequentie vloeit en
Afb. 211. Dubbelconusluidspreker
als gevolg waarvan de trilplaat
(Saba L 60).
(membraan) afwisselend aangetrokken en losgelaten wordt.
Van belang is hierbij het permanent magnetisme van den staalmagneet;
zou dit ontbreken, dan zou het membraan een dubbel aantal trillingen
uitvoeren, omdat bij iedere schommeling van den stroom de trilplaat zou
woiden aangetrokken en nooit zou worden losgelaten bij een tegengesteld
gerichten stroomstoot. In de eene richting
van den stroom moet de magneet bekrach’ tigd worden en zal hij dus het membraan
['pz222öl membraan
in meerdere mate versterkt aantrekken, magneelrf“j
terwijl in de andere richting het magnetis
me van den permanenten magneet moet
huis
worden tegengewerkt en verzwakt, met als
Afb. 212. Schema van een
gevolg een tegengestelde beweging van de
koptelefoon.
trilplaat.
Bij den electro-magnetischen luidspreker
benut men een systeem van dezelfde soort, met dit verschil echter, dat de
trilplaat is vervangen door een plat metalen staafje of dik plaatje, het
welk anker genoemd wordt en dit anker is door middel van een drijf
stang (asje) met het eigenlijke groote membraan (conus) verbonden1).
■
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Een dergelijk luidsprekersysteem is weergegeven
in afb. 213; in beginsel is het systeem gelijk aan dat
van afb. 212 en men kan zien, hoe
het anker (met twee openingen van
links boven naar rechts onder loopend in afb. 213) de drijfas draagt,
waaraan het membraan (conus) moet
worden bevestigd. Overigens bezit
het afgebeelde Grawor-systeem een
speciaal geconstrueerd anker, waarin
de eigentrillingen der plaatjes, waar
uit het is samengesteld, door com
binatie van verschillende metalen
gedempt zijn en zulks .komt dan ook
sj|
de geluidsweergave ten goede.
Bij den Lenzola-luidspreker is even Afb. 213. Electromagnetisch luid
sprekersysteem (Grass & Worff).
eens een electro-magnetisch systeem
toegepast, hoewel hij een trechterluidspreker is; hierbij wordt een klein geribd aluminium membraan door een
zeer licht electro-magneetanker
in beweging gezet. Het mem
braan bestaat uit zeer dun aluminiumblik en wordt kolfvormig bewogen, zoodat de
luchtkolom in den trechter kolfvormige stooten ondervindt. Dit
aandrijfsysteem
vormt
ten
slotte echter niet den grondslag
voor de goede werking van de
Lenzola-luidspreker.
Bijna alle electromagnetische
luidsprekers bezitten aan de
achterzijde
een
draaiknop,
waarmede de afstand tusschen
het anker en den magneet kan
worden geregeld. Hoe kleiner
de afstand hiertusschen ge
maakt wordt, des te grooter is
de geluidsterkte; brengt men
Afb 214Electromagnetisch conus- anker en magneet evenwel te
luidsprekersysteem^met membraanhuis dicht by elkaar, dan verdwjj„t
het geluid plotseling met een
khak terwijl het anker aanslaat. Van dit punt af draait men dan weer terug.
■
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Bij groote geluidsterkte draait men het anker zoo ver mogelijk van
den magneet af, omdat het bij krachtige uitslagen anders hiertegen aan
komt en een klirren ontstaat. Met
nadruk zij er hier
nog op gewezen,
dat men den luid
spreker juist dient
aan te sluiten om
verzwakking van
liet
magnetisme
van den permanen
ten staalmagneet
door den anodegelijkstroom
te
voorkomen. In de
meeste gevallen is
het snoer van den
luidspreker bij een
Afb. 215 . Electromagnetische conus-luidspreker
der beide einden
(systeem van afb. 214 ingebouwd) (Hegra).
met een rooden
draad (in het isoleerend omhulsel geweven) gemerkt en dit einde moet
dan met de pluspool van de plaatstroombron worden verbonden.
Verkeerde aansluiting heeft ontmagnetiseering tengevolge, waardoor
geluidsterkte en kwaliteit van den luidspreker
^ isolatie
achteruit gaan.

>■

De electromagnetische luidspreker bezit het
membraan
voordeel, dat hij zonder meer direct op iederen
normalen ontvanger kan worden aangesloten.
1
Overeenkomstig de stelling, dat de wisselstroomisolatie
LC
weerstand van den luidspreker aangepast (even
groot) moet zijn aan den inwendigen weerstand
van de eindlamp, om het grootste vermogen te
H»!»—OMJ
verkrijgen, worden vaak de luidsprekersystemen toorspanninq
met verschillende wisselstroomweerstanden uit
gerust, omdat de inwendige weerstand van de
• wisselspanning
eindlampen verschillend is (zie 11, "bladz. 176.
Afb. 216. Schema
Lamptypen en data).
van den electrestatiElectromagnetische luidsprekers voldoen in het
schen luidspreker.
algemeen steeds voor kamergebruik, mede met het
oog op den lagen prijs, waarvoor deze al in goede uitvoering in den handel
verkrijgbaar zijn. Slechts in enkele gevallen is de electromagnetische luid
spreker in staat ook grootere ruimten te vullen (Lenzola en Sektorphon);
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men kan echter door verhooging van het aantal der te gebruiken luid
sprekers ook naar verhouding een
grootere geluidsterkte verkrijgen.
De Grawor-fabriek maakt overigens
een aggregaat van 4 Sektorphons in
l
een groote kast (ingebouwd), waarin
de enkele Sektorphons ieder voor zich
in acoustisch opzicht zoodanig zijn op
gesteld, dat de aldus gevormde groote
Sektorphon ook een zeer groote ge
luidsterkte zuiver kan afgeven.
In het algemeen komt evenwel de
electromagnetische luidspreker voor
grootere ruimten of in de open lucht
niet in aanmerking. In zulke gevallen
worden in den tegenwoordigen tijd heel
andere luidsprekers gebruikt, n.1. electrostatische en electrodynamische luid
Afb. 217. Electrostatische
sprekers.
luidspreker van Vogt.
In Duitschland zijn drie fabrieken,
welke electrostatische luidsprekers bouwen, te weten, Lorenz, A.E.G. en
Vogt. Vooral deze laatste fabriek heeft op het gebied van electrostatische
luidsprekers veel gepresteerd en groote successen behaald, dank zij haar
jarenlange ondervinding.
Zij is mede-uitvindster der bekende Tripapieren conus
Ergonklankfilms, waarbij voor de repro
houder
ductie van het geluid tot op heden toe nog
houder
spreekpoe!/
\r
de electrostatische luidspreker wordt aan
=«=
gewend.
De electrostatische luidspreker
2
bestaat
uit
twee membranen, een vast
giefyeren
membraan en een op een kleinen afstand
po!
daartegenover staand, beweegbaar mem
5
%77Zv!(/%',777>A
braan (afb. 216); deze membranen heb
ben een doorsnede van ongeveer 35 cM.
magneetveldwikkeling
Legt men aan het vaste en aan het be
Afb. 218. Schema van den
weegbare membraan een wisselspanning,
electrodynamischen luid
welke de anodespanning van de eindlamp
spreker.
in een transformator opwekt, dan zal het
beweegbare ten opzichte van het vaste
membraan tot trillingen worden aangezet. De aantrekkende krachten zijn
hier zuiver van electrischen aard en van dezelfde soort als de aantrek
kingskrachten, die bij een gewreven lakstaaf op papiersnippers worden uit
geoefend; met het magnetisme, zooals dat door spoelen, waarin een stroom
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loopt, in ijzerkernen wordt voortgebracht, hebben deze krachten geen
verwantschap.
Op het ontbreken van ijzer berust daarom dan ook de deugdelijkheid
van den electrostatischen luidspreker. De kenmerkende, magnetische
eigenschappen van het ijzer zijn n.1. een der oorzaken van het onzuiver
worden van het geluid van electromagnetische luidsprekers bij groote
geluidsterkten. Verder verdienen de electrostatische luidsprekers de voor
keur, door de mogelijkheid om
het fijne membraan, nagenoeg
zonder massa van eenige beteekenis te kunnen maken.
Om de verdubbeling der geluidsfrequentie te voorkomen,
die om dezelfde reden als bij
de niet magnetische telefoon
zou optreden, is het natuurlijk
noodig het beweegbare mem
braan tegenover het vaste
membraan een voorspanning te
geven (gelijkstroom), welke in
het algemeen zeer hoog is. Dat
is de reden, waarom de electro
statische luidspreker zich niet
Saba Electrodynamisch
heeft kunnen inburgeren voor
luidsprekersysteem met aangebouwde
oxyd-gelijkrichter voor de bekrachti privégebruik.
ging van het magnetisch veld.
Voor groote geluidsterkten
is de electrostatische luidspre
ker echter te verkiezen boven de electromagnetische en men zal daarom bij
toepassing van den eersten niet terug moeten schrikken voor de speciale in
richtingen, die noodig zijn tot het verkrijgen van dehooge gelijkspanningen.
Vogt heeft, omdat de eenvoudige electrostatische luidspreker in den be
schreven vorm wegens de onsymmetrische plaatsing der membranen bij
groote geluidsterkten niet volkomen vrij van vervorming is, een speciale
constructie uitgedacht, berustend op het differentiaal-principe. Deze luid
spreker bezit twee vaste, met gaten doorboorde, membranen (afb. 217),
zoodat het geluid door de gaten kan uittreden en waartusschen een be
weegbaar membraan is aangebracht.
Door een transformator wordt aan de beide vaste membranen de wissel
spanning toegevoerd, terwijl het midden van den transformator eenerzijds
met het beweegbare membraan en anderzijds met de benoodigde gelijkspanningsbron verbonden is. Bij den differentiaal-luidspreker zijn bijzonder
hooge gelijkspanningen noodig (tot 800 Volt) en wisselspanningen van 500600 Volt), zoodat spanningen, hobger dan 1000 Volt in aanmerking komen.
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Deze hooge spanningen maken den differentiaal-luidspreker ongeschikt
voor normaal gebruik; hij leent zich dan ook alleen voor speciale doelein
den. Men schijnt er den laatsten tijd evenwel in geslaagd te zijn de bij
dit soort condensator-Iuidsprekers benoodigde spanning te reducee’ren tot
150 a 200 Volt.
Intusschen blijft de geluidsweergave zuiverder en natuurgetrouwer dan
van den besten electromagnetischen luidspreker.
De electrostatische luid
spreker voor lage spanning
moet vooral in de hoogere
toonfrequenties veel goeds
prestoeren. Onder de 150 peri
oden schijnt daarentegen de
weergave-kwaliteit snel te
verminderen.
Een ander systeem luid
sprekers voor groot vermogen
is belichaamd in de reeds ge
noemde
electrodynamische
luidsprekers. De electrodyna
mische luidspreker, die tegen
woordig ook voor kleinere ge
luidsterkten gebouwd wordt,
Afb. 220. Electrodynamische 'luidspreker
is den laatsten tijd sterk in(Saba).
geburgerd en heeft zijn plaats
in de huizen der radio-muziekliefhebbers met het fijnere gehoor, naast
het moderne ontvangtoestel veroverd. Twee nadeelen heeft de electro
dynamische luidspreker, n.1. hij is 2 a 3 maal zoo duur als de beste
electromagnetische luidspreker en men heeft bij het gebruik een aparte
voedingsbron (gelijkstroom) noodig voor de bekrachtiging van het mag
neetveld.
Van deze bezwaren is alleen de eerstgenoemde voor velen werkelijk van
belang; de voedingsbron (die natuurlijk mede invloed op den prijs uit
oefent) kan echter gemakkelijk bij den luidspreker in dezelfde kast worden
ingebouwd. De veldvoeding vraagt meestal 4 tot 6 Volt gelijkstroom bij
IV2-I Ampère; hiervoor kan men een accu gebruiken, doch in de practijk
wordt de wisselstroom van het lichtnet omlaag getransformeerd en aan
een koperoxydgelijkrichter toegevoerd, welke laatste dan voor de bekrachtigingsgelykstroom (magneetveldvoeding) zorgt. Deze gelijkrichter
voor de veldbekrachtiging wordt in de meeste gevallen dan direct met
het luidsprekersysteem samengebouwd en met het resonantiescherm in
de kast ondergebracht (zie afb. 219, 220 en 222).
In tegenstelling met de beschreven luidsprekers, waarbij een perma-
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nente magneet wordt gebruikt, waarvan het magnetisme veranderingen
ondergaat, die op een anker worden overgebracht, als gevolg van de
varieerende plaatstroomen, welke door de magneetspoelen worden geleid,
bezit de electrodynamische luidspreker geen spoelen om een permanenten
magneet, doch berust op een geheel ander principe.
Het beginsel van dezen luidspreker komt hierop neer, dat in een
luchtspleet een zeer sterk magnetisch veld wordt opgewekt (zie afb. 218)
door middel van een electrischen
stroom. Deze luchtspleet wordt
gevormd door het gat in den bo
venkant van een ijzeren pot en
een ijzeren staaf, die in dit gat
staat. Deze staaf vult het gat, op
de aldus ontstane luchtspleet na,
verder geheel op en loopt door het
inwendige van den pot tot op den
bodem; zij vormt dus één geheel
met de wanden.
Wordt nu de middenstaaf mag
netisch gemaakt en wel zoodanig,
dat het boveneind een noordpool
vormt, dan zal de opstaande rand
van den pot een zuidpool zijn; in
dat geval ontstaat dus een sterk
magnetisch veld in de luchtspleet.
Afb. 221. Magnetodynamisch luid- Omdat dit veld door een electrisprekersysteem (Hegra).
schen stroom wordt opgewekt,
spreekt men van „electrodynamischen luidspreker”. Ook bestaan er luidsprekers, waarbij dit veld geleverd
wordt door sterke staalmagneten en dan noemt men deze luidsprekers
„magneto-dynamische luidsprekers” (zie afb. 221). Deze magnetodynamische luidsprekers met staalmagneten zijn eenvoudiger, daar immers de
gelijkstroombron, die bij de electrodynamische luidsprekers voor de veldopwekking noodzakelijk is, geheel komt te vervallen. Niettemin zijn deze
staalmagneten duurder en bestaat er gevaar voor het verloren gaan van
het permanent magnetisme bij het gebruik van staal (cobalt 35 pet), b.v.
door schokken.
Om de middenstaaf nu wordt een groot aantal windingen geïsoleerd
koperdraad gelegd en hierdoor wordt dan de electrische stroom, ter op
wekking van het verlangde, sterk magnetische veld, gevoerd; op deze
wijze kan men een dusdanige veldsterkte in de luchtspleet verwekken,
als met geen permanenten staalmagneet mogelijk is. De veldsterkte bij
een permanenten staalmagneet is ± 2 a 4000 gausz, deze kan echter bij

.
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toepassing van een electromagneet zonder moeite worden opgevoerd tot
10 a 15.000 gausz. In de spleet wordt een kokertje aangebracht, dat zich
vrij kan bewegen tusschen de staaf en den rand van den pot en om dit
kokertje is een zeker aantal windingen van dun geïsoleerd draad gelegd,
waarvan de einden moeten worden aangesloten op den transformator, die
wat zijn primaire wikkeling betreft, aangepast moet zijn aan de impe-

i

I

Afb. 222. Electrodynamisch luidsprekersysteem (Hegra)
met aangebouwden gelijkrichter (4-6 Volt bij 1 Ampère)
voor de veldvoeding.
dantie van de eindlamp, waarop de luidspreker moet worden aangesloten,
terwijl de secundaire wikkeling in overeenstemming met de spoel, die om
het kokertje zit, moet zijn.
Als er wisselende stroomen door de spoel, die om het kokertje ge
wonden is, gaan, dan zullen er krachten op dit kokertje werken. In de
luchtspleet ontstaat een nagenoeg radiaal homogeen veld, waarvan de
sterkte H ± 7000 a 8000 gausz zal bedragen. Wanneer nu bepaalde voor
zorgen getroffen worden, waardoor de impedantie van de spoel laag
blijft, dan beweegt deze zich geheel overeenkomstig de stroompjes, die
er doorheen vloeien en zuiver volgens de lengte-as. Aan dit kokertje zit
een conus van stijf materiaal verbonden en deze zal dus geen zijwaartsche
beweging maken, doch zuiver bewegingen in de asrichting uitvoeren.
De krachten, die op het kokertje worden uitgeoefend, zijn dus even
redig met den stroom, die de spoel doorloopt; de eigenschappen van het
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ijzer hebben hierop in dit geval geen invloed. De conus mag natuurlijk
niet door deze krachten ingedrukt worden, maar moet in zijn geheel zuiver
in de richting van de lengte-as worden bewogen. Daarom heeft men den
conus onder een tophoek van 90 graden geconstrueerd, van een speciaal
soort stijf geprepareerd papier.
Om den grondtoon van den conus buiten het gebied der hoorbare fre
quentie te houden, maakt men den conus van stug materiaal en geeft hem
kleine afmetingen. De conus
is opgehangen door middel
van een zeemlederen manchet
in het membraanhuis, zoodat
fle luidspreker een geheel vrij
verzwevend
trilsysteem
krijgt. De eigen frequentie
van het geheel zal dan ook
niet boven 10 a 20 trillingen
per seconde komen, dus be
deden de hoorbaarheids-grens
blijven.
Afb. 223.
Avrovox electrodynamische
De laagfrequente wisselluidspreker met aangebouwde bekrachti stroomen, die van den ont
ging met de Nykrobell Selenium-cel voor
vanger in de spreekspoel ko
hooge spanning.
men, via den transformator,
die deze op de juiste spanning transformeert, dragen een voor den betreffenden toon vaststaande frequentie in zich; ze brengen daardoor het
membraan in een met die frequentie overeenkomende trilling en zetten
den conus in een zuiver horizontaal heen- en weergaande beweging.
Hierdoor wordt de geluidsweergave mede onafhankelijk van de eigen
trilling van den conus, zoodat vervormingen bij juiste constructie nagenoeg
uitgesloten zijn en zoowel de hoogste als de laagste tonen volkomen zuiver
en natuurgetrouw worden weergegeven. Aangezien het membraan van
kleine afmetingen is en in zijn bewegingen niet mechanisch wordt be
ïnvloed, geeft het alle, hem in electrischen vorm toegevoerde, energie
zonder noemenswaardig verlies weer als acoustische energie af.
Eiken met het menschelijk oor waarneembaren toon (frequentie-bereik
van 50 tot 20000 trillingen per seconde) geeft de electro-dynamische
luidspreker zuiver en gaaf weer. Van groot belang voor het goed functionneeren van den electrodynamischen luidspreker is de juiste aanpassing van
den luidsprekertransformator eenerzijds aan het ontvangapparaat of den
versterker en anderzijds aan de in den luidspreker toegepaste trillingsspoel.
De luidspreker kan natuurlijk slechts dan het hoogst bereikbare aan
klankvolume en qualiteit afgeven, wanneer ontvanger en luidspreker
electrisch zuiver aangepast zijn.
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Daar bij den electro-dynamischen luidspreker het
conus-membraan zelf
niet trilt, dus de resonantie van den conus tot verhooging van de ge
luidssterkte, in tegenstelling met den electro-magnetischen luidspreker*
niet mede benut wordt, vraagt de electro-dynamische luidspreker ook een
grootere versterking dan de electro-magnetische luidspreker. De electrodynamische luidspreker werkt het best met de grootst mogelijke geluidsterkte.
Tegenwoordig domineeren twee syste
men van electro-dynamische luidsprekers (T
n.1. het Rice-Kelog-systeem en het Magnavox-systeem, welk laatste in Duitschiland „Dynamic”-systeem genoemd wordt.
Beide systemen verschillen slechts con
structief van elkaar.
AC
C/
De hier te lande in den handel voor
komende electro-dynamische luidsprekers '
zijn meerendeels van het laatstgenoemd
systeem.
Een der nieuwste creaties op het ge
bied van electrodynamische luidsprekers
-4
met een wel-verdienden naam is de door ^
Nijkerk’s Radio onlangs in den handel ge
brachte Avrovox luidspreker van afb. 223:
hij is geheel van Nederlandsch fabrikaat.
Zeer speciale aandacht is besteed aan de
constructie van conus en spreekspoeltje.
»•
Afb. 224.
De gelijkstroomweerstand van dit spoel
Schakeling van de Nijkrotje bedraagt 2 Ohm, terwijl de ingebouw bell selenium gelijkrichtcel.
de ingangstransformator een verhouding
van ca. 1 : 60 heeft.
De conus is vervaardigd van een speciaal soort papier, terwijl voor de
ophanging gebruik is gemaakt van een bijzonder weefsel met gummi be
spoten.
De bekrachtiging vindt plaats door een aangebouwd bekrachtigingsapparaat, waarin als gelijkrichter wordt gebruik gemaakt van de
Nykrobell- selenium gelijkrichtercel voor hooge spanning. Deze cel wordt,
zonder tusschenschakeling van transformator, direct op het lichtnet
(wisselstroom) aangesloten en geeft dan, onder toepassing van de spanningsverdubbelings-schakeling, dubbelfasige gelijkrichting (zie afb. 224).
De magneetspoel verbruikt dan, bij 150 V. spanning, ca. 45 mA.
De luidspreker zelf kan een wisselstroom-energie tot ca 5 W. verwerken,
terwijl de ingangstransformator mag worden doorvloeid door een gelijk
stroom van jnax. 35 mA.
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Luidsprekers.

In combinatie met het aangebouwde bekrachtigings-apparaat (zie afb.
223), vormt deze luidspreker een handig en weinig kostbaar geheel.
* Bij de spanningsverdubbelings-schakeling, die toegepast wordt voor 125
Volts netten, wordt slechts ongeveer 150 Volt opgewekt bij de 45 m.A.,
welke de bekrachtigingsspoel opneemt, hetgeen een bekrachtiging van c.a.
6 Watt oplevert.
Als afvlakcondensatoren kunnen bij deze hooge spanning normale blokcondensatoren worden gebruikt en behoeft men geen electrolytische con
densatoren van een paar duizend microfarad, welker levensduur nog steeds
beneden dien van de normale staat, toe te passen. De bromvrijheid der
hoogspanningsbekrachtiging is opvallend goed.
Intusschen heeft de bekrachtigingsspoel, met een weerstand van 2750
Ohm, bijzondere voorzorgen wenschelijk gemaakt om ook op den langen
duur defecten te voorkomen. Deze spoel is van prima geëmailleerd koper
draad zoodanig op een ronden koker gewikkeld, dat alle windingen in
een laag nauwkeurig tegen elkaar komen te liggen.
Als isolatie tusschen de lagen is evenwel geen papier of linnen aange
bracht, maar er wordt een katoendraad tusschen de wikkelingen geleid,
die door de wikkelmachine ettelijke malen sneller wordt heen en weer
gevoerd dan de koperdraad. Door deze wikkelwijze wordt de katoendraad
als het ware tusschen de kopenvindingen in gesponnen. De voltooide spoel
wordt ten slotte in parafine uitgekookt, waardoor geen vocht kan binnen
dringen en geen gevaar optreedt voor vernieling van den draad door
electrolyse.
Aan den luidspreker zelf is het spreekstroomspoeltje solieder dan ge
woonlijk bevestigd aan den conus en de wikkeling van dit spoeltje terugge
bracht tot een geringer aantal windingen van dun draad, zoodat de
weerstand van 7 op 2 Ohm is gedaald. Dit heeft mede de soliditeit ver
hoogd en het gevaar voor scheeftrekken voorkomen. In verband met den
verlaagden weerstand van de spoel is ook de aanpassingstransformator
gewijzigd.
De weergave van de Avrovox in de nieuwe uitvoering is bij de lage
tonen nog verbeterd en verhelderd, zonder dat dit schade heeft gedaan aan
het hooge register. Opvallend is het, dat de weergave zonder verandering
van transformatieverhouding (de transformator heeft maar één aan
sluiting) achter veel van elkaar verschillende lampen, als penthoden en
trioden, toch zeer goed blijft.
De geluidsterkte, welke met een electro-dynamischen luidspreker ver
kregen kan worden, zonder dat van eenige vervorming of overbelasting
sprake is, komt overeen met het geluidsvolume van een volbezet orchest.
De superioriteit van dezen luidspreker komt wel hierin tot haar recht,
dat hij lage tonen, de s-, f- en v-klank, het gesproken woord en de pauken
slag uit het orchest, in tegenstelling met den electro-magnetischen luid-
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Luidsprekers.

spreker, die hiertoe niet in staat is, zuiver en natuurlijk weergeeft. Ook
het applaus, dat bij een electro-magnetischen luidspreker niet veel beter
dan als een verward geruisch doorkomt, wordt door den electrodynamischen luidspreker met een werkelijk verbazingwekkende echtheid
weergegeven.
Betreffende het spreekspoeltje kan nog worden opgemerkt, dat dit
van hoogen of lagen weerstand kan zijn. Er bestaan ook electrodynamische
luidsprekers met zulke hoogohmige luidsprekerspoelen, die geschikt zijn
voor directe aansluiting (aangepast) aan de eindlamp, in tegenstelling
met de laagohmige, die den reeds eerder genoemden ingangstransformator
noodig hebben. Deze hoogohmige spoelen bezitten het nadeel, dat de

'X/V'N.

W
*f anode

Afb. 225.

'W'

r\

— accu of
aarde
■t anode

Luidsprekerbeveiliging tegen den anodegelijkstroom (door
slaan van de spreekspoel).

anodegelijkstroom mèt de wisselspanningen haar doorloopen. Men moet
derhalve zeer dun draad gebruiken om een hooge impedantie te verkrijgen,
tengevolge waarvan deze anodegelijkstroom een dubbel bezwaar vormt
en het spoeltje groote kans loopt spoedig door te slaan, afgezien nog van
het nadeel dat de krachten, welke in het veld optreden als gevolg van
dezen gelijkstroom, opleveren.
In dit geval is het dus wenschelijk een luidsprekerbeveiliging aan te
brengen; zulk een beveiliging noemt men ook wel stroomlooze luidsprekerschakeling. Deze schakeling kan bij iederen luidspreker worden toegepast
en voorkomt, dat de hooge plaatspanning de luidsprekerspoel doorloopt met
kans op doorslag. In afb. 225 links is de normale aansluiting van den
luidspreker en rechts de beveiligingsmethode hiervan weergege\en.
De plaatstroom neemt hierbij zyn weg door de smoorspoel (waarvooi
een zijde van een doorgeslagen laagfrequenttransformator gebiuikt kan
worden), terwijl door den luidspreker, alleen de wisselspanningen haar
groofen
weg kunnen nemen, omdat de smoorspoel voor haar een zeei
weerstand vormt en de condensator daarentegen haar een gemakkenen
door den conweg biedt. Van den anderen kant wordt de gelijkstioom
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densator tegengehouden en verhinderd om door den luidspreker te gaan,
waarbij de smoorspoel geen noemenswaardigen weerstand vormt voor
dezen plaatstroom.
Bij gebruik van een ingangstransformator vervalt natuurlijk deze luidsprekerbeveiliging, omdat hierbij de spreekspoel van den luidspreker niet
door den plaatstroom wordt doorloopen. Hetzelfde geldt bij toepassing
van een balansversterking met uitgangstransformator in de laatste trap.
Om bij het gebruik van een electro-dynamischen luidspreker storende
geluiden weg te werken (hoogen fluittoon als gevolg van de interferentie
tusschen twee stations, het geruisch veroorzaakt door electrische machines
enz.) kan men gebruik maken van het storingsfilter van afb. 226.
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Afb. 226. Storingsfilter voor electrodynamischen luidspreker.
De werking van dit filter is zoodanig, dat alle frequenties boven een
zekere toonhoogte worden afgesneden. Natuurlijk moet hierbij de grens
zóó zijn gesteld, dat de kwaliteit van het gereproduceerde geluid er niet
onder lijdt, anders zou men er niet erg bij gebaat zijn. De ondervinding
heeft nu geleerd, dat frequenties boven 4000 nagenoeg geen invloed hebben
op de muziek, terwijl hierbij de meeste storingen uitvallen.
Het filter wordt tusschen de secundaire wikkeling van den ingangs
transformator en de luidsprekerspoel geschakeld. De condensatorcapaciteiten C, C1 en C2 verhouden zich als 1:2:1. Cl is dus tweemaal zoo
groot als C en C2, welke laatsten gelijk zijn. De grootte van deze conden
satoren hangt af van den Ohmschen weerstand van de spreekspoel van den
luidspreker.
Bij benadering bedragen de waarden van de condensatoren resp. 8, 16
en 8 microfarad. Dit is wel een groote capaciteit, doch de doorslagspanning
behoeft niet hoog te zijn, hetgeen op den prijs van voordeeligen invloed is.
Ook de waarde der beide zelfinducties, die aan elkaar gelijk moeten zijn,
wordt bepaald door den weerstand van de spreekspoel; zij zullen ongeveer
500 micro-Henry moeten zijn.
Het is echter van gewicht, dat de weerstand van deze spoelen (men
zou hiervoor gewone honingraatspoelen kunnen gebruiken) niet hooger
wordt, dan die van de spreekspoel van den luidspreker. Het verschil moet
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liefst niet meer bedragen dan 10 %. Door middel
van den schakelaar S
kan het filter kortgesloten en dus buiten bedrijf
gesteld worden, wanneer
het geen dienst behoeft te doen.
Voor de bekrachtiging van het magneetveld, kan
men gebruik maken
van den koperoxydgelijkrichter van afb. 197. Ook kan
men, zooals gezegd
een accumulator nemen, die dan telkens
na ontlading opgeladen dient te
worden, maar dit is minder practisch.
Wel kan men een gloeikathode-(lamp) gelykrichter onder tusschenschakeling van een weerstand in serie en een electrolytischen conden
sator van 2500 microfarad parallel op de veldspoel van den electro-dynamischen luidspreker aansluiten; de weerstand moet hierbij echter van
voldoend dik draad zijn gemaakt en wel regelbaar. De stroomsterkte, die
de veldspoel vraagt, bedraagt c.a. 1 ampère bij 4 tot 6 Volt.
Intusschen worden ook, op verlangen, electro-dynamische luidsprekers
geleverd, waarvan de bekrachtigingsspoel berekend is op een hooge gelijk
spanning, b.v. 125 of 220 Volt. De stroom, die bij deze spanning gevraagd
wordt door de bekrachtigingsspoel, bedraagt b.v. bij 220 Volt 70 milliampère.
Bij de Saba toestellen, die wij beschreven hebben, kan de benoodigde
gelijkstroom, die voor de veldbekrachtiging van deze electro-dynamische
luidsprekers noodig is, van de toestellen zelf worden afgenomen; bij ge
bruik van deze moderne toestellen heeft men dus geen afzonderlijke bekrachtigingsbron noodig; alleen heeft men er op te letten, dat men
een electrodynamischen luidspreker kiest, die uitgevoerd is met een hoogohmige bekrachtigingsspoel voor het magneetveld (dus voor hooge gelijk• spanning).
Natuurlijk kan men ook, wanneer men hierover de beschikking heeft,
een groot plaatspanningsapparaat voor de veldvoeding van deze soort
electrodynamische luidsprekers benutten; dit plaatspanningsapparaat moet
echter een vermogen hebben van 4 tot 6 Watt.
Voor de goede werking van iéderen electro-dynamischen luidspreker is
het noodzakelijk een zoogenaamd „klankbord” aan te wenden. Dit klank
bord, of juister gezegd, „resonantiescherm”, bestaat uit een plank van
minstens 50 X 50 cM, waarin in het midden een gat is gezaagd ter
grootte vap het membraanhuis, dus met een diameter, die gelijk is aan
die van den conus aan de voorzijde. Hoe grooter de oppervlakte van dit
resonantiescherm gemaakt kan worden, hoe beter. Een oppervlakte van
1 M- geeft een zeer goed resultaat. Intusschen kan men de wanden van de
kast, waarin men den luidspreker onderbrengt, mede hiervoor benutten.
Het resonantiescherm (Baffle board) dient om kortsluiting der trillingen
aan de voor- en achterzijde van den conus te voorkomen; de aan de
voorzijde uitgestraalde trillingen moeten n.1. gescheiden worden gehouden
van die, welke aan de achterzijde worden uitgestraald. Zonder bord zouden
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Luidsprekers.

de trillingen van den voorkant interfereeren met die van den achterkant
van het membraan, hetgeen vervorming en onderdrukking van de lage
tonen tengevolge zou hebben.
Om dit te vermijden moet het resonantiescherm daarom ook liefst zoo
groot mogelijk z(jn- Het verschil tusschen de geluidsweergave van den
electro-dynamischen luidspreker met en zonder scherm is buitengewoon
opvallend. Als materiaal voor het resonantiescherm kan gebruikt worden
zacht hout met een dikte van IV2 cM of multiplex (dwarshout) van 0.8
tot 1 cM. Het membraanhuis, waaraan een dikke viltrand bevestigd zit,
moet hiermede zacht tegen het scherm aandrukken en de klankopening
(die 20 cM in doorsnede bedraagt) moet vrij blijven. In den rand van
den metalen membraanhouder zitten schroefgaten en hierdoor kan het
huis los op het scherm, met behulp van schroeven of bouten bevestigd
worden.
Een buitengewoon effect kan worden bereikt, wanneer een houten wand
of muur van een vertrek wordt benut als resonantiescherm; wel moet
dan natuurlijk een gat in den muur gemaakt worden, waartegen dan
het electrodynamisch luidsprekersysteem wordt bevestigd op de manier
van een wandventilator.
Er zij nog op gewezen, dat om een zoo groot mogelijk effect met den
electro-dynamischen luidspreker te verkrijgen, de eindlamp ruim aan
gepast dient te zijn in zijn afgiftevermogen van de energie, welke de
luidspreker vraagt en dat de bekraehtigingsstroom voor het magneetveld
gelijktijdig of eerder moet worden ingeschakeld dan het toestel, dat den
luidspreker de spreekstroomen zal leveren.
De na een langen werkingstijd optredende verwarming van den pot
der electro-dynamische luidsprekers, tengevolge van den bekrachtigingsstroom voor de veldvoeding, heeft niets te beduiden; wanneer men zulks
dus eens constateert, behoeft men zich over dit verschijnsel niet ongerust
te maken.
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GRAMOPOONWEERGAVE.

De electrische weergave van gramofoonplaten door middel van een
radioversterker en een luidspreker bezit groote voordeelen boven de
mechanische. Tegenwoordig worden alle gramofoonplaten ook electrisch
opgenomen,
d.w.z.
zij
worden niet meer be
sproken, doordat men ir.
een grooten trechter het
geluid doet weerklinken,
maar door een microphoon via een versterker
en een electrischen opnemer.
Doordat men de oude
methode van opnemen met
behulp van een trechter
liet varen, werd een
enorme verbetering der
ruimtewerking bereikt en
de mogelijkheid van een
beduidende
vergrooting
Afb. 227. Pick-up voor electrische gramovan het toonfrequentiefoonweergave.
bereik
nhar
beneden
voor de plaat verkregen.
Dit heeft de gramofoonindustrie tenslotte toch aan de radio-techniek te
danken.
Bij de opkomst der radio-techniek heeft de gramo
foonindustrie een zeer vijandige houding tegen
over haar aangenomen en haar als een gevaarlijke
concurrente beschouwd. Hoe vaak moest niet een
concert-uitzending worden onderbroken, wanneer een
solist daarin optrad, die zich contractueel aan een
of andere gramofoonmaatschappij had verbonden
en van deze maatschappij geen toestemming kon
Afb. 228. Electroverkrijgen om voor „de radio” te spelen (of te
dynamisch
luidzingen).
sprekersysteem
Intusschen is het inzicht van de gramofoon
(Hegra) voor
groot
vermogen
industrie wel geheel onjuist gebleken en heeft de
(weergave
van
voortschrijdende radio-techniek stimuleerend gewerkt
versterkte
graop den afzet van gramofoonplaten; men kan zelfs
mofoonmuziek).
gerust aannemen, dat de gramofoonindustrie, dank
zij de radio-techniek een tijdperk van ongekenden bloei heeft doorgemaakt.
De algemeene depressie, welke thans al geruimen tijd over de geheele
wereld heerscht in eiken tak van industrie en die zich niet het minst
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Gramofoon weergave.

erg ook in de radio-techniek doet gevoelen, heeft natuurlijk niet nagelaten
haar invloed op de gramofoonindustrie eveneens te doen gelden. Het op
merkelijke hierbij is nu, dat men den slechten gang van zaken in de
gramofoon-wereld, voor het gemak
maar weer aan de alles overvleugelende radiotechniek toeschrijft
en niets is minder waar dan dat.
Zij, die dit geborneerd stand
punt innemen en deze meening
verkondigen als de eenig ware,
hebben groot ongelijk; zij be
wijzen er alleen mede, de zaken
niet in het juiste licht en de goede
verhoudingen te zien, want nog
heden werkt de radio-omroep, met
zijn uitzendingen van gramofoonplaten, gunstig voor de gramo
foonindustrie. Immers, wanneer
men een goede, nieuwe gramoAfb. 229. Electrische gramofoon
foonplaat door de radio hoort,
met
ingebouwden motor, krachtverwekt dit den lust op om haar zelf
sterker en 2 Sektorphon luidspre
te bezitten en de eenige mogelijk
kers (Grawor).
heid om dit opkomend verlangen
te bevredigen is, de gehoorde plaat te gaan koopen; aldus wordt de in
teresse voor de gramo
foon door de radio
levendig gehouden.
Een electrisch opge
nomen gramofoonplaal
moet bij voorkeur ook
electrisch worden weer
gegeven. Daarvoor ge
bruikt men den reeds
j
r )
eerder in dit boek ge
noemden „pick-up” (gesa
luid-afnemer). Zulk een
instrument
bestaat
meestal uit een perma
Afb. 230. Electrische weergave van gramofoon- nenten stalen hoefmagmuziek door den versterker van het radiotoestel. neet, een anker en een
De pick-up met volumeregelaar is aangesloten draadspoel; aan het an
tusschen rooster en gloeidraad (aarde) van de
detectorlamp, met behulp van een lossen lamp- ker zit dan een houder
bevestigd, waarin men
sokkel.
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de naald kan steken en met behulp van een schroefje vastzetten (afb.
227 en 234). De bewegingen, die de naald uitvoert, worden op het anker
overgebracht en brengen veranderingen in het magnetisch veld teweeg,
waardoor in de spoel overeenkomstige wisselstroompjes in de geluidsfrequenties, welke
in de plaat zijn
vastgelegd, worden
opgewekt en deze
stroompjes worden
nu door den ver
sterker
gevoerd,
Afb. 231. Blaupunkt-pick-up met toonarm en
met het gevolg, dat
aangebouwden volumeregelaar.
het in de plaat
vastgelegde geluid
door den luidspreker wordt weergegeven.
Het verschil tusschen de mechanische en electrische weergave, van
gramofoonplaten is werkelijk zeer groot en valt in alle opzichten ter.
voordeele van laatstgenoemde methode uit. Bassen b.v., die men bij het
mechanisch afspelen van de plaat niet hooren kan, komen bij de electrische
weergave met electro-dynamischen luidspreker ten volle tot hun recht en
luid door.
Natuurlijk moeten geluidsweergever, versterker en luidspreker van
goede hoedanigheid zijn; zij moeten ook inderdaad in staat zijn om bas
tonen te reproduceeren. Electrische gramofoonweergave heeft dan ook
alleen zin, als het radio-toestel of de versterker, die men hiervoor wil
gebruiken, van uitsteken
de kwaliteit zijn.
Bijna alle radiofabrieken maken tegenwoordig
speciale inrichtingen voor
de electrische weergave
van gramofoonplaten, al
of niet gecombineerd met
radio-ontvangtoestellen,
die in één kast zijn ge
Afb. 232. Saja-gramoloonmotor voor twee bouwd met den motor,
spanningen 125 en 220 Volt; deze motor is pick-up, plateau en luid
vonk- en storingsvrij (synchroonmotor) en
Bijzondere
maakt constant 78 omwentelingen per minuut. spreker.
krachtversterkers en ex
tra zware electro-dynamische luidsprekers (zie afb. 228) worden hierbij
ingebouwd, om een weergave op volle orkeststerkte te kunnen verkrijgen
en alle benoodigde electrische energie kan daarbij van het lichtnet be
trokken worden.
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Gramofoonweergave.

Bij de behandeling van verschillende radio-apparaten hebben wij reeds
eenige gecombineerde dergelijke, groote inrichtingen afgebeeld; een voorbeeld van een enkele inrichting voor electrische gramofoonweergave met
ingebouwden krachtversterker, motor, electrodynamischen luidspreker of
meerdere Sektorphonen enz. geven
wij in afb. 229. De prijs van derge
lijke instrumenten is vrij hoog,
doch wordt geamortiseerd als zij
toepassing vinden in openbare ge
legenheden, als café’s, dancings
e.d., welke anders een kapel of
Jazz-band er op na moeten houden.
Tegenwoordig zijn de verster
kers van de moderne, betere radiotoestellen van een dusdanige kwa
liteit, dat zij geschikt zijn om voor
gramofoonweergave
electrische
direct benut te worden. VanAfb. 233. Automatische uitschakelaar voor gramofoonmotor (Saja). daar, dat de meeste moderne
ontvangers zijn uitgerust met een
z.g.n. pick-up aansluiting; is deze echter niet aanwezig, dan kan men den
pick-up schakelen tusschen het rooster van de detector- of eerste versterkerlamp van het toestel en de aarde (afb. 230).
Men behoeft zich dan alleen maar een pick-up met toonarm (zie afb.
231 en 235) en een gramofoonmotor (afb. 232) of loopwerk aan te
schaffen om ook door zijn radiotoestel gramofoonplaten te kunnen spelen;
een automatische uitschakelaar (afb. 233) en een houten bankje om alles
op te monteeren, maakt dan een geheele inrichting compleet, die minder
kostbaar is (afb. 230).
Men wachte er zich evenwel voor, hiermede te be
ginnen, als men niet de beschikking • heeft of kan
krijgen over onberispelijk materiaal, een goeden ver
sterker, pick-up en luidspreker, want, zijn de onder
deden niet volmaakt in orde, dan kan men stellig op
een groote teleurstelling rekenen en ten slotte beter
Afb. 234. Hegrain het geheel geen electrische gramofoonweer
pick-up.
gave bezitten, dan een slechte, waar geld in gestoken
is en waaraan men niets heeft.
Een verdere factor van groot belang is, dat men zich er te voren
van overtuigt, dat de platen, welke men zich wenscht aan te schaffen
voor de electrische gramofoonweergave, goed en wel degelijk electrisch
opgenomen zijn; bovendien zal in de practijk blijken, dat niet
alle electrisch opgenomen platen mooi weergegeven kunnen worden.
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Men make dus een selectie en late zich de gekozen platen, alvorens

Afb. 235. Saba-super-pick-up met toonarm en geluidssterkteregelaar.

.

ze te koopen, electrisch voorspelen; is zulks onmogelijk, dan vrage men
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spanning-*
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Transformotor
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Afb. 236. Schakeling voor pick-up met lagen
weerstand, onder toepassing van transformator en
negatieve roosterspanning.
de platen op zicht en probeere deze eerst op zyn eigen inrichting. Op
de weergave van electrisch opgenomen platen, door middel van een

.

Gramofoonweergave.

262

mechanische gramofoon, zooals dit in de meeste gramofoonwinkels ge
schiedt, kan men niet vertrouwen.
De gramofoonmotor moet bij voorkeur geen collectormotor zijn en een
gelijkmatigen, geruischloozen gang hebben. Bij collector-seriemotoren
treden altijd vonken aan de borstels op en wanneer deze motoren niet
voorzien worden van een storingsfilter, zooals wij dit beschreven hebben
(zie 12, Ontvangstoringen), dan ondervinden de buren hier den last van
bij hun radio-ontvangst.
Een zeer goede motor is
die van afb. 232, de Sajagramofoonmotor; dit is
RS
sen synchroonmotor en
hij kan dus geen storin
gen verwekken. Een sto
ringsfilter is bij dezen
L
motor natuurlijk geheel
overbodig.
Een goede pick-up
moet in hoofdzaak voldoen aan de volgende
2mü
eischen: Het anker moet
soepel zijn bevestigd; het
gewicht mag niet minder
bedragen dan 150 gram,
Pick-up
hij moet zonder resonan
tie werken en de opge
V777777
wekte wisselspanningen
Afb. 237. Toepassing van negatieve roos- moeten ± 1 a lxk Volt
terspanning bij pick-up met hoogen weer
Voor
de
bedragen,
stand.
gramofoonplaat zou het
te wenschen zijn, het gewicht van den pick-up zoo laag mogelijk te houden.
De ondervinding heeft echter geleerd, dat een gewicht van c.a. 100 gram
zeer slechte resultaten met betrekking tot de weergave oplevert, vooral
bij zware passages. De pick-up springt dan over de plaat heen, zonder
de groeven behoorlijk te raken. Een gewicht van meer dan 150 gram is
ook wel goed, doch hierbij hebben de platen veel te lijden en zijn ze
spoedig versleten.
De toonarm, waaraan de pick-up bevestigd is, moet een soepelen gang
hebben en in de gewrichten mag geen speling zitten. De naald moet
een stand hebben, die ongeveer overeenkomt met een hoek van minstens
50-60 graden (gevormd ten opzichte van de plaat). Niet alle gewone
gramofoonnaalden zijn even goed te gebruiken; dunne zachte naalden
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zijn nog het best. Men brengt echter in den laatsten tijd speciale pick-upnaalden in den handel; deze hebben meestal een goudgele kleur en voldoen
uitstekend.
Voor hen, die zelf willen experimenteeren, zullen wij nog eenige pick-upschakelingen behandelen. Aangenomen, dat de versterker en de luidspreker
goed zijn, de eindlamp voldoende ruim is berekend, de plaatspanning de
juiste waarde heeft en vooral de negatieve roosterspanning in de goede
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Afb. 238. Schakeling van pick-up met
hoogen weerstand door middel van trans
formator met potentiometer parallel over
de secundaire wikkeling.

.j

verhouding is aangelegd, kan men om te beginnen den pick-up schakelen,
zooals wij reeds hebben opgemerkt, tusschen rooster en kathode van de
detectorlamp.
Nu kan men, om een goede reproductie te verkrijgen, het rooster der
detectorlamp eveneens negatieve roosterspanning geven. De spanningen,
welke de pick-up het rooster der detectorlamp toevoert, zijn altijd eenige
malen sterker dan die, welke de golf van een krachtig radiostation daar
aan kan afgeven. Om nu vervorming en overbelasting te voorkomen is
bij groote versterking het aanleggen van een juiste negatieve rooster
spanning aan het rooster der detectorlamp gewenscht.
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Heeft men de beschikking over een pick-up met lagen weerstand, dan
dient deze door middel van een transformator aan de detectorlamp ge
koppeld te worden. De negatieve pool der roosterspanningsbron moet dan
met het eene einde der secundaire wikkeling van den transformator ver
bonden worden, terwijl de positieve pool hiervan aan de aarde en het
andere einde der secundaire wikkeling aan het rooster der lamp wordt
gelegd.
In de leiding, welke men hiervoor gebruikt, kan dan nog een schakelaar
worden opgenomen, om den pick-up naar believen in en buiten werking
te kunnen stellen, waarbij dan
de geheele inrichting aange
sloten kan blijven op het toe
RS
stel. De pick-up zelf moet met
de primaire wikkeling van den
transformator worden verbon
S~\
den (zie afb. 236).
Lw
Gebruikt men een pick-up
met hoogen weerstand, dan
kan men de negatieve roosterspanning aanbrengen op de
manier van afb. 237. De nega
tieve roosterspanning wordt
fvWWWWV\!
hierbij over een weerstand van
P
2 Megohm geleid naar het
rooster der detectorlamp. De in
de afbeelding geteekende con
densator C dient om de roosterPick-up
spanning voor den pick-up te
Afb. 239. Pick-up-schakeling met po- blokkeeren. Als de pick-up ge
tentiometer parallel over den pick-up. voelig is, zal de detectorlamp
in de meeste gevallen niet ruim genoeg blijken, om de toegevoerde wissel
spanningen onvervormd te verwerken; het gebruik van een volume- of
sterkteregelaar is dan ook speciaal in zulke gevallen noodzakelijk, al blijft
de toepassing hiervan onder alle omstandigheden niettemin gewenscht.
In afb. 238 is P de geluidssterkteregelaar een potentiometer van onge
veer 250.000 Ohm, die parallel over de aansluitklemmen van den pick-up
geschakeld is. Het glijcontact A gaat via den schakelaar naar het rooster;
overigens is deze schakeling gelijk aan die van afb.-237.
In afb. 239 zien wij tenslotte een schakeling voor een pick-up met
lagen weerstand afgeheeld; hierin is P weer de potentiometer van afb.
238 en A de aftakking voor het rooster der detectorlamp via den
schakelaar.
Merken wij hierbij ten slotte nog op, dat om een ruimte van ongeveer
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100 MT- te vullen met electrisch weergegeven gramofoonmuziek van goede,
onvervormde kwaliteit op volle sterkte, men reeds eindlampen van
minstens 10 Watt vermogen dient te gebruiken om dit doel met succes
te kunnen bereiken.
Voor gebruik in woonvertrekken van particuliere huizen komt men, ook
bij toepassing van electro-dynamische luidsprekers, met een 5-Watts eindlamp onder alle omstandigheden ruimschoots toe.

vj

i

■I
■

.

3

' m
-

'

ii i »■

\—

17.

f

|

.

KORTEGOLFTECHNIEK.

De ultra-kortegolftechniek is geen aanwinst van den laatsten tijd, maar
is even oud als de draadlooze telegrafie, immers niemand minder dan
Heinrich Hertz, de ontdekker van de electro-magnetische golven, werkte
met golven van slechts eenige meters. Amerikaansche amateurs dienden
in 1923 een verzoek in bij de Post- en Telegrafie-autoriteiten om zend
vergunningen, die hun verleend werden voor uitzending op golflengten
onder de 100 Meter. Ongeveer gelijktijdig werden ook in Engeland aan de
amateurs zendmachtigingen verstrekt. Niemand geloofde, dat met zulke
kleine golflengten afstanden van eenige beteekenis konden worden
overbrugd.*
Tot algemeene verrassing en verwondering, gelukte het aan een
Amerikaanschen en een Engelschen amateur verbinding met elkaar te
krijgen. Beiden werkten met een zender, die in grootte een gewoon ont
vangapparaat niet overtrof; het vermogen van deze zenders bedroeg
daarbij slechts een breukdeel van het vermogen van een modernen radioomroepzender.
Toen deze resultaten bekend werden, stortten zich de Amerikaansche
amateurs met groot enthousiasme op dit nieuwe gebied der radio en
allerwege verrezen aan den overkant van den grooten plas de amateurzendstations als paddestoelen uit den grond. Dit kon des te gemakkelijker,
daar de Amerikaansche post-autoriteiten geenerlei voorwaarden aan de
amateurs gesteld hadden.
Aangelokt door het Amerikaansche voorbeeld, begonnen ook in Europa
ondernemende amateurs zich op de kortegolf-uitzending toe te leggen.
Helaas stootten zij op groote moeilijkheden, want de Europeesche postautoriteiten verleenden slechts vergunningen op grond van een zeer zorg
vuldige selectie en in zeer geringe mate.
De diverse Europeesche landen hebben onderscheidene regelingen ge
troffen; zoo werden en worden nog in Engeland vergunningen in grooten
getale uitgereikt; in Oostenrijk en in Hongarije is het gebruik van zenders
onder ongeveer 20 Watt vermogen, op verzoek zonder voorwaarden toe
gestaan; ook in Zweden is men zeer gul met vergunningen.
In Holland kan men.op verzoek bij de betreffende autoriteiten voor
experimenteele doeleinden, na voldoend examen, een zendmachtiging
krijgen. In Duitschland werden, behalve aan fabrieken en wetenschappe
lijke ondernemingen, slechts aan amateursvereenigingen vergunningen
verleend, doch de laatste jaren worden aan deze vereenigingen geen nieuwe
vergunningen meer afgegeven.
Sovjet-Rusland heeft evenals Amerika het kortegolf-amateurisme tevens
dienstbaar gemaakt aan den staat en gebruikt het in de eerste plaats
voor militaire doeleinden. Reeds meerdere malen hebben de amateurzenders de gemeenschap groote diensten kunnen bewijzen, b.v. bij natuur
rampen enz. (Men denke hierbij aan de redding der Nobilé-expeditie in
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de Noordpool door een Russisch sowjet-amateur, wien het gelukte de ver
binding met de verongelukten tot stand te brengen en de plaats te bepalen
waar deze zich bevonden).
Het ultra-kortegolf amateurisme is van zuiver sportieven aard en dit
is dan ook de reden, waarom de Europeesche Overheden de ter beschikking staande ongebruikte kleine golflengten hiervoor afstaan. Daaren
boven is het ultra-kortegolf amateurisme, mits goed georganiseerd en
onder bepaalde omstandigheden, onontbeerlijk.
De voortplantings-verhoudingen van de ultra-kortegolven, die er de
oorzaak van zijn, dat men met uiterst kleine zendcapaciteit zeer groote
afstanden kan overbruggen, zijn nog zoo onoplosbaar, dat men voorloopig
slechts vermoedens kan uitspreken. Alleen het systematisch bestudeeren
op verschillende plaatsen der aarde kan ons de verklaring daarvan geven.
En niemand is daar beter voor geschikt dan de ultra-kortegolfamateur.
Om orde te scheppen in het ultra-kortegolf amateurisme hebben de
Amerikaansche amateurs een groote vereeniging opgericht, waarvan de
naam is „Internationale Amateur Radio Unie”, of wel bij afkorting
I.A.R.U. Deze organisatie werd langzamerhand tevens de hoofd-organisatie
voor de overige amateurs over de geheele wereld, die zich in de af
zonderlijke landen tot landsgroepen aaneensloten.
Het Amerikaansche centrale bestuur der I.A.R.U. heeft de noodzakelijk* heid ingezien, het ultra-kortegolf amateurisme in dienst te stellen van de
wetenschappelijke onderzoekingsarbeid, teneinde te voorkomen dat het
zend-amateurisme aan een te groote sportieve geest zou ten ondergaan.
In Europa missen wij jammer genoeg deze krachtige leiding.
Om de zend-amateurs tot een steeds grootere wetenschappelijke onder
zoekingsarbeid aan te zetten hebben de Amerikanen een élite-groep
samengesteld.
Buiten de speciale zend-amateurs heeft men ook over de geheele wereld
amateurs, die zich uitsluitend bezig houden met het ontvangen op de
ultra-kortegolf (hiervoor gebruikt men speciale ultra-kortegolf ontvangers,
zie afb. 240). Zij zijn van evenveel beteekenis als de zend-amateurs,
want hun waarnemingsmateriaal bezit groote verdiensten.
De ontvang-amateurs zijn in de bestaande organisatie vereenigd. Zooals
van alle zend-amateurs, (hetzij met vergunning of clandestiene
zenders) zoo wordt ook van alle ontvangers een lijst samengesteld, die
alle opgaven inhoudt, zoodat het gemakkelyk is, de correspondentie
tusschen twee amateurs van verschillende landsgroepen door te gever..
Daar het er den zend-amateurs natuurlijk hoofdzakelijk om te doen
is, berichten te verkrijgen over de geluidsterkte waarmede zij ontvangen
worden en de kwaliteit van hun uitzending, heeft men ter vergemak
kelijking van deze soort correspondentie, de z.g. QSL-kaarten ingevoerd;
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dit zijn kaarten, die de voornaamste inlichtingen in internationaal codeschrift bevatten.
Daar een clandestiene zender b.v. zijn adres wégens begrijpelijke reden
liever niet bekend maakt, vindt de inwisseling van deze kaarten algemeen
plaats door bemiddeling van de betrokken landsgroepen, tenzij intusschen
het adres van den partner bekend is, zoodat een directe uitwisseling der
kaarten kan plaats vinden.
Ter bekendmaking en voor de overzichtelijkheid der kartotheek krijgt
iedere ontvanger, (men spreekt, b.v. in Duitschland, van DE als afkorting
van „deutsche Empfanger”), een nummer. Men behoeft dan maar op de
QSL-kaart dit nummer in te vullen, de kaart aan den landgroep op te zen
den, die dan voor de verdere behan
deling zorg draagt.
De zend-amateurs hebben ieder
ter bekendmaking, hetzij bij corres
pondentie per QSL-kaart, hetzij bij
draadloos verkeer, speciale teekens,
de z.g. oproep-teekens. Deze oproepteekens zijn althans voorloopig nog
niet systematisch geregeld, echter
bestaat er in zooverre wel reeds een
Afb. 240. Ultra-kortegolf ont
vanger van Saba.
regeling, dat iedere amateur-zender
voor zijn eigenlijke oproep-teekens,
eenige letters moet plaatsen, waardoor het werelddeel van zijn vaderland
wordt aangegeven en het land zelf.
Hierachter volgt een opsomming van verschillende landenletters, waar
aan men de nationaliteit van een zender kan herkennen:
CAA—CEZ
CFA—CKZ
CLA—CMZ
CNA—CNZ
CPA—CPZ
CRA—CRZ
CSA—CUZ
CVA—CVZ
CWA—CXZ
CZA—CZZ
D
EAA—EHZ
EKA—EKZ
ELA—ELZ
ESA—ESZ

=
=
—
—
=
=
—
=
=
=
=
—
=
=
=

Chili
Canada
Cuba
Marokko
Bolivia
Port. kol.
Portugal
Roemenië
Uruguay
Monaco
Duitschland
Spanje
Liberia
Ierland
Estland

ETA—ETZ
F
G
HAA—HAZ
HBA—HBZ
HCA—HCZ
HHA—HHZ
HIA—HIZ
HJA—HKZ
HRA—HRZ
HSA—HSZ
I
J
K
LAA—LNZ.

=5 Ethiopië
Frankrijk
— Engeland
=i Hongarije
— Zwitserland
m Ecuador
= Haïti
— Dominica
= Columbia
— Honduras
= Siam
— Italië
— Japan
= Vereen. Staten
— Noorwegen
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LOA—LVZ
LZA—LZZ
M
N
OAA—OBZ
OHA—OHZ
OKA—OKZ
ONA—OTZ
OUA—OZZ
PAA—PIZ
PJA—PJZ
PICA—POZ
PPA—PYZ
PZA—PZZ
RAA—RQZ
RJA—RJZ

—
—
=
=
=
=
=
=
=
=
—
=

Argentinië
Bulgarije
Engeland
U.S.A.
Peru
Finland
Tsjechoslowakije
België
Denemarken
Nederland
Curagao
Ned. Oost Indië
Brazilië
Suriname
= Rusland
Perzië

RXA—RXZ = Panama
RYA—RYZ
Lithauen
SAA—SMZ
Zweden
SPA—SRZ
Polen
SUA—SUZ
SVA—SZZ
TAA—TCZ
TFA—TFZ
TGA—TGZ
TIA—TIZ

= Egypte
= Griekenland
= Turkije
Ijsland
= Guatemala
= Costa Rica

TSA—TSZ
UHA—UHZ
UIA—UKZ
ULA—ULZ
UNA—UNZ
UOA—UOZ
VAA—VGZ
VHA—VMZ
VOA—VOZ
VPA—VSZ
VTA-VWZ

w

XA.A—XFZ
XGA—XUZ
YAA—YAZ
YHA—YHZ
YKA—YKZ
YIA—YIZ
YLA—YLZ
YMA—YMZ
YSA—YSZ
YVA—YVZ
ZAA—ZAZ
ZKA—ZMZ
ZPA=ZPZ
ZSA—ZUZ

269

— Saar Bekken
=: Hedjaz
— Ned. Oost Indië
— Luxemburg
-■ Servië
= Oostenrijk
Canada
= Australië
New Foundland
= Br. Kol.
= Br. Indië
= U.S.A.
= Mexico
r=: China
= Afghanistan
=r Hebriden
= Irak
= Letland
= Dantzig
= Nicaragua
= San Salvador
= Venezuela
= Albanië
= Nieuw-Zeeland
— Paragua
—: Zuid-Afrik. Unie

In de Vereenigde Staten bestaat nog geen vaste regeling voor de
werelddeel- en land-aanduiding, echter is. een regeling hiervan wel in
voorbereiding.
Na de teekens voor de land-aanduiding volgen dan de eigenlijke stationoproepteekens, die b.v. in Duitschland bestaan uit het getal 4 en bij
zenders met vergunning verder uit drie letters, bij clandestiene zenders
uit twee letters. De zender Schlachtensee bij Berlijn (afb. 241), b.v. van
de „Funktechnische Vereinigung E.V., Berlin”, heeft de kenteekens
EK4ADC, waarvan de eigenlijke oproep-teekens zijn 4ADC.
Dit kleine en uit de eenvoudigste middelen opgebouwde station heeft
als eerste Duitsche station reeds verbindingen tot stand gebracht met
Nieuw-Zeeland. In het verkeer der amateurs onderling wordt slechts in
den aanvang het volledige oproepteeken inclusief de lands-aanduiding
uitgezonden. Zoodra twee stations met elkaar in verbinding zijn, gebruiken
zij in het algemeen slechts hun eigen oproepteekens, zonder verdere
aanduiding.
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Het is ten eenenmale onmogelijk een overzicht te geven van de amateurultra-kortegolfstations, daar er voortdurend nieuwe opduiken. Het
meest volledige boek is ongetwijfeld „The Citizens Radio Amateur Call
'A

Afb. 241. Amateur-ultra-kortegolfstation Schlachtensee van de
„Funktechnische Vereinigung Berlin”, gebouwd door F. Noack.
Book”, dat tegen opzending van 1 Dollar 10 cents wordt toegezonden
door het „Citizens Radio Service Office”, 508 So, Dearborn St., Chicago
111, U.S.A. De clandestiene zenders zijn hier natuurlijk niet in opgenomen.
Het verkeer tusschen de ultra-kortegolf-amateurs vindt plaats langsp
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telefonischen of telegrafischen , weg. In de Europeesche landen is in
het algemeen het telefonie-verkeer boven 200 M. golflengte verboden, omdat de autoriteiten op het standpunt staan, dat de telefonie-zenders, bij
onwetendheid van den amateur, nog meer de dichtstbij liggende golven
storen, dan de telegrafie-zenders.
Er wordt in Morse-teekens getelegrafeerd. Door de Conferentie van
Washington zijn de volgende golflengten aan de amateurs toegewezen;
Voor telegrafie: 0,7477—0,7496; 5,00—5,36; 10,00—10,71; 20,83—21,43;
41,1—42,9; 75,0—85,7; 150,0—175,0 M.
Voor telefonie: 5,00—5,36; 84,5—85,7; 150,0—175,0 M.
Het verkeer der amateur-zenders onderling wordt tengevolge der taal
moeilijkheden door middel van een code tot stand gebracht. De amateurs
hebben de code, die de internationale telegrafie-zenders gebruiken, voor
hun uitwisselingen overgenomen.
Het is de zoogenaamde Q-code, die aldus wordt aangeduid, omdat de
code-woorden uit drie of vier letters bestaan, waarvan de eerste letter
steeds een „Q” is:
:»
qra = „Hoe zijn uw oproepletters ? — Mijn oproepletters zijn
qrr = „Hoe ontvangt U mij ? — Ik ontvang U .... — Uw geluidsterkte
>»
is
qsl = „Heeft U bewijs van ontvangst gekregen? — U gelieve bewijs
van ontvangst te geven!”;
qsll = „Gelieve door QSL-kaart bewijs van ontvangst te geven”.
Daar evenwel de internationale Q-afkortingen niet toereikend zijn voor
een uitgebreider verkeer, hebben de amateurs nog een andere code samen
gesteld, waarbij de code-woorden uit een of meerdere letters bestaan, die
meestal de beginletters zijn van Engelsche woorden. Deze code werd ook
door de overige amateurs overgenomen.
Volgens deze amateur-code beteekent b.v.: pse = „Als het U belieft”,
(van het Engelsch please), crd = Postkaart (van het Engelsch card),
om — Amateur (van het Engelsche old man), ok = alles goed verstaan,
CQ = oproep aan allen.
Om de geluidssterkte op eenvoudige wijze te kunnen aangeven, heeft
men een schaal voor geluidssterkte ingevoerd, die van 1—9 loopt, welke
cijfers dan achter de letter r worden uitgezonden. Zoo beteekent rO „in
het geheel geen ontvangst”, r9 „zaalluidspreker-sterkte”. Daar deze
schakeeringen te zeer uiteenloopend zijn, omdat de beoordeeling van de
geluidssterkte dikwijls zeer subjectief is, gebruikt men, hoewel thans dooi
de amateurs-organisatie officieel afgeschaft, nog vrij algemeen, voor aan-
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duiding van de geluidssterkte, de volgende teekens:
qsal = zwakke ontvangst, onhoorbaar;
qsa2 = zwak, van tijd tot tijd hoorbaar;
qsa3 = naar verhouding goed, toch nog moeilijk hoorbaar;
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qsa4 — goed hoorbaar;
qsaö = zeer goed, volkomen hoorbaar.
Deze sterktecijfers gelden voor telegrafie. Bij telefonie-ontvangst wordt
meestal het sterktecijfer gebruikt bij de draaggolf en voor de modulatie
een nadere omschrijving toegepast. Alle telegrafie-signalen laten overigens
vaak veel te wenschen en daarom heeft men tevens een T-code ingesteld,
waarmede de kwaliteit van het signaal wordt aangeduid. Deze code is
als volgt:
Tl Wisselstroom 25 en 50 perioden;
T2 Wisselstroom, 500 en 100 perioden, een muzikale toon,
T3 rac, niet gefilterd, 1000 perioden-toon;
T4 rac, slecht gefilterd;
T5 bijna gelijkstroom, goed gefilterd, toon instabiel;
T6 bijna gelijkstroom, toon stabiel;
T7 zuivere gelijkstroom, maar toon niet stabiel;
T8 Zuivere gelijkstroom, toon stabiel;
T9 kristal gestuurd.
Onder gebruikmaking van de oproep-teekens en van de beide codes,
speelt zich het amateur-telegrafieverkeer (dat meer dan 90 % bedraagt)
als volgt af; het oproepende station roept een station, waarmee het in
verbinding wil komen op (CQ = oproep aan allen), bij zijn oproepteeken,
met het verbindingsteeken „de” (van), met zijn eigen oproep-teeken en
met de sluitzin, pse (please) kk (kom). Het tegenstation antwoordt op
gelijke wijze. Is de verbinding eenmaal tot stand gebracht, dan verloopt
het onderhoud meestal zeer snel.
Hoffelijkheid in het verkeer is een vereischte. Het tempo van telegrafeeren bedraagt ongeveer 50 letters per minuut bij amateur-verkeer,
dat is ongeveer de helft van de snelheid waarmee bij het officieele telegrafieverkeer gezonden wordt.
Het eigenaardige, wonderlijke taaltje, dat de ultra-kortegolf radio
amateurs er op na houden en dat uit Engelsche idiomen is opgebouwd,
heeft zich geheel uit de practijk gevormd en wordt nog heden toegepast
door de internationale broederschap van zend- en ontvang-amateurs. Deze
afgekorte en verbasterde Engelsche radio-taal draagt den naam van
„Radiese”.
0
Geen Engelschman ter wereld zou hiervan echter ook maar het minste
kunnen verstaan; het „Radiese” zou het best een soort „Radio-esperanto”
genoemd kunnen worden.
Om een voorbeeld te noemen, beteekent „Best 73’s: „beste of vele
groeten” en „bdli jmd x s sum spkstns tis om” in normaal Engelsch:
„badly jammed by statics and some sparkstations; till I send, old man”
(erg gestoord door atmospherische ontladingen en enkele vonkzenders;
tot ik weer zend, brave kerel).
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Men zal moeten toegeven, dat deze basterd-taal haar buitenissigen
naam alle eer aandoet.
Wanneer een amateur een voorheen nog niet gehoorden zender ontvangt,
dan zal hij aan het adres van dezen zender in de meeste gevallen een
CSL-kaart toesturen en het maakt den trots uit van iederen zend-amateur,
zijn kamermuren te behangen met een zoo groot mogelijk aantal var\
deze kaarten, uit liefst alle deelen der wereld. Met een zekere fierheid
zal hij aan ieder belangstellend bezoeker zijn „jachttropheeën” toonen
en er daarbij op wijzen, waar zijn zender overal wel gehoord is geworden.
Op een QSL-kaart komen verschillende afkortingen van bijzondere mededeelingen, betrekking hebbend op den ontvangen zender, voor. Daarnaast
staan dan nog de gegevens en het type van den ontvanger vermeld, waar
mede het station, dat gehoord is, werd opgenomen. Tot slot laten wij deze
afkortingen met hun verklaring hierachter volgen:
QRA = Hoe heet uw station?
Mijn station heet..............
QRB = Hoe groot is bij benadering de afstand tusschen onze stations ?
De afstand tusschen ons is..............
QRC = Door wien wordt de kostenberekening van Uw station ver
effend ?
Mijn kostenberekening wordt vereffend door..............
QRD = Wat is Uw bestemming?
Mijn bestemming is..............
QRE = Welke nationaliteit hebt U ?
Mijn nationaliteit is ................
QRF = Waar komt U vandaan?
Ik kom van .............. .
QRG = Welke is mijn juiste golflengte?
Uw juiste golflengte is................
QRH = Welke is Uw juiste golflengte?
Mijn juiste golflengte is ................
QRI = Is mijn toon slecht?
Uw toon is slecht.
QRJ = Ontvangt U mij slecht? Zijn mijn signalen zwak?
Ik ontvang U zwak. Uw signalen zijn te zwak.
QRK == Ontvangt U mij goed? Zijn mijn signalen goed?
Ik ontvang U goed. Uw signalen zijn goed.
QRL = Bent U in correspondentie?
wil niet storen s.v.p.
Ik ben in correspondentie met .
QRM == Wordt U gestoord?
Ik word gestoord door..............
QRN = Hebt U last van luchtstoringen?
Ik heb last van luchtstoringen.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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QRO = Zal ik mijn energie verhoogen?
Verhoog Uw energie.
QRP = Zal ik mijn energie verminderen?
Verminder Uw energie.
QRQ = Zal ik sneller seinen?
Sein sneller.
QRS = Zal ik langzamer seinen?
Sein langzamer
QRT = Zal ik stoppen?
Ga over op ... M. en ga voort na een aantal V-s te hebben
gegeven.
QRW = Wilt u op ... M. golven uitzenden van type Al, A2, A3, of B?
Zend op ... M. volgens type Al, A2, A3 of B.
QRX = Varieert mijn golflengte?
Uw golflengte varieert.
QRY rr Zal ik overgaan op ... M. golflengte zonder verandering van
golftype ?
Zend op ... M. golflengte zonder verandering van golftype.
QRZ = Moet ik ieder woord 2 X seinen?
Sein ieder woord 2 X.
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Terwijl nog tot eenige jaren na den wereldoorlog de radio als iets
buitengewoons gold, waarvan slechts eenige vaklieden verstand hadden,
is dit plotseling met een slag veranderd bij de invoering van de radio
techniek. Het amateurisme vond zijn oorsprong (zooals trouwens ook het
radio-bedrijf) in Amerika, waar de verhoudingen bijzonder gunstig waren,
omdat de fabrieken met hun „fabrieksgeheimen” van oudsher vrijgeviger
waren, dan dit in de Europeesche industrie het geval was en nog is.
Van niet te onderschatten beteekenis is ook het feit, dat de Amerikaan
in het algemeen practischer is aangelegd dan de Europeaan. Met groot
enthousiasme wierpen zich vooral de jongeren in Amerika, toen de eerste
draadlooze telefonieuitzendingen begonnen, op den zelfbouw van radioapparaten.
Ook hier in Nederland ontstond groote interesse voor de radio en tevens
voor den zelfbouw van toestellen. Langzamerhand is de eerste geestdrift
eenigszins bekoeld en wel niet het minst, doordat de bekoring van het
nieuwe verdwenen is.
Er zijn echter ook nu nog genoeg jonge lieden, die hun toestel zelf
willen bouwen; zuinigheidsredenen spelen hierbij evengoed als sportieve
eerzucht een belangrijke rol.
Een eigen gebouwde, volwaardige ontvanger schenkt toch altijd een
groote voldoening, die de moeite rijkelijk loont. Het valt niet te loochenen,
dat er in den bouw van schakelingen en apparaten een stilstand is waar
te nemen; er valt daarin ook weinig nieuws op te merken. Echter is
een nieuw arbeidsveld geopend voor de radio-amateurs, door den bouw
van ultra-kortegolfapparaten, beeld- en televisie-ontvangers.
Ongetwijfeld stellen deze, vooral de twee laatstgenoemde, groote
eischen aan de mechanische volmaaktheid; echter valt een zekere ver
plaatsing ten gunste van de werkelijk technisch geïnteresseerden, zoowel
als voor de amateurs, sinds eenigen tijd waar te nemen en toe te juichen.
In het hier volgende hopen wij den amateurs eenige raadgevingen aan
de hand te doen, hoe zij zich moeten inrichten en eenige aanwijzingen te
geven, van wat voor het amateurisme tegenwoordig nog loonend is.
In het algemeen wordt de lust tot zelfbouw opgewekt door het goede
voorbeeld van vrienden. Het werkt ongetwijfeld aanstekelijk, als men
den zelf-gebouwden neutrodyne-ontvanger van een vriend bewondert;
echter probeere men niet dezen na te maken. De moeilijkheden, die over
wonnen moeten worden, zullen zeer zeker met trots verhaald, maar
door den beginneling niet op hun juiste waarde geschat en begrepen
worden.
Ernstige tegenslagen, die zelfs tot tegenzin zouden kunnen leiden,
kan men zich besparen, wanneer men met het eenvoudigste begint. Een
beginneling op het gebied der elektrotechniek zal het toch niet willen
probeeren, als eerste werk een groot electriciteit.swerk te projecteeren;
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veeleer zal het op zijn weg liggen, een kleine electrische machine te
construeeren.
Daarom vange men dan ook aan, wanneer men zich op de vervaardiging
van een radio-installatie wil toeleggen, met den bouw van een zoo eenvoudig mogelijk ontvang-apparaat. Iemand, die nog nooit een kristaldetector- of eenlamps-ontvanger van eenvoudige schakeling heeft samen
gesteld, kan nooit in staat zijn, een volwaardig apparaat te bouwen, zelfs
niet met behulp van z.g. bouw-aanwijzingen.
De kristaldetector-ontvanger is verreweg het eenvoudigste ontvang
apparaat en tevens het billijkste. En toch valt er bij den bouw van een
kristaldetector-ontvanger nog heel wat te leeren; b.v. de juiste constructie
van den antennekring en de verhooging der selectiviteit, om een plaatselijken zender te kunnen scheiden van een sterken lange-golfzender, die zich
in de onmiddellijke nabijheid hiervan bevindt.
De antennekring bevat een afstemspoel en een draaicondensator, zooals
wij reeds vroeger gezien hebben. Het is echter geenszins onverschillig,
hoe men den draai-condensator met de afstemspoel van de antenne
combineert, of men den draai-condensator in serie schakelt met de af
stemspoel in den antennetoevoer óf in de aardleiding; hierbij toch speelt
de lengte van de aardleiding een beduidende rol.
Overeenkomstige verhoudingen treden op bij de constructie van een
éénlamps-ontvanger. Hierbij is van bijzondere beteekenis de constructie
der terugkoppeling, of met andere woorden de constructie van een terug
koppeling, die soepel werkt.
Het is al bekend (zie 9, Ontvangschakelingen), dat er verschillende
schakelingen bestaan voor de terugkoppeling, de eenvoudige inductieve
terugkoppeling, waarbij twee spoelen met elkander gekoppeld worden;
de inductief-capacitieve terugkoppeling van Leithauser-Heintze—Reinartz,
de Schnell-schakeling en de z.g. zacht inzettende terugkoppeling. Deze
laatste is een speciale schakeling, die de grootste geluidssterkte geeft
bij eenvoudige bediening. Deze schakeling wordt b.v. aangewend bij de
kleinere typen toestellen van de „Deutsche Telefonwerke und Kabelindustrie A.G.” (DeTeWe).
Het blijkt wel, dat reeds een eenvoudige lamp-detector-ontvanger, ten
minste als men goede schakelingen wil gebruiken, den amateur voor de
grootste moeilijkheden kan plaatsen.
Hoeveel moeilijker wordt echter de bouw van toestellen, die één of
twee hoogfrequentlampen krijgen vóór den detector (neutrodyne-ontvanger), van den zoo eenvoudig uitzienden transformatorversterker of
van den niet minder eenvoudig lijkenden weerstand- en den balans
versterker, om nog niet eens te spreken van de zweving-ontvangers.
En als men aan de ultra-kortegolf-techniek, de beeld-overbrenging of
de televisie begint, dan nemen de moeilijkheden hand over hand toe.
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Alvorens men aan den bouw van een radio-toestel begint, moet men
wel goed overleggen, of men technisch genoegzaam onderlegd is. Welis
waar zullen goede vrienden, amateurs-vereenigingen en organisaties
bereidwillig met raad en daad te hulp willen komen; deze ondersteuning
zal echter uit den aard der zaak altijd onvolledig zijn en het volkomen
slagen zal ten allen tijde geheel afhankelijk zijn van eigen kunnen. En
ook zeker niet in de laatste plaats van een groote dosis geduld.
Het bouwen van onberispelijke en volwaardige ontvang-apparaten vereischt veel geduld en toewijding, want het mag wel zeer fortuinlijk heeten,
indien het iemand gelukken zou, reeds dadelijk bij de eerste pogingen in
alle opzichten te slagen.
Ook moet men zich klaar en duidelijk weten voor te stellen, alvorens
tot den bouw over te gaan, wat het toestel zal moeten presteeren. Het
is natuurlijk onzinnig, tenminste als het geen speciaal sportieve elementen
zijn, die hieraan ten grondslag liggen, om op grooteren afstand van den
plaatselijken zender een zwevings-ontvangapparaat te willen bouwen;
zulk een toestel komt alleen dan in aanmerking, als de grootst mogelijke
selectiviteit vereischt wordt, doordat men b.v. in de onmiddellijke nabij
heid woont van een storenden zender, of indien de bouw van een buiten
antenne onmogelijk is.
En toch kan men tegenwoordig reeds met een, modern drielamps
apparaat en met behulp van een goede kamerantenne de meeste Europeesche radio-omroepstations duidelijk en goed hoorbaar ontvangen. Men
moet natuurlijk ook rekening houden met de te maken kosten.
Het is daarom aan te raden, zijn toestel niet sterker te maken en
meer capaciteit te geven, dan in het algemeen noodig is. In verreweg de
meeste gevallen zal men met een lampdetector en met een geschikten
laagfrequentversterker, de meeste omroep-stations al kunnen ontvangen.
Alleen als dit onmogelijk is, zooals b.v. in de zender-steden, kieze men
een schakeling, waarbij zich voor de detectorlamp nog een voorlamp
(hoogfrequenttrap) bevindt. En als de ontvangstverhoudingen zeer on
gunstig zijn, moet men nog een tweede hoogfrequenttrap bij voegen.
Men moet echter niet over het hoofd zien, dat de moeilijkheden steeds
toenemen, naarmate men meer hoogfrequenttrappen toepast. Immers het
ingebruiknemen van meerdere trappen hoogfrequentversterking kan
hoogfrequent-genereeren tengevolge hebben, dat niet alleen de buren,
maar ook den bezitter van het betreffende toestel danig kan hinderen.
Zooals men weet, kan men deze moeilijkheden ontloopen, door af
scherming en stabilisatie van de hoogfrequenttrappen. Iedereen, die zich
gewaagd heeft aan den bouw van een neutrodyne-ontvanger, zal echter
kunnen getuigen, dat de stabilisatie zeer groote moeilijkheden zal ver
oorzaken aan den amateur.
In den laatsten tijd worden de schermroosterlampen door de betref--
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tende firma’s sterk gepropageerd; inderdaad bezitten zij ook vele voordeelen boven de gewone lampen. Het aanwenden van deze schermroosterlampen gaat voor den amateur met veel meer moeilijkheden gepaard,
dan men in het algemeen vermoedt.
De oorzaak is wel hierin gelegen, dat, door de groote versterkingsfactor van de schermroosterlampen, de neiging tot genereeren van
het toestel sterk toeneemt. Het verkrijgen van het hoogst mogelijke
rendement van den grooten versterkingsfactor van de schermroosterlampen
vereischt een zeer nauwgezette zorgvuldigheid bij den bouw van den
afstemkring.
Menige mislukking van een ontvang-toestel bij toepassing van scherm
roosterlampen is terug te voeren tot slechte constructie van den afstem
kring en verkeerde opstelling daarvan in den ontvanger.
De transformator- en weerstandversterkers, in het bijzonder echter
de balansversterker, zoo eenvoudig zij mogen lijken, brengen desondanks
nog zeer vele moeilijkheden met zich mee. Een transformatorversterker
vervormt of leidt tot laagfrequent genereeren, als minder goede lampen
of slechte transformatoren zijn gebruikt. Ook kunnen inductieve koppe
lingen ontstaan, tengevolge van verkeerde plaatsing van transformatoren
of van onoordeelkundig aangebrachte verbindingsleidingen en deze geven
eveneens aanleiding tot laagfrequent genereeren. Bij den weerstandversterker speelt de keuze van de lampen, een goede isoleering van alle
deelen, een juiste dimensioneering der weerstanden en condensatoren en
gebruikmaking van het allerbeste materiaal een groote rol. Een balans
versterker heeft weinig of geen waarde, als minder goede lampen ge
bruikt worden.
Als men zich echter waagt op het gebied der ultra-kortegolftechniek,
dan stapelen de moeilijkheden zich op. De hooge frequentie van de ultrakortegolven is hiervan de oorzaak.
Het gelukt soms wel met een gewonen ontvanger ultra-kortegolfzenders
op te vangen. Maar dan moet men niet vragen hoe. Terwijl het met'
een goed gebouwden ultra-kortegolfontvanger (zie afb. 240) een kleine
moeite is en men gemakkelijk tien en twintig stations in een korten
tijd kan ontdekken, gelukt het hier en daar een enkelen keer en dat men
met een omroep-ontvangtoestel een ultra-kortegolfzender te hooren krijgt.
De nieuwste mode is wel de electrische gramofoonweergave. Zooals wij
gezien hebben, heeft de vervaardiging van zulk een installatie alleen dan
zin, als men materiaal gebruikt van de beste kwaliteit; anders kan men
veel beter zijn gramofoon-platen langs acoustischen weg spelen. Op dit
gebied wordt nogal veel gezondigd en hoe lichtvaardig gaat de amateur
te werk bij den bouw van een installatie voor electrische gramofoon
weergave!
Een on -oordeelkundige keuze van den pick-up of zelfs een foutieve uit-
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voering van den geheelen bouw, bij gebruikmaking van een gewone tele
foon, slechte dimensioneering van den versterker en aanwending van nog
slechtere luidsprekers, zijn veelal de oorzaken, dat men in den kortst
mogelijken tijd afziet van de electrische gramofoonweergave, trots de
ontegenzeggelijk groote voordeelen, die deze bezit bij juiste keuze van
het materiaal.
Nog weer zwaardere eischen stelt de beeld-ontvanger of het televisieapparaat. Bij de samenstelling van deze ontvangers komt het in de eerste
plaats niet zoozeer op de kennis van de electrische werking, maar veelmeer
op instrumentmakersbekwaamheid aan.
Een televisie-ontvanger vordert ten slotte kennis van beide zaken; een
televisie-amateur moet niet alleen een goed electro-technicus, maar tevens
instrumentmaker zijn.
Wie zich op het gebied van het amateurisme wil begeven, zal goed doen
eerst te overleggen, of hij niet voordeeliger uitkomt als hij zich een
fabrieksontvangtoestel aanschaft. Slechts hij, die niettegenstaande deze
overwegingen, wegens het „l’art pour Part”, den zelfbouw niet kan nalaten,
voege zich bij de gelederen der amateurs.
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19. EEN MODERN ZENDstf
p £olv®h .
Het principe van de wijze waarop wij electrisCh* gegev^ u*inen vóórt
brengen, hebben wij in „7. De Radiolamp” reeds *
hier volgen
eenige mededeelingen over de technische uitvoeri^0pen
De lampzender met zijn groote watergekoelde J^tion>
zijn talrijke
electrische apparaten, vormt een ingewikkeld 0*
'*
wegens de
dat het bedieningshooge electrische spanningen zoo gebouwd moet ^ ’ zen
personeel geen gevaar loopt. Vroeger werden ^6
(er s daarom in
kasten gebouwd, die van schakelborden voorzien 'V
en slechts voor
dat deel van het personeel toegankelijk waren, ^ m°est dienen voor
het instellen van den zender.
Het opzicht over zulk een zender is natuurlijk
1Tl0eilijk. Men gaat
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Afb. 242.

ZendeiTuimte van den Duitschen omroepzender Zeesen.

!

er tegenwoordig daarom toe over, de onderdeelen van den zender open te
stellen en voor de 'bediening van den zender een schakellessenaar te ge
bruiken, welke dermate overzichtelijk is samengesteld, dat de schakelhandels zonder bijzondere kennis bediend kunnen worden; men heeft ze
zelfs zoo ingericht dat de schakelhandelingen slechts in een bepaalde
opeenvolging kunnen worden uitgevoerd.
Het radio-zendstation Zeesen (zie afb. 242) is in dit opzicht een
voorbeeld. Het vermogen van den zender, d.w.z. de door de antenne uit
gestraalde energie, kan zeer uiteenloopend zijn.
Er bestaan zenders, waarvan de energie nog geen Kilowatt bedraagt,
terwijl er andere zijn die energieën uitstralen van 50 tot 100 Kilowatt.
In Duitschland onderscheidt men ze nog in hoofdzenders en nevenzenders.
De eerstgenoemde zijn zelfstandig, terwijl de andere in hoofdzaak
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alleen de programma’s van den hoofdzender op andere golflengten uit
zenden. De nevenzenders noemt men ook wel relaiszenders.
De neven zenders werken doorgaans met een kleinere energie dan de
hoofdzender. Om den te bestrijken golfband niet met te veel golven van
verschillende lengte te bezetten, hetgeen in het begin tot storingen
geleid heeft, heeft mén een systeem voor relaiszenders uitgewerkt, waarmede bereikt wordt, dat de afzonderlijke nevenzenders op dezelfde golf
lengte kunnen uitzenden. (Het z.g. Gleichwellensysteem).
Het uitzenden van meerdere zenders op één golflengte levert groote
moeilijkheid op, want als de zenders niet met absoluut gelijke golflengte
werken, dan ontstaan er storingen in den vorm van fluittonen op een
dusdanige manier, dat geen der zenders meer te hooren is.
De in Duitschland ingevoerde methode schijnt nochtans een gelukkige
oplossing te zijn, want werkelijk gegronde klachten zijn tot nu toe niet
geuit, De absolute gelijkheid der door de nevenzenders uitgezonden golven
wordt verkregen, doordat de centrale zender langs kabelleidingen een lange
golf toevoert aan de nevenzenders, die daar dan naar behoeven verzwakt
of versterkt wordt.
De zender is met de studio door een kabel verbonden, waarlangs hem
de microfoon-stroomen worden toegevoerd. Daarenboven is de studio ook
nog door telefonie-leidingen met den dikwijls ver verwijderden zender
verbonden, om een geregelde verbinding tusschen studio en zender moge
lijk te maken. Het voorgedragene wordt in de studio door de lucht öp
de microfoon overgebracht.
De microfoon moet in staat zijn, de hoogste en laagste tonen op
juiste wijze te verwerken. Van een omroep-microfoon wordt echter
ook verlangd, dat zij gemakkelijk te vervoeren is; men moet in staat
kunnen zijn om haar op de onmogelijkste en schijnbaar ontoegan
kelijkste plaatsen te kunnen opstellen. Wij brengen in herinnering de te
Hamburg plaats gehad hebbende uitzending onder water, verder aan de
uitzendingen van sportevenementen etc.
De microfoon is door een lang licht snoer met een versterker verbonden.
Deze versterker is uitgerust met een inrichting om den versterkingsgraad
te regelen en om te groote geluidsterkten te onderdrukken. Dit is noodig,
omdat de geluidssterkten dikwijls in een verhouding van 1 : 25.000 wisselen,
terwijl de zender slechts kleinere wisselingen verwerken kan. Buiten deze
„begrenzingsinrichting” bevindt zich in iedere studio nog een electrisch
meet-instrument, dat de geluidssterkte, die aan den zender wordt toege
voerd, aanwijst.
De versterkingsinrichtingen bevinden zich in het algemeen in een ruimte
vóór de studio, die door een muur waarin een raam is aangebracht,
hiervan gescheiden is, zoodat de versterkingscontroleur den uitvoerenden
teekens kan geven, als „luider spreken” etc.
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Wij zullen nu een beschrijving geven van de studio. De eerste studio’s
werden gebouwd volgens de principes, die golden bij de acoustische opname van gramofoonplaten. De acoustische opname van gramofoonplaten
eischte namelijk een sterke geluiddempende werking van de wanden, den
bodem en het plafond van de studio.
De Engelschen zijn de eersten geweest, die de afdemping lieten varen.
Het doel van de afdemping was, echo-werkingen, zooals die optreden in
kale ruimten, te voorkomen. Evenwel kwam men tot de ontdekking, dat
de uitvoeringen uit sterk afgedempte studio’s een zekere onnatuurlijkheid
verkregen.
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Afb. 243.

Scheffersche tent ter vermijding van ongewenschte
echo-werkingen (Studio Berlijn).
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Men heeft de echo-werking in de opname-ruimte wetenschappelijk onder
zocht en bepaalde grondslagen voor de wijze van inrichten van een studio
kunnen vaststellen.
Men dempt de studio tegenwoordig niet meer door bekleeding af, maar
bekleedt de wanden met hout. De houtbekleeding schenkt de uitvoeringen
een gunstig karakter. De opstelling van de microfoon op den juisten
afstand van de uitvoerenden en van de houten wanden is eveneens onder
zocht en men is tegenwoordig tot een gunstige oplossing hiervan gekomen.
In dit opzicht voortreffelijk is de studio van den Berlijnschen radio
zender, waar de microfoon in een omhulsel van stof is aangebracht, dat
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men al naar gelang het aantal uitvoerenden en den aard van het uitge
voerde meer of minder sluit. (Scheffersche tent, zie afb. 243). Ongewenschte echo-werkingen worden hierdoor tegengehouden.
De opstelling van de uitvoerenden en van de muziekinstrumenten ten
opzichte van de microfoon moet bij radio-uitzending geheel anders zijn
dan normaal het geval is. Ook het spreken en zingen voor de microfoon
stelt bijzondere eischen. Niet iedere kunstenaar, die in de concertzaal
uitblinkt, zal geschikt zijn voor de studio.
Een gelijkmatige stem met middelbare toonhoogte eigent zich hiervoor
het best. Ter bestudeering der acoustiek bestaan in Berlijn en München
instituten, die dikwijls zijn aangesloten bij de Muziek-academie. Deze
instituten zijn met alle wetenschappelijke instrumenten uitgerust, die
voor de studie der acoustische werkingen noodig zijn.
Zoo wordt b.v. de „stille-telegraphon” dikwijls aangewend. Dit is een in
strument, dat de daarin gesproken woorden en tonen vasthoudt, zoodat
zij later met luidsprekers kunnen worden weergegeven. Door deze in
strumenten kan ieder, die voor de radio spreken of zingen wil, zijn stem
hooren en controleeren (afb. 243).
De omroep is een technische prestatie. Daarom is een volkomen natuur
lijke weergave een ideaal, dat men slechts tot op zekere hoogte benaderen
kan. Vooral microfoon en versterker beïnvloeden de radio-uitzending on
gunstig.
Een euvel is het tevens, dat de uitvoerder, mede om technische redenen,
zijn eigen prestatie niet kan controleeren. Om tenminste bij orchestuitvoeringen dit euvel op te heffen, heeft men in den laatsten tijd,
zooals in Budapest, bij het aanschaffen van een nieuwe studio de in
richting zoo gemaakt, dat de dirigent zich gedurende de uitvoering niet
in de studio, maar in een afzonderlijke ruimte bevindt, die door glas
geluiddicht is afgesloten, zoodat de dirigent zijn orchest toch kan zien.
In de ruimte waarin zich de dirigent bevindt is een luidspreker ge
plaatst, die de op de microfoon overgedragen uitvoering, weergeeft. De
dirigent is daardoor in de mogelijkheid gesteld, zyn orchest volgens de
weergave van den luidspreker te leiden. Een overzicht van de gebouwen
van den omroep in het „Berliner-Voxhaus” geeft afb. 244.
Na de beschrijving der technische inrichting van den zender, willen wij
nog eenige woorden wijden aan de cultureele waarde van de radio en haar
rol in het geestelijk leven van het volk. Nu de radio den kinderschoenen
vrijwel ontwassen is, wordt deze rol van steeds meer beteekenis.
De bekoring van het geheimzinnige, de verbazing over de mogelijkheid,
spraak en muziek uit verafgelegen oorden te kunnen beluisteren, zijn
goeddeels verdwenen; men verwondert zich tegenwoordig over de radio
niet meer dan over de telefoon, die in den begintijd evengoed als een
technisch wonder, als een soort tooverij werd beschouwd en die men
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tegenwoordig als een heel
1. Studio.
2. Versterkerkamer.
3. Schakelkamer.
4. Laboratorium.
5. Gramofoonplaten-uitzending.
6. Wachtkamer voor koor
leden.
7. Wachtkamer voor orkest
leden.
8. Instrumentenkamer.
9. Kunstenaarskamer.
10. Regie.
11. Hal.
12. Reservekamers.
13. Tuin.
14. Machinekamer.
15. Accumulatorenruimte.
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Afb. 244. De ruimten van den Berlijnschen omroep.
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Ook het sportieve element uit de radio, wij bedoelen de zucht om
zooveel mogelijk en liefst onbekende stations op te sporen, is sterk ver-
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minderd; men wil niet alleen meer luisteren, maar vóór alles iets goeds
hooren en hecht meer gewicht aan een zuivere en juiste weergave, dan aan
de ontdekking van nieuwe stations.
Het voornaamste is echter de vraag, wat men te hooren krijgt; men
verlangt van den zender een goed verzorgd en inhoudrijk programma
en is ook inderdaad in de gelegenheid een goed deel zijner wenschen
bevredigd te zien, zoowel voor amusement als wetenschap.
De inhoud van het radio-programma staat dan ook tegenwoordig meer
dan vroeger in het brandpunt van de algemeene belangstelling.
De bij de invoering van den radio-omroep door pessimisten uitgesproken
verwachting, dat de radio de origineele muziek zou verdringen, schijnt
niet bewaarheid te zullen worden; integendeel gelooven wij eerder,
dat door het hooren van goede muziek bij velen de belangstelling gewekt
is, om ook eens concerten te bezoeken.
Over het vraagstuk „radio- of origineele muziek”, valt tegenwoordig
overigens niet meer te debatteeren; de radio-muziek heeft door haar
binnentreden in iedere woning van de groote stad, zoowel als op het
van alle grootstedelijke cultuur afgescheiden platte land, haar bijzondere
uitwerking niet gemist en zij heeft thans in ieder huis haar plaats
veroverd, juist zooals dat met de waterleiding, de telefoon of de electriciteit het geval is.
Van evenveel belang is ook de verzorging van het voordrachts-programma. De mogelijkheid om door het gesproken woord de algemeene ont
wikkeling te verhoogen, beteekent voor de volks-opvoeding een schrede
vooruit, die slechts te vergelijken valt met de uitvinding van de boek
drukkunst. De zend-vereenigingen hebben van deze mogelijkheid dan ook
gebruik gemaakt, door het samenstellen van voordrachts-cursussen en
het houden van lezingen (Radio-volksuniversiteit).
Wie zelf al eens een voordracht voor de microfoon heeft gehouden
en de groote uitwerking daarvan heeft ondervonden in den vorm van
een stroom brieven, met vragen om nadere toelichting, betuigingen van
instemming en verzoeken om herhaling uit vele lagen der bevolking, die
eenige dagen later op hem losgelaten werd, zal beter dan wie ook kunnen
beseffen, welk een belangrijke cultureele factor de radio-omroep ge
worden is.
De belachelijke vrees voor de mechaniseering der cultuur, die geeste
lijke waarden door technische behoeften achteruit gezet meent, wordt
door zulke concrete feiten op een zeer levendige en aanschouwelijke manier
weersproken; integendeel, het wil ons voorkomen, dat de groeiende kracht
der techniek juist de mogelijkheid openstelt om de gemeenschap, door de
uitbreiding van den modernen, toekomstigen staat, tot een gelijke cultuur
op te voeren en de geestelijke bezittingen deelachtig te doen worden aan
alle lagen der bevolking.
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In deze richting leidt de weg, die de omroep heeft in te slaan bij de
samenstelling van de programma’s. Men moet zich de ongehoorde uitwerking bewust worden, die de uitzending heeft op het groote aantal
luisteraars, dat over de geheele bevolking verdeeld is.
Men zal steeds weer moeten trachten uitzendingen te brengen, waarvan
de inlioud werkelijk een algemeene strekking heeft, zooals dat bij groote
openbare plechtigheden of sportevenementen ook het geval is. Hieronder
zijn eveneens te verstaan de uitzendingen van gebeurtenissen van beteekenis uit het politieke of staatkundige leven.
Juist in dit opzicht kan de omroep, door zijn moeilijkheid om zoo velen
tegelijk te bereiken, weer goed maken, wat bij het groote aantal der in
gezetenen van een bepaald land, tot voor de komst van de draadlooze
telefonie, onmogelijk was. De keuze van een leider bij de horden der
oervolken en de rechtspraak door de volksverzameling waren openbare
aangelegenheden, die met het groeiende aantal volksgenooten steeds meer
haar openbaar karakter verloren en die hoe langer hoe meer speciaal tot
een kwestie van enkelingen werd, waarmede deze zich gingen bezig
houden.
De radio-omroep nu heeft de mogelijkheid weer ingeschakeld tot open
baarheid en algemeene deelneming voor alle belanghebbenden, tenminste
als toehoorenden.
Men moest eens een kamerzitting uitzenden, waarbij men het tumult,
ontstaan bij de heftigheid in de uiting van meeningsverschillen en de
harde klappen, die er wel eens vallen bij het handgemeen worden van
enkele kamerleden, belangstellend en veilig, in een gemakkelijken stoel
gezeten, kon volgen. Verder plaatse men de microfoon eens in de recht
zaal tijdens de behandeling van een of ander opzienbarend proces en
zende men een dergelijke procedure uit, dan zal men in staat zijn een
levendig en algemeen interessant deel van het openbare leven te ver
breiden op een wijze, die ongetwijfeld zal inslaan.
Daarnaast dient men er rekening mede te houden, dat het groote aantal
der luisteraars ook verscheidenheid verlangt op ander gebied. Men kan
nu eenmaal niet met iedere lezing en met elk concert iets brengen, dat
bij alle toehoorders in den smaak valt; van belang is het evenwel, ernaar
te streven om zooveel mogelijk met ieders wenschen rekening te houden
en het programma der uitzendingen volgens het oude recept „elck wat
wils” samen te stellen.
Wel zou men gerust wat meer vakkundige lezingen kunnen houden,
dan zulks in het algemeen tot nog toe geschiedt; deze kunnen voor
menige beroepsorganisatie van groot belang zijn, maar natuurlijk naast
voordrachten, die geacht kunnen worden de belangstelling en de goed
keuring van alle luisteraars weg te dragen.
Hoe overeenkomstige geldt ten aanzien van concerten en hoorspelen,
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waarvan men het aantal en de kwaliteit gerust nog wat mag opvoeren,
ook al zijn deze niet direct van algemeen belang te achten. Deze uiteen
zetting mag geenszins opgevat worden in verwijtenden zin aan het adres
van de zendvereenigingen en het ligt ook niet in de bedoeling critiek uit
te oefenen op de in vele opzichten ongetwijfeld voortreffelijke prestaties
van verschillende radio-omroepen.
Dergelijke tendenzen zijn trouwens bij de leiding der diverse omroepen
reeds lang aan het werk. Voor het luisterend publiek houden genoemde
inzichten dan ook slechts een aansporing in, voor een opbouwende critiek
in de aangeduide richting, om mede te werken in het algemeen belang
en het peil van de omroep-prestaties steeds hooger op te voeren.
Ten slotte kan niemand verlangen dat het geheele uitgezonden program
hem zal interesseeren; men moet bedenken dat er honderdduizenden toe
hoorders zijn en als 10 % van het aangebodene voor iemand werkelijk
waarde bezit, dan mag hij zulks als een heele prestatie van den radioomroep toejuichen.
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Als de gewoonste zaak van de wereld aanvaardt men in den tegenwóordigen tijd alles wat de radio-techniek te genieten aanbiedt en men
kan zich de samenleving eenvoudig al niet meer indenken zonder haar.
Voor de wonderbare prestaties van de radio-techniek bestaat niet langer
die waardeering en bewondering, waarop zij recht hebben en die zij nog
heden ten volle verdienen.
Zoo gemakkelijk het thans is voor den luisteraar, om den ontvanger
af te stemmen op een der vele Europeesche omroepstations, zoo moeilijk
was het in het begin voor de technici om dit mogelijk te maken en de
apparatuur, welke hiervoor noodig was, samen te stellen. Het is nog pas
13 jaar geleden, dat het eerste draadlooze telefoniestation in Europa werd
opgericht.
Op de Utrechtsche Jaarbeurs van het jaar 1919 demonstreerde ingenieur
H. H. S. a Steringa Idzerda uit den Haag voor het eerst in Nederland
met draadlooze telefonie. Deze proefnemingen slaagden dermate, dat hij
het besluit nam ze voort te zetten. Nadat hij een zendvergunning aange
vraagd en verkregen had, begon hij in November 1919 met uitzendingen.
Het onder de letters PCGG bekend geworden draadlooze telefoniestation
in den Haag was dus feitelijk het eerste zend- en omroepst’ation in
Holland. Na eenige jaren gezwegen te hebben, is de zender van Idzerda
weer onlangs met experimenteele uitzendingen na middernacht begonnen,
op een golflengte van ongeveer 300 Meter. Deze uitzendingen zijn in
middels weer gestaakt, daar de machtiging hiervoor door den minister
van Waterstaat na beëindiging van den tijd, waarvoor de vergunning was
afgegeven, niet opnieuw werd verlengd om bepaalde duistere redenen.
De ouderen onder de radio-technici en amateurs zullen zich ongetwijfeld
nog dien tijd herinneren van de geboorte van den radio-omroep in ons
land. Dat was een tijd van echte, heerlijke romantiek en waren hartstocht
bij de eerste amateurs voor de nieuwe, even raadselachtige als geheim
zinnige techniek!
Met hart en ziel wierpen die eerstelingen zich op het ongebaande pad,
om te zoeken en te experimenteeren met de koptelefoon, het kristal en
de glijspoel van het Augustus-schema. Menige huisvrouw werd in dien
tijd schromelijk door manlief verwaarloosd en menige carrière door zoon
lief vergooid, omdat zij heele nachten opofferden aan de liefhebberij,
waarvan zulk een bekoring uitging.
Uit dien tijd stammen ook (zij zijn nu al bijna weer in het vergeet
boek geraakt) de woorden „radio-itis” en „radio-koorts”.
De romantiek in de radio verloor echter, naarmate deze laatste meer
algemeen werd verbreid, steeds grooter terrein. De ras-echte amateurs
zijn dan ook al spoedig naar het gebied der ultra-korte golf geweken,
dat nog „terra incognito” voor hen was.
Groot zijn ongetwijfeld vaak de teleurstellingen geweest die de amateur
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oogstte, doch zij prikkelden hem siechts tot meerdere activiteit en grootere
hardnekkigheid bij zijn pogoën om het gewenschte resultaat te bereiken.
Hoe meer moeite men had met de samenstelling van een en ander, des
te grooter was de voldoening over het welslagen, als het aanhouden met
succes werd bekroond.
In het laatst van het jaar 1923 werd door eenige leden van het personeel
der N.S.F. (Nederlandsche Seintoestellen Fabriek) een kleine zender geconstrueerd, onder leiding van den ingenieur G. W. White en hierover
begon men met overigens primitieve middelen een of tweemaal per week
uitzendingen te doen. W. Vogt fungeerde hierbij als omroeper, in welke
hoedanigheid hij in den loop der jaren groote bekendheid verwierf.
Ruimschoots werd de op dat oogenblik belangelooze moeite van deze
oprichters van den omroep beloond; zij gaven hun vrijen tijd geheel aan
deze onderneming en vroegen om geldelijke ondersteuning aan de in dien
tijd nog zeer kleine schare van toehoorders, ter bestrijding van de kosten
der uitzending. Buiten verwachting vloeiden de middelen ruim toe en
dientengevolge konden de uitzendingen vaker herhaald worden.
Door de uitwerking, welke dit verzoek om vrijwillige bijdragen had,
bleek overduidelijk de waardeering, die het streven van deze mannen
allerwege ondervond, in den vorm van geldelijken steun. Men zag de
groote waarde van den omroep als propagandamiddel onmiddellijk in en
maakte hiervan een gretig gebruik door bij iedere uitzending er den
luisteraar op te wijzen, dat indien deze er prijs op stelde het aantal der
uitzendingen vermeerderd en het peil hiervan verhoogd te zien, hij ook
zelf de middelen hiertoe diende te verschaffen.
Dit had tot resultaat, dat in het eerste halfjaar aan vrijwillige bij
dragen van de luisteraars een bedrag van 6000 gulden ter beschikking
van den omroep werd gesteld. Hiermede konden de leiders tenminste iets
beginnen en besloten werd tot de oprichting van de stichting, die bekend
is geworden onder den naam H.D.O. (Hilversumsche Draadlooze Omroep).
Zoo ontstond in Holland de radio-omroep geheel uit particulier initiatief,
zonder verplichte deelname in de kosten en nog tot op dit oogenblik is
deze hierop gebaseerd. Ieder toestelbezitter is wel verplicht aangifte te
doen bij P.T.T. (hernieuwde aangifte van alle vóór 14 Mei 1930 in gebruik
genomen ontvanginrichtingen voor draadlooze telefonie en telegrafie moest,
volgens ministerieel besluit, vóór 1 Januari 1933 door alle houders van
zulke toestellen worden gedaan; op alle postkantoren zijn formulieren hier
voor verkrijgbaar gesteld), van het in gebruik nemen van zijn radio-ontvanger en krijgt daarvoor dan ook een bewijs, doch geen enkele luisteraar
is gedwongen iets bij te dragen tot bestrijding der kosten van den omroep.
In Juli van het jaar 1928 werd de H.D.O. omgezet in de vereeniging
A.N.R.O. (Algemeene Nederlandsche Radio Omroep); zooals gezegd, was
de H.D.O. een stichting. Daarnaast werd een zendvereeniging, eveneens
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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van algemeene strekking opgericht, n.1. de N.O.V. (Nederlandsche Om
roep Vereeniging) en spoedig kwam een fusie tot stand van beide vereenigingen, die werden samengesmolten tot de A.V.R.O. (Algemeene
Vereeniging Radio Omroep), welke tot op het huidige oogenblik nog
in den zelfden vorm bestaat.
Zooals ieder lezer ongetwijfeld zal weten, bestaan er naast de A.V.R.O.
nog een drietal groote en eenige kleinere zendvereenigingen, die de be
langen van verschillende politieke en zelfs religieuze volksgroepen en
groepjes voorstaan; deze zendvereenigingen beijveren zich om beurten, hun
beginselen wereldkundig te maken en te propageeren, wel beseffend welk
een machtig middel de omroep beteekent voor de verbreiding van hun
principes en de mogelijkheid om hun aanhang te vergrooten.
De Roomsch-Ivatholieken waren de eersten, die er het groote belang
van inzagen, om de beschikking te krijgen over een eigen zender. Do
door de radio welbekende Pater Perquin, oprichter van den K.R.O. (Katho
lieke Radio Omroep), heeft in samenwerking met het bestuur van de
N.C.R.V. (Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging) den bouw van
den Huizer zender tot een concreet feit weten te maken. Zoodoende
werden deze beide zendvereenigingen onafhankelijk van de A.V.R.O., die
het leeuwenaandeel van den beschikbaren zendtijd voor zich zelf wenschte
te behouden.
Voor dien tijd werden door de H.D.O. en A.N.R.O. wekelijks een zeker
aantal zenduren ter beschikking gesteld voor de reeds bestaande bijzondere
omroepen, die hiervan vooral in het begin een dankbaar gebruik maakten.
Op de laatste internationale radio-conferentie zijn aan Holland twee golf
lengten toegewezen, een op de korte golf (298) en een op de lange
(1875 M.).
De in 1925 door de regeering benoemde radio-commissie bracht ter.
langen leste in het jaar 1930 rapport uit bij het ministerie van Water
staat, waaronder deze aangelegenheid resorteert en bij • het kort daarop
volgend zendtijdbesluit, werd de beschikbare zendtijd over de verschillende
omroepvereenigingen naar verhouding gelijkelijk verdeeld en een radiocontrole-commissie in het leven geroepen, aan wie de censuur over de uit
zendingen werd opgedragen. Deze verdeeling kwam in hoofdzaak hierop
neer, dat de A.V.R.O. en de V.A.R.A. (Vereeniging van Arbeiders Radio
Amateurs) die toen reeds eenige uren per week zond over den Hilversumschen zender, ieder de beschikking kregen over 45 % van dén beschikbaren
zendtijd over den zender te Hilversum en de K.R.O. en de N.C.R.V. naar
overeenkomstige verhoudingen elk een gedeelte van den zendtijd, welke
beschikbaar was bij den zender te Huizen.
Hierbij werd tevens bepaald, dat beide zenders om de drie maanden
van golflengte zouden verwisselen en de resteerende hoeveelheid zendtijd
ter beschikking werd gesteld aan de diverse andere kleine omroepver-
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eenigingen, zooals V.P.R.O. (Vrijzinnig Protestantsche Radio Omroep)
en den omroep der Vrijdenkers, de V.R.O.
De storm van verontwaardiging en protest, welke tegen dit zendtijdbesluit oplaaide, heeft tot nog toe niet den minsten invloed hierop kunnen
uitoefenen ten voordeele van hen, die zich benadeeld achten. Protestvergaderingen, meetings, verwoede polemieken gevoerd in de dagbladen,
kamer-interpellaties, het A.V.R.O.-petitionement en alle verdere uitingen
zijn zonder eenig resultaat gebleven.
De V.A.R.A., die vóór het zendtijdbesluit slechts de beschikking had over
den Zaterdagavond, den Zondagmorgen en den 1 Mei-dag, kreeg nu een
halve week zendtijd en had alle reden om hiermede ingenomen te zijn.
De A.V.R.O. daarentegen verloor ongeveer 50 % van zijn zendtijd en even
verklaarbaar is het, dat zulks een leelijken tegenslag voor deze vereeniging beteekende, tengevolge waarvan zij in hevig verzet kwam.
De A.V.R.O.-lieden, die tot op het laatste oogenblik alle mogelijke
moeite hadden gedaan om met al hun belagers en vijanden op goeden voet
te blijven, niettegenstaande het feit, dat zij voortdurend van alle fronten
fel bestookt waren geworden, lieten direct na het bekend worden van het
zendtijdbesluit hun vredelievende houding varen.
Het valt evenwel buiten het bestek van dit boek hier dieper op in te
gaan en wij kunnen deze uiteenzetting besluiten met het uitspreken van de
verwachting, dat wij in de naaste toekomst, ten slotte nog wel een algemeenen staats-omroep zullen krijgen, onder eerbiediging van ieders
eerlijke overtuiging.
In België domineeren evenals in Holland de religie en de politiek bij
den omroep en is dus de toestand al even erg, hoewel daar niet zooveel
verschillende secten en partijen bestaan, zooals dat bij ons het geval is.
Terwijl de landen, welke niet onder den last en de gevolgen van den
oorlog te lijden hadden, veel vroeger met de invoering van den omroep
begonnen, kon Duitschland eerst aan een inrichting van dezen als cultuur
belangrijken nieuwen tak der techniek denken, nadat het door den langen
oorlogstijd in disorde geraakte telegraaf- en telefoonnet weer in orde
gebracht was en het zijne overzeesche radio-verbindingen had geïnstalleerd.
Waar in Amerika de omroep reeds in het jaar 1921 de plaats veroverd
' had, waarop deze zijn rechten kon doen gelden, krachtens zijn cultureele
beteekenis, daar werd in Duitschland pas op den 29en October 1923 de
eerste radiozender in bedrijf gesteld. Bijzonder verdienstelijk werk voor
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de oprichting leverden de directeuren Ivnöpfke en Wagner van het „Vox
Gesellschaft.
Zij vonden na ingespannen arbeid en moeitevolle onderhandelingcn
eindelijk in den nazomer van het jaar 1923 bij de Duitsche Rijkspost de
tegemoetkomingen, die hen in staat stelden, het groote avontuur te be
ginnen.
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Tegenwoordig beschikt Duitschland over 23 radiozenders, die nag-enoeg
het geheele Duitsche rijk en aangrenzende landen van radio voorzien.
Deze zenders worden geëxploiteerd, deels door bedrijfs-technische zelfstandige
genootschappen, deels door genoot
schappen onder postbestuur.
Hier volgt de opsom
ming van de bestaande
zend-genootschappen:
Deutsche
Stunde
in
Bayern G.m.b.H. München (omvattend de
München
zenders:
Neurenberg, Augsburg
en Kaiserslautern).
Funkstunde A.G. Berlijn
omvattend de zenders:
Berlijn, (zie afb. 245),
Maagdenburg en Stettin).
Mitteldeutsche Rundfunk
A.G. Leipzig (omvat
tend de zenders: Leip
zig en Dresden).
Nordische Rundfunk A.
G. (omvattend de zen
ders: Hamburg, Hannover, Brcmen, Flens
Afb. 245. Radiotoren Berlijn-Witzleben.
burg en Kiel).
Ostmarken-Rundfunk A.
G. Königsberg i. Pr. (omvattend de zenders: Königsberg en Danzig).
Schlesische Funkstunde A.G. Breslau (omvattend de zenders: Breslau en
Gleiwitz).
SüddeutBche Rundfunk A.G. Stuttgart (omvattend de zenders: Stuttgart
en Freiburg j'. Br.).
Siidwestdeutscher Funkdienst A.G. Frankfurt a. M. (omvattend de zen
ders: Frankfurt a. M. en Kassei).
Westdeutscher Rundfunk A.G. Keulen (omvattend de zenders: Langenborg, Munster, Keulen en Aken).
Tot de hierboven genoemde genootschappen is nog toegetreden de „Deut
sche Welle” G.m.b.H. Berlijn, die over de zenders Künigswusterhausen en
Zoo«on v/etonschappelijke voordrachten uitzendt.
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De hoofd-organisatie van alle vermelde zend-genootschappen is de
„Reichsrundfunkgesellschaft” te Berlijn.
De Duitsche radio-genootschappen zijn grootendeels vennootschappen op
privaat-wetenschappelijken grondslag. De rijkspost en privaat-kapitaal
zijn hierbij geïnteresseerd. De radio-associaties hebben een gemeenschap
pelijk karakter en stellen daarom de middelen, die zij niet zelf verbruiken,
aan het Rijksomroepgenootschap ter beschikking, voor ondersteuning van
hun zwakkere zusters, ter bevordering van het radio-wezen en ter op
lossing van gemeenschappelijke vraagstukken.
Het rijksomroepgenootschap legt zich toe op de oplossing van deze
vraagstukken. Het genootschap is geen zuivere bestuursvereeniging, maai
dient om de belangen van de gezamenlijke Duitsche omroepgenootschappen te behartigen, dus ook technische proeven en wetenschappelijke werk
zaamheden te leiden, die voor het radio-wezen van belang zijn; leiding
netten aan te leggen, de uitwisseling van programma’s tusschen de zenders
onderling mogelijk te maken, een radio-archief in te richten en het
Duitsche radio-wezen in het buitenland te vertegenwoordigen.
De vertegenwoordiger van de Rijkspost in het rijksomroepgenootschap
is de radio-commissaris Dr. H. C. Bredow, die zich vóór alles ook voor
het samenwerken tusschen de buitenlandsche en Duitsche omroepen heeft
verdienstelijk gemaakt.
Het oppertoezicht over het Duitsche radio-wezen berust geheel bij de
Rijkspost, aan wie krachtens wetsbepaling het opzicht over het geheele
radiobedrijf in Duitschland is gegeven. De Rijkspost stelt ook het tech
nische personeel aan en onderhoudt het bedrijf van de zenders, die zij zelf
opstelt. De radio-omroepgenootschappen daarentegen verzorgen alleen de
samenstelling en uitzending van de radio-programma’s.
Op het technisch bedrijf van den zender hebben zij geen invloed. De
samenstelling van de programma’s van de diverse omroepgenootschappen
geschiedt door hun programma-commissie.. Voor toezicht op de nieuws
berichten en voordrachten, alsook op de politieke vraagstukken, is by ieder
genootschap een beambte aangesteld.
De resultaten der uitzendingen worden door de radio-genootschappen
in vaktijdschriften en in de pers medegedeeld. Op de samenstelling van
de programma’s heeft de rijkspost geenerlei invloed. De aanwerving voor
de Duitsche radio wordt hoofdzakelijk door het rijksomroepgenootschap
waargenomen. In Berlijn heeft de Funkstunde A.G. in samenwerking met
het rijksomroepgenootschap een maandelijksche bespreking met de ge
zamenlijke pers ingevoerd.
liet innen van de radio-belasting, deze bedraagt slechts '2 Mk., geschiedt
door do post, die zeker percentage voor de inning aan de genootschappen
berekent. Niet alleen dat betaling van deze geringe belasting een alleszins
billijke plicht mag boeten, maar de ontduiking hiervan tz.g. ..Schwurz-
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horen”) wordt zeer streng gestraft. Vanzelfsprekend is voor het ontvangen
met raam- of kamerantenne evengoed belasting verschuldigd als voor
het ontvangen met dak-antennes; immers deze belasting is bedoeld als
belooning voor de ontvangen uitzending.
De ontwikkeling van het radio-wezen in Duitschland vertoont een gestadig stijgende lijn. Hoewel tegenwoordig niet meer die toename-cijfers
bereikt worden, zooals zij in de eerste jaren in Duitschland aangeteekend
werden, kan men evenwel niet spreken van een radio-inzinking; veeleer
zou men kunnen zeggen, dat de ontwikkeling langzamerhand in gezonde
banen is geleid.
Hoewel tot voor eenige jaren toestellen met terugkoppeling voor het
geheele golfbereik niet waren toegestaan, heeft de Duitsche Rijkspost toch
moeten erkennen, dat door een beperking van het gebruikmaken van
ontvangtoestellen, het radio-wezen in zijn ontwikkeling eerder geremd
wordt dan bevorderd. Tegenwoordig is iedere radioluisteraar in de gelegen
heid, stations van alle golflengten te ontvangen.
Een beperking bestaat ook nu nog in zooverre, dat een radioluisteraar
met zijn toestel geen buren mag storen. Dit geldt in hoofdzaak voor
de toestellen met terugkoppeling. Is een ontvanger uitgerust met
terugkoppeling, dan moet deze niet zóó bediend worden, dat het toestel
tot een zender wordt. Intusschen behoeft men van de zijde der
luisteraars, welke aangesloten zijn op een radio-centrale (zie afb. 246)
in dit opzicht geen gevaar te duchten. De rijkspost bezit de bevoegdheid
een al te weerspannigen luisteraar zijn ontvangst-vergunning te ont
nemen.
Terwijl in Duitschland de omroep-genootschappen, betreffende de samen
stelling van hun programma’s, zelfstandig zijn, hun verbinding met de
hoofdorganisatie, het rijksomroepgenootschap tamelijk soepel is en de
omroepgenootschappen particuliere vereenigingen zijn, hoewel sterk onder
controle der Rijkspost, zijn de verhoudingen in het verdere buitenland
gedeeltelijk anders.
In Amerika was de radio een privé-aangelegenheid van de radiofabrikanten, gedeeltelijk ook van particuliere handels- en religieuze or
ganisaties. Ook was het aantal der zenders onbeperkt. Zoodoende kon
het gebeuren dat steden als New-York en Chicago ieder over 20 of meer
zenders beschikten, hetgeen natuurlijk de grootste moeilijkheden veroor
zaakte en de Amerikaansche radio-industrie dwong, alleen uiterst selectieve
toestellen te bouwen, voor niet te geringe prijzen. Ook nu nog is het
Amerikaansche radio-bedrijf geheel buiten staats-toezicht. Wel heeft in
zooverre in de Vereenigde Staten een verbetering plaats gevonden, dat
het aantal der zenders beperking heeft ondergaan.
Geheel overeenkomstige verhoudingen treffen wij in Frankrijk aan,
privé- en staatszenders, dikwijls twee of nog meer in één plaats, elkaar
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beconcurreerend. Er wordt echter in Frankrijk een geheel nieuwe regeling
voorbereid.
In de Noordelijke staten is de radio geheel onder rijks-contröle. Wel
wijkt de regeling van het radio-wezen in zooverre af van de regeling in de
meeste andere landen, dat meestal door de zenders hetzelfde progamma wordt uitgezonden.
Overeenkomstig is de
A.O.
DAt'k' W1UM:
toestand in Engeland,
waar de radio-omroep
%
door één organisatie, de
Broadcasting
„British
Corporation”, wordt
aa
ï
waargenomen, die onder
0
«
een commissie staat, die
is samengesteld uit drie
leden der politieke par
! - °
* "
tijen, een vertegenwoor
diger uit de bankwereld
en een vertegenwoordi
ger van het belasting
wezen. Men zou kunnen
&
spreken van een staatsbeïnvloeding, omdat de
Raad door den Koning
voor den tijd van 5 jaai
geïnstalleerd wordt. De
Engelsche omroepen zen
den in het algemeen
slechts 2 programma’s
uit, het eene over Daventry-Experimental en het
Afb. 246. Centrale ontvanger met versterker,
andere over de overige
voor de voeding van huizen-complexen of
heele steden (Schneider-Opel).
zenders. Engeland be
schikt over een groot
aantal kleinere zenders, die af en toe eigen programma’s uitzenden.
In Oostenrijk bestaat eveneens een absolute centralisatie; hier be
vindt zich het radio-bedryf in handen van de Radioverkehrs A.G.
(Ravag).
De Ravag is echter veel meer van den staat afhankelijk, dan dat bij
de British Broadcasting Corporation het geval is en wel om deze reden,
dat de staat ten eerste geldelijk sterk geïnteresseerd is en ten tweede
door de beïnvloeding van de staats-commissie. Bovendien oefenen in
Oostenrijk, meer dan dit in andere landen het geval is, de industrie en
A
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de radioluisteraars invloed uit op de radio-uitzendingen, voorzooverre als
deze categorieën vertegenwoordigd zijn in de Staats-commissie. Evenals
in Engeland en de Noordelijke staten, worden ook hier en daar door locale
zenders van tijd tot tijd eigen programma’s gegeven.
Hongarije beschikt in Budapest over een zeer voortreffelijken zender,
die op de modernste grondslagen gebouwd is.
Italië bezit een reeks voortreffelijk geleide zenders, die onder strenge
staats-contröle staan. Het radio-bedrijf is sinds 1927 geheel in handen
gegeven van de door den staat gecontroleerde „Ente Italiano per la
Audizione Radiofonica (E.I.A.R.).”
In Zwitserland zijn de bestaande toestanden zeer ongunstig, want tot
nu toe wordt de omroep in dit kleine land door 5 vereenigingen verzorgd.
Er wordt ernstig gestreefd naar een herziening, om de afzonderlijke
zenders over te dragen aan een algemeen genootschap. Ook de verdeeling der zenders over het land zal waarschijnlijk gunstiger worden
aangebracht.
In Spanje bevindt zich het geheele radio-bedrijf in particuliere handen,
De staat oefent in zooverre slechts invloed uit, dat zij door de GeneraalDirectie van het Verkeerswezen het toezicht houdt op de berichten van
politieken aard. De grootste radio-vereeniging is de „Union Radio” in
Madrid, die buiten Madrid ook de zenders te Barcelona, Bilbao, San
Sebastian, Sevilla en Salamanca exploiteert. Alle zenders in Spanje ver
breiden eigen programma’s. Naast de reeds genoemde vereeniging, be
staan er nog enkele andere, die zenders hebben, welke dikwijls in dezelfde
plaatsen zijn gebouwd.
De radio-omroep in Sovjet-Rusland staat geheel onder staats-contröle.
Rusland beschikt over een groot aantal grootere en kleinere zenders en
zendt verschillende programma’s hierover uit, die echter vaak een zeer
sterke politieke tendenz bezitten. In vrijwel alle Europeesche talen wordt
door de zeer krachtige en overal goed hoorbare Russische hoofd zenders,
welke met enorme energie werken, uitgezonden. Eiken Dinsdagavond kan
men door Moskou of Leningrad Hollandsch hooren spreken. Ook het
amateurisme, zooals wij reeds eerder hebben opgemerkt, staat in zeker
opzicht onder beïnvloeding van den staat, namelijk in dien zin, dat de
staat in geval van oorlog, de radio-amateurs voor oorlogsdoeleinden kan
mobiliseeren. De radio-omroep wordt in Rusland in de hoogste mate ten
dienste van het algemeene nut aangewend. Zoo heeft de staat niet lang
geleden b.v. zoogenaamde Radio-tehuizen opgericht, dit zijn , zalen, waarin
een ieder, die geen eigen apparaat bezit, kosteloos kan komen luisteren
naar de radio-uitzendingen. Er mogen slechts Russische toestellen verkocht
worden, die uiterlijk in geen enkel opzicht zijn te vergelijken met onze
West-Europeesche toestellen; nochtans staan zij, naar hun prestaties ge
meten, zeker niet lager dan ónze toestellen.
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In Portugal bestaat tot op heden wéinig belangstelling voor de
radio.
In den Balkan en de zuidelijk daarvan liggende staten daaren
tegen, begint de interesse voor de radio grooter te worden. De Turksche
zenders hebben met groote financieele moeilijkheden te kampen. Van
de Balkanstaten mag betreffende het radio-wezen in de eerste plaats
wel Joego-Slavië genoemd worden. Griekenland legt zich den laatsten
tijd sterk toe op het gebied der radio. Alle andere Zuid-Oostelijke staten,
b.v. Roemenië en Bulgarije zijn op radio-gebied nog zeer achterlijk. Hier
is de enkele radio-luisteraar en liefhebber aangewezen op de ontvangst
van goede buitenlandsche zenders.
Met de allerwegen sterke toename van omroepstations en zenders ont
stonden noodzakelijkerwijze groote moeilijkheden en zelf ondragelijke toe
standen, die door de oprichting van een Europeesche hoofd-organisatie
opgelost werden. Deze organisatie, de in het voorjaar van 1925 door de
Europeesche omroep-vereenigingen opgerichte wereldomroepvereeniging,
de „Union internationale de radiophonie” heeft haar zetel in Genève.
Haar eerste werk was, orde te scheppen in den bestaanden chaos, die
in Europa langzamerhand was ontstaan door de groote vermeerdering
van zenders, die elkander danig hinderden. In het voorjaar van 1929
kwam het door haar opgestelde nieuwe golflengteplan tot uitvoering.
Er werden tevens voor de afzonderlijke zenders gelijksoortige meet-inrichtingen ontworpen, die het hun mogelijk maken, hun golflengte juist
te bepalen; op deze wijze worden de wederzijdsche storingen vermeden.
Verder houdt de wereldomroepvereeniging zich bezig met de regeling
van programma-uitwisseling en het overbrengen van voordrachten uit
het buitenland over zenders van andere landen.
Het is vaak moeilijk, een buitenlandsch station, dat men ontvangt,
te identificeeren, omdat men de taal niet verstaat, welke wordt gesproken
of wijl een pauze tusschen twee opvolgende nummers ingetreden is. Daar
om hebben verschillende omroepzenders, mede om niet in een voortdurende
herhaling te moeten vervallen van de opsomming hunner plaatsnamen
(men denke hierbij aan het vervelend gezanik van onze eigen omroep
stations, dat ontelbare malen, tot in den treure toe, steeds weer wordt
opgedrongen „Hier Huizen, Hilversum, Holland — „Europa” mankeert
er nog maar aan — de dit en dat, op golflengte zus en 'zoo, hier en daar,
voor en achter, links en rechts”), tusschen twee nummers van het pro
gramma een pauze-teeken ingevoerd, waaraan het station te herkennen
is en ten bewijze, dat de zender nog ingeschakeld staat.
Men onderscheidt hierin vogelgeluiden, gongslagen, morse-telegrafieteekens, metronomen, melodieën, fluiten, sirenen enz. Hierna volgt een
lijst van verschillende in Holland goed hoorbare Europeesche stations, met
opgave van golflengte en voorzoover toegepast, het pauze-teeken.
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Algiers
Barcelona

i

»
Belfast
Belgrado
Berlijn
i.
i.

;

Be ra
Berömünst^r
Boekarest
Bratislava
Bremen
Breslau
Brunn
Brussel
II

!

a
=

363,4
349
259
242
430,5
418
283

M. Noord Afrika.
„ Spanje.

»

o

„ Engeland.
„ Jugoslavië — GO tikken per minuut.
„ Duitschland.

)>

247
459
394
279

„
„
„
„
269,8 „
325 „
342 „
509 „

338

II

Budapest
Danzig
Daventry
Dresden

550
452
1554,4
318,8

„
„
„
„

Frankfort

390

„

760
244,7
312,8
372
566
276,5
298
1875
283,9
559,7
1153
408

„
„
„
„

Genève
Gent
Genua
Hamburg
Hannover
Heilsbergen
Hilversum
Huizen
Inssbrück
Kaiserslautem
Kalundborg
Katowice

»
„
„
„
„
„
„
„

Königsbergen
217
Königswusterhausen 1635
Kopenhagen
281

„
„
„

473
259
1000

„

Langenberg
Leipzig
Leningrad

»
„

Zwitserland — tikken of melodie.
Zwitserland.
Roemenië — 160 tikken per minuut.
Czjechoslowakije.
Duitschland — morseteeken b.m.r. of h.a.
Duitschland — 80 tikken per minuut.
Czjechoslowakije.
België — tikken of lange fluittoon.
II

Hongarije — klokkenspel gis b. a. gis.
Danzig — 60 tikken per minuut.
Engeland.
Duitschland —
morseteeken d.r. en 240 tikken p. minuut.
Duitschland —
morseteeken f en 190 tikken per minuut.
Zwitserland — fluittoon.
België.
Italië — melodie of nachtegaal.
Duitschland — morseteeken h.a. en gongsl.
— morseteeken h.r. of h.a.
»
— tikken en tonen.
»
Holland.
Holland.
Oostenrijk — grondslag en tikken.
Duitschland.
Denemarken — 3 gongslagen, klokkenspel.
Polen —
120 tikken per minuut, slag-speeldoos-gong.
Duitschland.
Duitschland.
Denemarken —
3 gongslagen, sirene en klokkenspel.
Duitschland — klokkenspel.
— langzaam tikken.
H
Rusland — gongslag en koekoek.
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Lille
Lissabon
Londen National
99
Regional
Madrid
Malmö
Marok
Marseille
Midland Regional
Milaan
Moskou

»
Motala
Mühlacker
München
Münster
Napels
North National
„
Regional
Nümberg
Oslo
Parijs Ecole
» Eifeltoren
Poste
99
» Radio
Praag
99

265
290,5
261.3
356.3
424

M.
„
„
,,
„
230
„
416
„
317,3 „
398,9 „
501
„
1103
„
1304
»
1352
„
360
„
533
»
227

332
301
479,2
239
1071
447
1445
327,5
1725
250
487

99

Duitschland.
Noorwegen.
Frankrijk.
— hoornsignaal.
99

>>

„ Czjechoslowakije.
99

Weenen

517

Wilno
Zeesen
Zürich

99

Italië — melodie op de fluit.
Engeland.

»

Turijn
Warschau

»

Zweden — 80 gongslagen per minuut.
Duitschland — tonen e.d.g.
— korte klokslagen.
>>

„

„
„
441
403,5 „
„
436
345,2 „
„
256
„
385
„
296
214,2 „

Radio LL
. Rome
Sottens
Stockholm
Strasbourg
Toulouse

Frankrijk.
Portugal.
Engeland — tikken.
„
— tikken en klokslag (Big Ben).
Spanje — hoorn.
Zweden.
N. Afrika.
Frankrijk.
Engeland.
Italië — nachtegaal.
Rusland.

99

„
„
„
„
„
„

299

370

„

369,4 „
„
1635
„
459

99

Frankrijk.
Italië — klokslagen, melodie, nachtegaal.
Zwitserland.
Zweden — 80 gongslagen per minuut.
Frankrijk — 15 gongslagen per minuut.
Frankrijk — vogelgezang.
Frankrijk.
Italië — nachtegaal.
Polen —
morseteeken w., klokslag en speeldoos.
Oostenrijk —
morseteeken v. en 270 tikken per minuut.
Polen — hoornsignaal.
Duitschland.
Zwitserland, tonen as. as. c. c.

21.
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De omroep is slechts een onderdeel der radio-techniek. Terwijl in het
begin-stadium van den ontwikkelingsgang van de draadlooze telegrafie en
telefonie, voorloopig alleen maar gedacht werd aan uitwisseling van
berichten, hetzij langs telegrafischen, hetzij langs telefonischen weg, heeft
zich met de ontwikkeling van de radio-lamp het arbeidsterrein der radio
techniek oneindig uitgebreid; immers er bestaan op het oogenblik vele
onderdeden van de radio-techniek, die zonder de radiolamp niet te be
nutten zouden zijn.
Als voornaamste arbeidgebied mag ongetwijfeld het „peilen” genoemd
worden. Dit berust op de richtwerking van de raamantenne, zooals wij
die beschreven hebben in „5. De Antenne”. Draait men een raamantenne
zoo, dat zij den zender met de grootst mogelijke sterkte ontvangt, dan
wijst zij ook de richting aan van den zender.
Practisch bepaalt men de richting zuiverder, als men den stand opzoekt
waarbij de ontvangst geheel verdwijnt, dan kan men de richting naar den
zender bepalen, door zich op het vlak van de raamantenne een loodrechte
lijn te denken, die dan de richting aanwijst, waar de zender zich bevindt.
Op deze manier kan men de richting nog nauwkeuriger vaststellen, omdat
het verdwijnen van het station duidelijker is waar te nemen.
Om nu uit de richting de juiste plaats te kunnen bepalen, waar de
zender zich bevindt, heeft men twee van elkaar verwijderde stations noodig,
die, ieder van hun punt uit, de richting bepalen. Het eene station geeft
dan telefonisch bericht van de verkregen richting, b.v. 47° Westelijk ten
Noorden. Zet men nu op een landkaart, waarop de beide peilstations staan,
aangegeven, de richtingslijnen uit, dan zal hun snijpunt de plaats aangeven
waar zich de zender bevindt.
Het peilen heeft tijdens den wereldoorlog een groote beteekenis ge
kregen, omdat men daardoor de standplaats van vijandelijke radio
stations en de daaraan verbonden formaties kon vaststellen. In vredestijd
ontleent het peilen zijn groote verdienste aan zijn beteekenis voor scheepen luchtvaart. Meer dan eens is het voorgekomen, dat de plaats van een
in nood verkeerend schip, slechts door peilen kon worden bepaald.
In dergelijke gevallen werd het in nood verkeerende schip niet door
twee stations gepeild, doch zette men eenvoudig koers in de richting van
de grootste geluidssterkte. Wanneer vliegtuigen hun plaatsbepaling
vragen, worden zij vanuit de landstations aangepeild en wordt hun dan de
juiste plaats getelegrafeerd.
Tegenwoordig worden vliegtuigen met peil-ontvangers uitgerust, zoodat zij zelf door peiling van meerdere radio-telegrafische peilstations hun
plaats kunnen bepalen. Hoe beteekenisvol het peilen in het tegenwoordig
luchtverkeer is, blijkt wel ten duidelijkste uit de mededeelingen over den
tocht van de Zeppelin naar Amerika, waarbij een oriënteering meestentijds
alleen te verkrijgen was door draadlooze peilingen.
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Bij schepen en luchtvaartuigen moeten de peilspoelen zoo gebouwd wor
den dat zij tegen alle weer bestand zijn, omdat zij boven het dak moeten
uitreiken. Zij zijn meestal ringvormig en aan een lange stang bevestigd,
die met haar ondereinde in de radio-cabine uitkomt of door een koord
van daaruit kan worden bediend. De opstelling van een scheeps-peilstation
toont ons afb. 248, een vliegtuig met aangebracht peilraam geeft afb. 247
weer.
Een andere toepassing van de draadlooze telegrafie treffen wij aan

.
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Afb. 247. Vliegtuig met peilraam (Lufthansa).

in het buitenland, bij de trein- of spoorweg-telefonie; dit is een inrichting,
die het mogelijk maakt om van den trein uit verbinding te krijgen met
het vaste telefoonnet. De overbrenging vanuit den spoorwagen geschiedt
draadloos.
Op het dak van een wagon, die met een zender is uitgerust, is de
antenne geplaatst, die haar golven op de langs de spoorbaan aangelegde
telefoonleidingen uitstraalt. Doordat de hoogfrequente trillingen bij het
einde der leiding volkomen kunnen worden gescheiden, is het ook mogelijk
de bestaande leidingen voor dit doel te benutten, zonder dat hun bedrijf
daardoor gestoord wordt. Daar worden dè golven, door middel van speciale
aftakkingen door ontvangers opgenomen, die het gesprokene dan doorgeven
naar het telefoonnet.
De ontvangst gaat precies in omgekeerde volgorde, door middel van
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de aftakkingen, die over draadlooze zenders golven op de telefoonleidingen
overbrengen en door de spoorwagonantenne worden opgenomen. Voor het
ontvangen en zenden worden verschillende golven gebezigd. Het gebruik
maken van de telefonieleidingen veroorlooft het werken met zeer kleine
zend-energieën.
De trein-telefonie is
reeds in Duitschland offi
cieel ingevoerd op het tra
ject Berlijn-IIamburg; de
invoering op verscheidene
andere trajecten is in
voorbereiding. Duitschland
kan op dit gebied tot voor
beeld strekken.
De trein-telefonie kon
zich de ervaringen te nutte
maken, welke de „hoogfrequent-telefonie langs lei
dingen” reeds sedert hel
einde van den wereldoor
log verzameld heeft. De
hoogfrequent-telefonie per
draad is een methode om
langs aanwezige telefoonleidingen of hoogspanningsleidingen door middel
van draadlooze golven te
telefoneeren.
Het benutten van deze
leidingen, ter geleiding der
golven, bezit het gi’oote
voordeel, dat men met mi
nimale zendenergieën uitivomt en dat de golven aan
de leidingen gebonden blij
ven. Het is mogelijk over
Afb. 248. Scheeps-peiistation.
één enkele telefoonleiding,
behalve het gewone telefoongesprek, met gebruikmaking van 4 verschil
lende golven, nog bovendien 4 hoogfrequent-telefoongesprekken te voeren,
zonder dat de gesprekken elkander zullen storen, zoodat de telefoonleidingen dus dan wel ten volle benut worden.
Ook langs hoogspanningsleidingen wordt getelefoneerd; hier speelt de
telefonie door middel van hoogfrequente trillingen wel een bijzonder
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groote rol, omdat het, wegens c\e overdracht van het wisselstroomgezoem van de hoogspanningslijnen, onmogelijk is, gewone telefoonleidingen in de nabijheid hiervaIi aan te leggen, terwijl de hoogfrequenttelefoongesprekken absolulit niet gestoord worden. De hoogfrequenttelefonie langs hoogspanpingsleidingen wordt hoofdzakelijk aangewend voor het interne verkeer van electrische centrales.
Terwijl de hier
boven genoemde
toepassingen een
rechtstreeksch
gebruik
maken
van electro-magnetische golven
beteekenen, heeft
de nu door ons
besproken
toe
passing slechts in
zooverre iets met
de draadlooze te
legrafie te ma
ken, dat ook hier
gewerkt
wordt
Afb. 249. Uitknipsel van een ldankfilm. De geluidnet radio-lampen
streep bestaat uit een reeks dwarslijnen van ver
schillende donkere schakeeringen, overeenkomend met
en luidsprekers.
het klankrhythme.
Wij doelen hier
op de tegenwoor
dig reeds bij iedereen bekende ldankfilm, die behalve de fotografische op
namen, spraak en klanken overbrengt.
In het algemeen worden de geluidstrillingen als kleine zwarte streepjes
naast de fotografische opnamen op de film weergegeven. (Zie afb. 249).
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een microfoon, een versterker en
een bijzondere opneeminrichting, terwijl bij het afdraaien van de film
de foto-electrische cel wordt toegepast die licht-trillingen in 'electrische
omzet. Deze trillingen worden, na voldoende versterking, toegevoerd aan
de electrodynamische luidsprekers.
Weer andere toepassingen, die zeer na verwant zijn aan de draadlooze
telefonie, vinden "wij bij de beeld-telegraphie en de televisie. Hierbij
worden aan de uit te zenden electrische golven niet meer de acoustische
indrukken opgelegd (geluids-indrukken), maar optische (licht-indrukken); dit beteekent dus een uitbreiding der electrische berichtoverbrengingsdienst. Er worden hierbij ook zenders en ontvangers ge
bruikt, van denzelfden aard als men ook bezigt bij den radio-omroep;
echter zijn hier ook nog speciale apparaten bij noodig, die eenerzijds het

■

.ys

;

t.i'

4,V«

j

o

304

ï .

Toepassingen.

optische beeld omzetten in electrische golven en anderzijds de aankomende
electrische golven weder omzetten in een optisch beeld.
Bij de beeld-overbrenging worden fotografieën, lijnteekeningen en het
geschreven of gedrukte woord uitgezonden; de televisie daarentegen biedt
ons de mogelijkheid, bewegende en levende beelden over te brengen. Beide
methodes hebben dit gemeen, dat de uit te zenden beelden bij den zender,
door een fijn net (raster) in afzonderlijke beeldpunten worden verdeeld,
die bij den ontvanger, met behoud van hun juiste volgorde, weder worden
samengesteld.
Terwijl bij de beeldoverdracht de overbrengings-snelheid der af
zonderlijke beeldpunten en daarmee dus ook van het totale beeld, een
economische quaestie is, omdat de apparatuur alleen dan een speciaal
rendement heeft, wanneer de overbrenging zoo snel mogelijk plaats vindt,
is bij de televisie de overbrengingssnelheid aan een zekere hoogte ge
bonden. Een film moet met een snelheid van ongeveer 16 beelden per
seconde draaien, wil bij den toeschouwer de indruk van gelijkmatige be
wegingen gewekt worden; daarmee overeenstemmend moeten dus bij de
televisie ongeveer 16 beelden per seconde uitgezonden worden; ieder
afzonderlijk beeld moet dus in ongeveer 1/16 seconde voltooid zijn. Hierin
ligt nu juist de groote moeilijkheid van de televisie.
Om in zulk een kort tijdsbestek alle afzonderlijke beeldpunten te kunnen
overbrengen mag het raster niet al te fijn worden genomen, waardoor
dan echter het beeld tevens aan scherpte en duidelijkheid gaat verliezen.
Waar men bij de beeld-overbrenging voor het uitzenden van een beeld
tegenwoordig nog maar ongeveer 3A minuut noodig heeft (echter belang
rijk meer tijd, dan bij de televisie), verkrijgt men ook eene veel scherpere
weergave, zoodat een door beeld-overdracht ontvangen fotografie nog
maar heel weinig verschilt van een directe fotografische opname.
Bij de beeld-overbrenging wordt het uit te zenden beeld over een draai
bare wals gespannen en in den vorm van een schroeflijn afgetast, meestal
met gebruikmaking van een fijne, zichtbare punt, die het door het beeld
gereflecteerde licht doorgeeft aan een lichtgevoelige cel (foto-electrische
cel). De afstand der schroefwindingen bepaalt de fijnheid van het raster.
Doordat het gereflecteerde licht in kracht verschilt, naarmate donkere of
lichtere gedeelten worden afgetast, veroorzaakt de foto-electrische cel
electrische stroomvariaties, die men na versterking toevoert aan een
draadloozen zender, zoodat deze sterker of zwakker gemoduleerde electromagnetische golven uitstraalt, overeenkomend met het verschil tusschen
de lichtere en donkerdere beeldpunten.
Bij den ontvanger wordt het beeld schroeflijnvormig op een blad papier
opgeteekend, dat wederom op een draaibare wals is gespannen. Voor
de opteekening wordt öf een platinastift gebruikt, die over het papier
glijdt en een chemische oplossing, waarin het papier gedrenkt is, in
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kleurschakeeringen brengt, de z.g. electro-chemische methode, óf men ge
bruikt fotografisch papier, dat door een fijne lichtpunt in schroeflijnvorm,
meer of minder zwart gemaakt wordt, geheel overeenkomstig de beeldstroomen (optische methode).
De electro-chemische methode is verreweg de eenvoudigste en wordt
bij de beeld-overbrenging, om eenige voorbeelden te noemen, gebruikt
■

.

■

Afb. 250.
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-

Fultograph-beeldontvanger.

bij „Fultograph” zenders: Königswusterhausen, Daventry, Weenen en
Parijs; „Bélinograph” zenders: Radio-Toulouse en de Fransche telegraaf
lijnen. Zulk een apparaat vinden wij weergegeven in afb. 250.
De optische beeld-overbrengingsmethode eischt zeer kostbare toestellen,
maar men verkrijgt daarmee dan ook een veel betere weergave. Zij worden
haast uitsluitend voor het commercieele verkeer, voor het overbrengen
van justitieele aanhoudingsbevelen, (zie afb. 251) en voor persfoto’s ge
bezigd, echter ook voor snelle overbrenging van gewichtige documenten.
Zoo is b.v. het schrift in afb. 251 eveneens draadloos overgezonden. Alle
radio-fabrieken van eenige beteekenis fabriceeren tegenwoordig ook beeldzenders en ontvangers.
Bij de televisie kan men natuurlijk de over te brengen beelden niet
over een roteerenden wals spannen. Hier moet het aftastingsproces anders
plaats vinden. Dit geschiedt in de meeste gevallen door schyven of
trommels, die voorzien zijn van spleten en gaten, die in spiraalvorm
elkander opvolgen.
Deze schijven (de z.g. Nipkowsche schijven), laat men voor de over
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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te brengen beelden roteeren, zooals men dat bij een fotografietoést'el door
een fotografisch objectief bewerkstelligt. Het door de gaten van de schijt
vallende licht, dat door het beeld wordt gereflecteerd, wordt door de
foto-electrische cel opgevangen.
Deze wordt, overeenkomstig de onderscheiden helderheid van het beeld,
verschillend belicht en verwekt dientengevolge, juist zooals bij de beeldoverbrenging, in het rhythme van het beeldlicht verschillende electrische
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Draadloos overgebracht aanhoudingsbevel met photo en
vingerafdruk.

stroomen, die door een versterker naar den zender geleid worden. Aan
de ontvangzijde worden, voor het samenbrengen der afzonderlijke beeld
punten, verschillende apparaten gebruikt.
De televisie is tot op heden nog lang niet zoover ontwikkeld als de
enkelvoudige beeld-overbrenging en het zal waarschijnlijk nog wel eenigen
tijd duren, alvorens de televisie-uitzendingen tot een voldoend hooge
qualiteit opgevoerd en voor practische toepassing geschikt zijn. Toch is
het tegenwoordig reeds mogelijk levende beelden over te brengen, zij het
niet zeer scherp en duidelijk.
Niet alleen radio-firma’s interesseeren zich voor de ontwikkeling der
televisie, maar ook vele wetenschappelijke particulieren. In Duitschland
b.v. Telefunken, Saba, Dr. Georg Seibt en de Hongaar von Mihaly. De
methode Mihaly wordt van tijd tot tijd bij de uitzendings-proefnemingen
over den Berlijnschen zender (Witzleben) toegepast.
In Amerika heeft vooral Alexanderson, die samenwerkt met de „Radio
Corporation of America”, merkwaardige resultaten bereikt. De Engelschman Baird schijnt op het oogenblik echter met zijn proefnemingen het
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verst gekomen te zijn, aan wien het met relatief billijke apparaten gelukt
is, gekleurde en stereoscopische televisiebeelden over te brengen.
Voorloopig echter zijn de resultaten der televisie nog niet te vergelijken
met die der beeld-overbrenging; zij herinneren door hun onduidelijkheid
aan de eerste cinematografische voorstellingen. In hoeverre het gelukken
zal, de bestaande methodes tot een technisch bruikbaar middel te ont
wikkelen, zoodat wij in de bioscoop niet meer een gefotografeerd filmjoumal aanschouwen, maar een directen blik zullen slaan op het gebeuren
in verre en vreemde landen, dat zal de toekomst ons moeten leeren.
Wij hebben nu een algemeen overzicht gegeven van het geheele wezen
der radio-techniek en zullen hiermede dit eerste hoofdstuk besluiten.
Sommige onderwerpen, die wij hierin slechts vluchtig even hebben aan
geraakt en die wegens hun belangrijkheid daarvoor in aanmerking komen,
omdat zij voor de volledigheid van dit werk van beteekenis geacht mogen
worden, zullen wij in de hierna volgende hoofdstukken achtereenvolgens
uitvoeriger, op meer wetenschappelijken grondslag, afzonderlijk gaan
behandelen.
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ANTENNEBOUW.
1.

ooals wij weten is de antenne, in een of anderen vorm gebouwd,
een noodzakelijk hulpmiddel bij de inrichting van een ontvang- of
zendstation. Bij de invoering van de radio moest men in de eerste
plaats met haar physische verschijnselen min of meer vertrouwd zien
te raken, wilde men hieraan tenminste deel kunnen nemen.
Wanneer in het begin mislukkingen voorkwamen, dan kan men deze
gerust voor een groot deel op rekening schrijven van de onbekendheid
met deze verschijnselen, want meer dan ooit was voor den bouw van
dergelijke inrichtingen een goed physisch begrip noodig.
De antenne, die dienen moet om de door den zender uitgestraalde
hoogfrequente energie te ontvangen, lijkt op het eerste gezicht erg een
voudig, doch zij is in werkelijkheid en uit het oogpunt van den deskundige
beschouwd, juist gecompliceerd. Vandaar is het te verklaren, dat uit den
bouw al vaak direct vele teleurstellingen en slechte ontvangstverhoudingen
voortspruiten. '
Zooals gezegd, eischt nu eenmaal de radio-techniek physisch inzicht
en op grond hiervan moet de werkwijze der antenne in het algemeen
beschouwd worden. Wie zich dan eenigermate in deze materie ingedacht
heeft, zal eens zoo gemakkelijk de hoofdzaak van den antennebouw
begrijpen.
De beginselen van den antennebouw zijn naar verhouding' al oud, als
het zoo eens uitgedrukt mag worden, want reeds Tesla maakte in
richtingen voor een draadlooze overbrenging van berichten. Hij gebruikte
daarby evenwel nog geen electrische golven om de verbinding tot stand
te brengen.
In het jaar 1895 bouwde de Russische professor Popoff zijn in de
litteratuur bekend geworden inrichting voor de registratie van luchtelectrische ontladingen. Hiervoor gebruikte hij de coherer van Branly
(1890) met een bliksemafleider. Hierbij bracht hij een gelijkstroomkring
met een electrische schel en een element aan en verkreeg op die manier
een eenvoudig instrument, om aankomende nog verwijderde onweders aan
te toonen.
De werking hiervan was zoodanig, dat de luchtelectrische ontladingen,
juist zooals dat bij de electrische vonk het geval is, electrische golven
uitstraalden, die door den bliksemafleider werden opgevangen en via
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Werkwijze der antenne.
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den coherer naar de aarde wisselstroomen induceerden. Hierbij werd
de coherer, die eerst een grooten weerstand voor den gelijkstroom der
plaatselijke batterij beteekende, goed geleidend, omdat de weerstand
oogenblikkelijk tot slechts weinige Ohms werd gereduceerd onder deze
inwerking. Op die manier was het mogelijk atmospherische electrische
ontladingen aan te toonen en hierdoor werd tevens een belangrijk hulp
middel voor de hoogfrequenttechniek, de antenne, geschapen.
In afb. 252 is een dergelijke inrich
ting weergegeven. B is hierin de blik
semafleider, C de coherer, die in den
B
stroomkring van een galvanisch ele
ment E en een electrische schel S is
opgenomen. Het geheel is geaard en
het evenbeeld van een draadloos ont
vangstation, met dit verschil echter,
dat de hierbij benoodigde 'afstemmiddelen ontbreken.
Niettemin werd evenwel door deze
$
methode de ontvangantenne geboren,
C
al heeft Popoff bij de samenstelling
van zijn inrichting de uitwerking hier
van voor de toekomst niet kunnen
5
voorzien en er ook geen andere be
doelingen mede gehad dan hiervoor
zijn genoemd.
Aarde
Toen Marconi nog in hetzelfde jaar
1895, hiertoe aangespoord door de
Afb. 252. Ontvanginrichting
van Popoff.
colleges van professor Righi in Bolog-
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na over de Hertzsche proeven, zijne
schakelinrichtingen voor draadlooze telegrafie samenstelde, bediende hij
zich hierbij van de Popoffsche methode voor de ontvangst en van den
radiator van Righi als zender. Doordat hij ook den zender met den bliksem
afleider van Popoff op overeenkomstige wijze verbond, schiep hij als iets
nieuws, de zend-antenne.
In afb. 253 zien wij Marconi’s eerste schakeling van de zend-antenne
als een bliksemafleider in verbinding met den radiator van Righi. Deze
laatste wordt door een wisselstroombron gevoed. De ontvanginrichting
is volgens het systeem Popoff, uitgebreid met nog een tweeden kring,
welke door middel van een relais de seinen zal moeten hoorbaar maken.
De antenne is tegenwoordig niet langer een leeg begrip, doch zij is
in korten tijd zoo bekend geworden, als maar zelden met iets nieuws
het geval is geweest. Als men de daken van de huizen eener groote stad
eens bekijkt, kan men deze letterlijk bezaaid zien met alle mogeljjke en
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onmogelijke staketsels, doch zelden bespeurt men een in electrisch opzicht
doelmatig gebouwde antenne. In de meeste gevallen zal men kunnen vast
stellen, dat de antennes zoo geconstrueerd zijn, als het juist niet gedaan
had moeten worden.
Men treft vaak antennes aan, die den vakman een gruwel in het oog
zijn. Zoo heeft de antenne zich bij den een bemind en bij den ander gehaat
gemaakt; op deze manier werd zij een prachtig strijdobject voor huurders
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Afb. 253. Zend- en ontvanginstallatie van Marconi (1895).
onderling en tusschen huurder en huiseigenaar.
Doch de daaruit voortvloeiende oneenigheden dragen een secundair
karakter; het zijn van die verschijnselen, zooals wij ze soortgelijk ook
kennen bij de ontwikkeling van iederen anderen tak van de techniek en
zij kunnen de ontwikkeling der techniek zelf onmogelijk tegenhouden.
Houden wij ons vooreerst aan de historische ontwikkeling, dan zien
wij, hoe door verhooging der antenne de reikwijdte automatisch wordt
vergroot. Volgens de formule van Thomson, die aangeeft, dat de electrische
golf gelijk is aan een constante maal de wortel uit het product van zelfinductie en capaciteit,
2 71
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waarin Am = de golflengte in meters, ti = een constant getal n.1. 3.14,
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= de zelfinductie in centimeters en C em = de capaciteit in centi
meters, vergroot zich dus automatisch ook de golflengte.
Zoo vertoonden naast de vergrooting der zendenergie de groote stations
ongehoord hooge masten met vele draden, die het mogelijk maakten af
standen van meer dan 20.000 KM te overbruggen. Deze stations werkten
naar verhouding der grootte van de waarde van zelfinductie en capaciteit
in de antenne met overeenkomstig groote golflengten (van 10.000 tot
20.000 M.).
De antenne werd het kenteeken van deze groote stations en wie ge
legenheid had de Duitsche stations Nauen, Eilvese, Königswusterhausen
en Norddeich te bezichtigen, zal de gigantische afmetingen der masten
met de vele draden niet licht vergeten.
In Nauen b.v. zijn o.a. drie afzonderlijke antennes gebouwd (zie afb.
254) en wel de volgende:
1. A-antenne voor het verkeer met Zuid-Amerika, die opgehangen is
aan de beroemde 260 M. hooge masten, die na den Eifeltoren de hoogste
vakwerktorens der wereld zijn. Zij bestaat weer uit de beide antennes Ai
en A«. Ieder dezer beide heeft een capaciteit van 25.000 cM. en wordt
gevormd door drie driehoekvelden.
2. B-antenne voor het Europa-verkeer. Zij verschilt in vorm beduidend
van de A-antenne. De zenddraden bestaan uit 16 draden in den vorm
van een waaier, waarvan de omgeknikte punt in het stationsgebouw ligt.
Deze draden zijn aan de vrije einden belast met contragewichten, die een
eventueel uittrekken bij lengteveranderingen, tengevolge van temperatuur
schommelingen, mogelijk maken; zij loopen over een afspantoren van
35 M. hoogte naar een, van een verspreidingsbrug voorzienen, mast van
135 M. Naar de aarde voeren zij langs een tusschen twee masten van 150
M. hoogte gespannen kabel.
3. C-antenne voor het verkeer met het station Monte Grande in ZuidAmerika. Zjj heeft door de bevestiging van haar eene punt aan een 180 M.
hoogen mast een effectieve hoogte van 170 M. bij een capaciteit van
13.000 cM.
Er bestaat een groot verschil tusschen de bliksemafleiders van Marconi
en de antennes van de tegenwoordige stations en toch ligt hiertusschen
nog maar een tijdsverschil van ruim 30 jaar. Van de lengte der antennes
Ai en Aa (zonder afspandraden) kan men zich een denkbeeld vormen
als men deze vergelijkt met een afstand van 1500 M. Met de afspan
draden mede bedraagt de totale lengte van deze antenne 2484 M.
Om een goeden indruk van een groot zendstation te krijgen bezie'men
afb. 255 met de typische schermantenne van het station Knockroe, dat
ten zuiden van Clifden aan de westkust van Ierland is gelegen (LorenzPoulsen systeem). In het algemeen zijn op de afbeeldingen van dergelijke
groote antennes meestal de eigenlijke antennedraden niet te onderscheiden,
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omdat zij zoo dun zijn in verhouding tot de geweldige oppervlakte en
de uitgebreidheid van het geheele systeem. Op de afbeelding moesten dan
ook de draden bijgeteekend worden.
Dergelijke antennes zijn nu in de hoogfrequenttechniek de inrichtingen,
welke de, in den zender, door middel van gesloten trillingskringen, voort
gebrachte trillingen opnemen, tengevolge waarvan electromagnetische
golven in de ruimte kunnen worden uitgestraald.
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Schermantenne (station Knockroe, ten zuiden van
Clifden. (Lorenz-Poulsen systeem).
In het begin der ontwikkeling van de hoogfrequenttechniek bestond er
tusschen zend- en ontvang-antennes geen groot verschil. Tegenwoordig
echter, nadat deze techniek zulk een grooten omvang heeft verkregen en
het vermogen der stations zoo belangrijk is uitgebreid, zijn speciale typen
van ontvang- en zendantennes ontstaan.
Voorloopig zullen wij in de werkwijze der antennes geen onderscheid
maken tusschen zer.d- en ontvangantennes, want in electrisch opzicht is
het principe gelijk. In de hoogfrequenttechniek beschouwt men de antenne,
bestaand uit L (zelfinductie) en C (capaciteit) als een open trillingskring.
Daar, volgens de trillingsformule van Thomson, bij een trillingskring
altijd een bepaalde zelfinductie en capaciteit behoort, om een golf uit
te beelden, moeten ook deze waarden bij iedere antenne aangetroffen
worden. Of nu bij de eene antenne de zelfinductie (b.v. raamantenne) en
bij de andere de capaciteit overwegend is (b.v. kamer- en vrij-antenne),
doet niet ter zake; beide factoren zijn in elk geval aanwezig.
Want volgens de fundamenteele formule der hoogfrequenttechniek van
Thomson is de golflengte:
Afb. 255.
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De trillingen van hooge frequentie worden dus met behulp der ontlading
van een condensator (C) door een zelfinductie (L) voortgebracht. In afb.
256 is een gesloten trillingskring geteekend, bestaand uit een vonkenbaan
H. een zelfinductie L en een capaciteit C. Een geladen condensator, die
over een spoel ge
schakeld is, vormt
een systeem dat tot
oscilleeren in staat
O
is. De verbindingsleiding mag slechts
R
Q een geringen Ohmschen weerstand be
zitten, omdat anders
O
maar een kleine ontlaadstroom volgens
de wet van Ohm

i

L
Afb. 256.

E

Gesloten trillingskring.

I =
R

ontstaat. Naar zijn karakter duidt men dezen stroom aan als een wissel
stroom van hooge frequentie.
Zooals wij reeds eerder hebben opgemerkt, bepaalt de capaciteit het
trillingstempo, omdat de capaciteit juist maatgevend is voor de grootte
der opgeladen electriciteitshoeveelheid bij een gegeven laadspanning. Het
is nu verklaarbaar, dat hoe grooter deze hoeveelheid is, des te langer
de afvloeiing duurt. Men komt daarbij tot de slotsom: Vergrooting der
capaciteit verkleint het trillingsgetal, dus vergroot de golflengte.
Wij weten, dat de electrische en magnetische golven zich met de licht
snelheid voortplanten. Den duur van een trilling duidt men aan met T.
Nu is:
T = 2 n •

|

L .

C

Bestaat de in afb. 356 geteekende, gesloten trillingskring uit een capa
citeit van 20.000 cM en een zelfinductie van 25.000 cM, dan kan men
gemakkelijk den tijdsduur van een trilling berekenen en wordt T dus,

T = 2 jt

250UO 20000 _ 4,68 _
1
seconde.
109 ' 9.10"
10®
214000

Het trillingsgetal of de frequentie is dan
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Er hebben dus 214.000 trillingen per seconde plaats en wij weten al, dat
de afstand tusschen twee positieve maxima van een electrische golf, de
eigenlijke golflengte is. De golflengte is nu gelijk aan voortplantings
snelheid maal trillingsduur of,
300000000
;. = —

ƒ

Was T in ons voorbeeld gelijk aan

= 300000000 . T .
1

seconde, dan is de golflengte.

214000

;=

300000000
= 1400 Meter
214000
Zulk een trillingskring met dergelijke grootten van L en C heeft een
eigen trilling van 1400 M.
Daar voor de uitbeelding van een bepaalde golf steeds een zekere L
en C noodzakelijk zijn volgens de Thomsonsche formule, kan men ook
de grootten 2, L en C in een tabel opnemen. In afb. 257 is zulk een
tabel geteekend. Zij vergemakkelijkt de berekening beduidend. De ver
binding der punten C = 20000 met L = 25000, geeft in het snijpunt der
golflengte-as 1400 M aan.
Bij onze beschouwing over de werkwijze der antenne interesseert ons
om te beginnen het recht omhooggaand gedeelte van den draad. Als
de naar verhouding eenvoudigste antenneconstructie kan men dit open
trillingssysteem ontstaan denken uit een gesloten trillingskring. Verbindt
men een vonkenbaan met een zelfinductie en een capaciteit, dan vormt
dit geheel een gesloten trillingskring (afb. 256).
Verwijdert men de platen van den condensator steeds verder van elkaar,
dan zullen weliswaar de vlakken van den condensator dezelfde blijven en
wordt alleen de afstand tusschen deze beide vergroot. Daardoor vergroot
de sterkte van het diëlectricum en vermindert wel de capaciteit tevens,
maar de strooiing van de krachtlijnen moet daarbij ontegenzeggelyk
grooter worden en wij zien, dat het electrische veld aan gelijkvormigheid
meer en meer gaat inboeten, naarmate de afstand tusschen de platen
grooter wordt.
Terwijl eerst bij den gesloten trillingskring een uitstraling nauwelijks
mogelijk was, treedt de gewenschte werking in, als en ,meer naarmate de
platen verder van elkaar verwijderd worden. Het extreme geval zal dan
dat zijn, waarin de beide platen diametraal ten opzichte van elkaar komen
te staan. De gelijkvormigheid der krachtlijnenontwikkeling heeft dan vol
komen opgehouden en de strooiing haar hoogste waarde verkregen.
Wanneer wij nu ook aan de zelfinductie van dit systeem niets ver-
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TABEL TER BEPALING

der grootheden van electrische
trillingskringen
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A* golflengte In M
n. trillingsgetal persec.
l* zelfinductieincm.enny.
c- capa........

L
c*
-■1— •

'IMC-

l

*
t=j=”8'
■

_•

:zr:

■

■

ü;

i

ï:
P-:

•na—j— •«"

••
'

:zn:
I

;
: .
5-

i

4
■

;V

Afb. 258. Het ontstaan van den
open trillingskring.

Afb. 257.
Tabel voor
het bepalen van l uit L
en C.
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anderd hebben, dan is overeenkomstig de formule voor de capaciteit van
een condensator:
C =

e . o
4 7i . d

waarin C = capaciteit in cM,
O = oppervlakte in qcM,
d = afstand tusschen de platen in cM,
£ = diëlectrische constante,
is bij: lucht
= 1
£
glas
= 4
10
hardgummi = 2
3
mica
= 4
3
zwavel
= 2
4
paraffine
= 1,7
2,3,
de capaciteit van den condensator werkelijk afgenomen, doch wij hebben
dan een inrichting gekregen, waarmede wij een afstandswerking kunnen
bereiken en die het beeld van alle luchtgeleiders der hoogfrequenttechniek
voorstelt.
In afb. 258 is het ontstaan van den open uit den gesloten trillingskring
voorgesteld. De trillingen welke in den geteekenden condensatorkring
worden voortgebracht, kunnen slechts op zeer korten afstand inductiewerkingen uitoefenen daar de hoogfrequente energie in een gesloten kringbaan slingert. Uit electrisch oogpunt beschouwd, wordt daarom van het
punt P uit, de inductie van de eene kringhelft op een geleider (zich in P
bevindend) door die der andere opgeheven (phase A).
De phasen B, C en D toonen, hoe de platen van den condensator steeds
verder van elkaar verwijderd worden. De electrische krachtlijnen kunnen
zich steeds meer uitbreiden en moeten, hoe verder de platen van elkaar
verwijderd zijn, een altijd grooter wordende werking op het verwijderd
gelegen punt P uitoefenen.
In phase E is dan tenslotte de open trillingskring ontstaan. Hij bezit
evenwel, juist zooals de gesloten trillingskring, een bepaalde eigentrilling.
In de practijk laat men de condensatorplaten weg, omdat de draad zelf
nu een der vlakken van den condensator voorstelt, ter verkrijging van
een bepaalde antennecapaciteit.
In het algemeen zal men het andere eind van dezen uit elkaar genomen
condensator met de aarde verbinden en zal men dus slechts een enkelen
draad noodig hebben, ter vervanging van de eene condensatorhelft, terwijl
de andere dan door de aarde vervangen wordt. Om zich een voorstelling
te maken, hoe de verdeeling van stroom en spanning in de antenne ver
loopt, zooals deze door het magnetische en het electrische veld wordt
uitgebeeld, is het doelmatig, zich een eenvoudigen oscillator in te denken,
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die zich in de vrije ruimte bevindt, zonder dat storende invloeden van
andere aanwezige lichamen hierop kunnen inwerken.
De oscillator bestaat uit een vonkenbaan met twee daaraan verbonden
draden. Dit wordt de Hertzsche oscillator genoemd (afb. 259). Hij stelt
een naar verhouding eenvoudige inrichting voor en geeft de verhoudingen
ook in overeenkomstige eenvoudigheid weer.
Wanneer dit systeem door een hoogspanningsbron opgeladen wordt, dan
treedt bij een bepaalde spanning, evenredig met den afstand der elec-
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fpenning

51room
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N

Afb. 259.

Verdeeling van stroom en spanning bij den HertfcSchen
oscillator.

troden, in de luchtbaan een vonkovergang op en daarbij ontstaan, juist
zooals bij den gesloten kring, electrische trillingen. Wanneer ook de
stroomphase op de verschillende punten van den oscillator practisch ge
lijk is, dan bezit de stroomamplitude van elkaar afwijkende stroomen.
Zou men een nauwkeurige meting verrichten, dan zou men moeten vast
stellen, dat in het midden de hoogste waarde van den stroom aanwezig is en aan de oscillatoreinden de waarde hiervan nul bedraagt.
Het geheel stelt een halve golf voor en alles bij elkaar genomen zou
men kunnen spreken van een stroombuik in het middelpunt der vonken
baan en van een stroomknoop aan de einden van den oscillator. Wanneer
men de geheele werking evenwel tijdelijk zou beschouwen, dan resulteert
hieruit, overeenkomstig aan de ontlading van den oscillator, een daaraan
beantwoordende som van stroomknoopen en -buiken.
Juist zooals bij den gesloten trillingskring zijn ook hier bij den open
oscillator stroom en spanning niet gelijkvormig. Zij zijn eerder 90° ten
opzichte van elkaar in phase verschoven.
Dit wordt verklaard uit de werking van den condensator en het is
overbodig op dit verschijnsel nader in te gaan; evenmin is het noodig
precies de werkingen in de antenne te volgen. Wij zullen volstaan met-
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het geven van een algemeen overzicht over datgene, wat noodzakelijK
is om de werking van een antenne te begrijpen.
Wanneer voorop gesteld wordt, dat de spanning 90° t.o.v. den stroom
aan den oscillator verschoven is, dan volgt hieruit, dat omgekeerd zooals
bij den stroom, juist aan de oscillatoreinden de spanning een maximum
en in de vonkenbaan zelf een minimum bedragen moet. De energie slingert
dan ook, precies zooals bij het gesloten trillingssysteem, tusschen de
energie van het electrische veld en de ten op
zichte van dit veld 90° verschoven energie van
het magnetisch veld heen en weer.
/
/
Het bewijs voor het bovenstaande kan men
/
/
gemakkelijk leveren door de volgende proef:
/
Men verbindt de vonkenbaan met een ener
/
giebron (inductor) en met een oscillator, be
;
/
staand uit twee rechte, parallel loopende
/
draden. Schakelt men nu gloeilampen (stroomi
indicator)
met
I
I
rechte gloeidraden
_____
/
l
/
hiertusschen, dan
l
I
/
branden deze lam
/
/
t
pen in het midden
—
/
i
%
het sterkst en aan
^
/
3*
\
de einden niet (be
/
\
wijs der stroom/
verdeeling).
i
\
I
Als spannings\
I
indicatoren
zijn
1“' \
\
heliumbuisjes zeer
\
doelmatig. Zij wor
\
den parallel als
overbrugging ge
Aarde
schakeld en lich Afb. 260. Verdeeling van I en E in een geaarde
en in een niet geaarde antenne.
ten, daar zij de
spanningsindicatoren zijn, aan de einden der draden sterk op. Naar het midden toe zal het
lichten steeds zwakker worden.
In een open trillingskring zijn capaciteit en zelfinductie over den heelen
geleider verdeeld. Trilt nu een dergelijke open oscilator, dan plant zich
ook de energie in de ruimte voort. Zy breidt zich naar alle zijden gelijk
matig uit, zoover de luchtgeleider rechtlijnig naar boven gevoerd is.
Het is bekend, dat in de sterkstroomtechniek, bij machines, gestreefd
wordt naar een sinusvormig verloop van spanning en stroom. Hieruit volgt
natuurlijk een positieve en even groote negatieve wisseling en neemt men
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een sinusvormig verloop voor de spanning aan, dan moet volgens de
sinuskromme de spanning eenmaal nul zijn, een positief maximum be
reiken, door nul gaan en een even groot negatief maximum bereiken, om
ten slotte weer nul te worden.
Zulk een wisseling noemt men „periode” en de lengte noemt men golf.
Zooals wy weten is de golflengte niets anders dan de weglengte, die de
golf gedurende een periode aflegt.
Zooals wij uit onze voorgaande beschouwingen zagen, is de halve golf-
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Afb. 261. Krachtlijnenbeeld van een loodrechte antenne.

.
lengte gelijk aan de totale lengte van den oscillator, d.w.z. gelijk aan 2 1,
als men onder 1 de lengte van de vonkenbaan tot het einde verstaat.
Daaruit volgt: *
L =

5=
-

~

I

/.
4

Hierin wordt de voortgebrachte grondtrilling uitgedrukt en deze uit
drukking is voor de hoogfrequenttechniek van bijzonder belang, daar men
in de gelegenheid is de door de antenne verwekte golflengte direct aan
te geven. Men verkrijgt dan bij een dergelijken eenvoudigen zender de
golflengte door de antennelengte met 4 te vermenigvuldigen.
Het vroeger aangevoerde voorbeeld heeft echter slechts denkbeeldige
waarde, want wij hebben in het algemeen met een verbreidingswerking
te doen, die zich niet in den vrijen aether afspeelt, doch langs de aard
oppervlakte (afb. 260). De atmospheer kan men als een tamelijk goeden
geleider van kleine diëlectrische constante beschouwen en zij verschilt
daardoor in haar werking niet al te zeer van den denkbeeldigen aether.
De aarde is als zoodanig goed geleidend.
Er zijn verschillende theorieën opgeworpen, b.v. die van M. Abraham,
betreffende de stralingsverschij nselen en de verbreiding der electrische
golven in de ruimte. Het resultaat van de diverse onderzoekingen leidde
tot de stelling, dat de uitbreiding der electrische golven zich juist zoo
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voltrekt in de atmospheer als in den vrijen aether, maar dat in het
binnenste der aarde geen golven kunnen optreden.
Bij al deze beschouwingen schijnt de aardoppervlakte zich als sym
metrisch vlak te verhouden en men zegt zelfs, dat de voortplantingswerking in den vrijen aether uit de, in de atmosfeer optredende, af te leiden
is, door spiegeling van de aardoppervlakte. Hierbij dient nadrukkelijk op
gemerkt te worden, dat deze werking niets uitstaande heeft met een
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Afb. 262.

Aarde
Antenne met verkortingscondensator.

physische spiegelingswerking.
Wanneer hiervoor gezegd werd, dat de aarde als zoodanig volkomen
geleidend is, dan moet zulks niet al te letterlek worden opgevat, want
het is zelfs mogelijk, onder bepaalde omstandigheden,, ondergronds draadlooze telegrammen op te nemen.
Uit de tot hiertoe gehouden besprekingen volgt dus, dat b.v. een geaarde draad van 200 M. lengte een eigentrilling van 800 M. bezit. Het
electrische krachtlijnenveld van een dergelyken, in de hoogte gevoerden
draad ziet er eigenaardig uit (afb. 261); de krachtlijnen verloopen van
de draadoppervlakte boogvormig naar de aarde of het geleidende grond
water.
21
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De beide condensatorhelften worden eenerzijds door den antennedraad
zelf en anderzijds door de aardoppervlakte gevormd. Bij de tot hier ge
houden beschouwingen ontbrak iedere bijgevoegde capaciteit of zelfinductie.
Veronderstellen wij nu eens het geval, dat in een geaarden, rechten lucht
draad aan het benedeneind, dus daar, waar de sterkste stroom vloeit, een
condensator van de capaciteit C2 ingeschakeld is, dan moet de electriciteit
in zeker opzicht twee achter elkaar geschakelde condensatoren doorloopen.
De eene condensator is de antenne
V.
met aarding = Ci, de andere de bij
I
geschakelde capaciteit Ca.
§ I
?> ƒ
De resulteerende capaciteit is in
V /
^ /
dit geval:
/
I

/
/

/

/

I

c=

/

C, ’ C2

1

1

1

c,

c2

c, + c2

/

Als men dus een schakeling vol
gens afb. 262 gemaakt heeft, dan
verkrijgt men als gezamenlijke ca
/
/
paciteit steeds een kleinere; nu is
1
de kleinere altijd maatgevend voor
-Jjss
1
het resultaat. Het is dus mogelijk,
1
1
door toepassing van een dergelijke
methode, den trillingsduur en de
golflengte te verkorten, hoewel aan
de antenne zelf niets veranderd
Aarde
werd. In afb. 263 zien wij de spanAfb. 263. Verdeeling der span
ningsverdeeling bij zulk een scha
ning in de antenne met verkorkeling voorgesteld.
tingscondensator.
In het algemeen gebruikt men
verkortingscondensatoren bij ontvangers; bij zenders ontstaan licht isolatiemoeilykheden aan den condensator. Wij hebben reeds eerder gelegenheid
gehad om op te merken, dat de aarde door een tegencapaciteit (zie afb.
264) kan worden vervangen en omgekeerd.
In het geval van een aardverbinding is het geaarde einde spanningsvry
en voltrekt de trilling zich in den vorm van een vierde golf. Daar het
f geleidingsvermogen van de aarde op verschillende plaatsen ook een ver
schillende waarde heeft, is het doelmatig gebleken in de omgeving der
stations metaalplaten of een netwerk van blanke draden in den grond
te graven.
Bijzonder goed is altijd een vochtige grond, omdat deze den stroom betei
geleidt dan droog zand. Daarom kan men in sommige gevallen het best
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alle metaalconstructies met elkaar verbinden, om een goede aarde te
verkrijgen, zooals gas- en waterleiding, ijzerconstructies in het gebouw
enz.
Deze voorzorgsmaatregel ter verkrijging van een goede aardverbinding
bezit bovendien nog het voordeel, dat bij bliksemgevaar de antenneaanleg
goed geleidend met de aarde verbonden kan worden, waardoor een betere
beveiliging ontstaat tegen beschadiging van de zend- of ontvangapparatuur door sterke atmospherische ontladingen.
De gunstigste stralingsvoorwaarden bij den antennevorm verkrijgt men met een
loodrecht opstaanden draad,
die aan het ondereind geaard
is en dus in den vorm van
een vierde golf slingert. Bij
het uitspannen van draden
in grootere huizen is men
echter zeer beperkt en hier
%
bij treden bezwaren op den
voorgrond door de mechani
sche uitvoering van masten
enz., zoodat op andere wijze
een goede oplossing van dit
vraagstuk moest worden ge
zocht. Daaruit vloeiden antennevormen van verschil
lende
constructie
voort,
waarop wij straks nog zullen terugkomen.
Aarde.
Voorzoo ver men van een
Afb. 264. Tegencapaciteit.
tegencapaciteit (afb. 264)
gebruik maakt, moet men bedenken, dat dan ook drie verschillende capa
citeiten in aanmerking komen:
Ci = capaciteit der antenne tegen aarde,
Cs = capaciteit der antenne t.o.v. de tegencapaciteit,
Ca = capaciteit van de tegencapaciteit t.o.v. van aarde.
De resulteerende capaciteit C is dus:
C, . C3
C — Co ■+■ ------

C| + C3

Brengt men nu in de plaats van den verkortingscondensator een zelfinductie aan, dan heeft men een gemakkelyk middel aan de hand, om de
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golflengte te vergrooten, daar de werkzame totaalzelfinductie van den
open oscillator vergroot wordt.
Bij serieschakeling van zelfinducties wordt: L = Li -{- Lo.
Dientengevolge wordt de draad electrisch boven zijn eigentrilling verlengd. Het is evenwel niet mogelijk deze verlenging willekeurig door te
voeren, want men moet bedenken, dat het uitstralingsvermogende deel van
den geleider in spoelvorm gewikkeld is. Daarom kan de uitstraling juist
niet zeer groot zijn. De spannings- en
/
stroomverdeeling is in afb. 265 ge/
teekend.
/
Wanneer wij verder de werking der
/
antenne willen bespreken, is het ook
/
/
noodig, het begrip werkzame lengte
i
resp. hoogte der antenne te behan
i
delen. Om daarbij de bijzondere
i
stroomverdeelingsverhoudingen,
die
i
\
i
voor de straling een rol spelen, juist
voor te stellen, is het zeker van be
i
lang te bedenken, dat de uitgevoerde
i
antenne niet altijd aan de gunstigste
Voorwaarden beantwoordt.
Daar, zooals gezegd, het nooit mo
gelijk is een draad loodrecht in de
hoogte te voeren als antenne, wordt
,
een groot deel horizontaal gemaakt,
en zal in de practijk het loodrechte
Aarde
deel altijd slechts als toevoerleiding
Afb. 265. Verdeeling van I en £ dienst doen. Dit is b.v. bij het L-type
in de antenne met verlengspoel. het geval, welks vorm door de Latijnsche hoofdletter L gekarakteri
seerd wordt. Hierbij wordt de effectieve lengte L bepaald door den geheelen
draad, vanaf het punt waar de antenne geaard is tot aan het uiterste
draadeinde.
Maakt men een antenne in den vorm van een T, dan bedraagt de
effectieve lengte niet meer dan overeenkomt met de daartoe gebruikte
draadlengte. Hierbij is de antennelengte de afstand van het aardingspunt
tot het verst verwijderde punt van de antenne. Is het loodrechte gedeelte
in het midden van het horizontale verbonden, dan kan slechts het lood
rechte deel geaddeerd worden met de helft van het horizontale deel.
Daar het niet altijd mogelijk is, naar believen de lengte van een
antenne groot genoeg te kiezen, aangezien deze in de meeste gevallen
bij ontvangstations, b.v. op een huis door twee vaste steunpunten wordt
bepaald, behelpt men zich, om een voldoend lange eigen golflengte
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Werkwijze der antenne.
der antenne te verkrijgen, door meerdere draden parallel te schakelen.
Uit al deze gezichtspunten kan men afleiden, dat niet de totaal ge
bruikte draadlengte, doch de werkzame draadlengte voor de eigen golf

Afb. 266. Raamantenne (Rönne) voor de draadlooze telefonieinstallatie Kopenhagen-Bornholm.
der antenne van belang is. Men behoeft er zich dan ook niet over te
verwonderen, wanneer men'dezelfde ontvangst heeft met een 30 M. lange
eendraad- als met een 23 M. lange tweedraadsantenne. «
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Evenmin is de werkzame hoogte der antenne gelijk aan de (gemeten)
werkelijke hoogte, want men moet met de omgeving wel degelijk rekening
houden, zooals met hooge
gebouwen, uitstekende da
ken enz. Hierdoor wordt
n.1. de werkzame hoogte
beduidend verminderd. In
het algemeen zal men
slechts die hoogte als werk
zaam mogen beschouwen,
welke men vrij boven alle
naburige uitstekende pun
ten kan meten.
viiiliiiiiiiiiiiiiiiii/iiimiiiiiii)i)i)iii///i//!mm
Over de afstandswer
Aarde
king van een antene kan
Afb. 267. Waaier- of harpantenne.
nog gezegd worden, dat
het uitgestraalde magneti
sche veld op een of andere willekeurige plaats in de ruimte, naar ver
houding is van de hoogte, den antennestroom en het trillingsgetal. Uit
deze verhouding kan men de
meest verschillende conclusies
trekken, wanneer men steeds
twee van deze waarden constant
en de derde veranderlijk denkt.
Men komt daarom ook tot de
slotsom, dat men met korte gol
ven, d.w.z. bij hoogere frequen
ties, grootere afstandswerkingen
kan bereiken dan met lange gol
ven, bij gelijk blijvende stroomsterkte en antennehoogte. Men
kan zich gemakkelijk een voor
stelling maken van de energie,
welke door een antenne uitge
straald wordt en van de hoeveel
heid, die op een bepaalden af
w/mumm/m/m/M,
Aarde
stand hiervan nog ter beschik
king staat, door het volgende
Afb. 268. Trechtervormigeof kegel-antenne.
voorbeeld.
Een antenne heeft een capa
citeit van 300 cM.; by 8 Ohm weerstand vloeit er een antennestroom v*ui
7 Ampère, dan staat by deze verhoudingen, dus bij 0,4 KW antenneenergie, onder gebruikmaking van een geschikte, hooge antenne op een
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afstand van 100 M van den zender, in den ontvanger nog maar 5.10-5

..

I

Watt of 2^^- Watt ter beschikking.
Zooals wij intusschen hebben uiteengezet, is de antenne in werkelijkheid
i
;■

>1
:
.Antenne

oo

s

Tegencapaciteit

V
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Aarde

Afb. 269.

Dubbelkegel-schermantenne.

een condensator, waarvan de eene helft door den luchtdraad en de andere
helft door de aarde vertegenwoordigd wordt. Een uitzondering hierop
maken de luchtschip-, vliegtuig- en de raamantenne (afb. 266).
richting

zeer lang m verhouding
tot de hoogte der Antenne

o
( ►
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Aarde

Afb. 270.

Geknikte Marconi-antenne.

Verschillende groote stations zyn op moerassigen grond geïnstalleerd,
om een zoo onberispelijk mogelijke aarde te hebben. Voorzoover evenwél
geen absoluut goede aardverbinding mogelijk is, zal men, om leidingsverliezen in den aardbodem te vermijden, in of boven de aarde netten van
draden aanbrengen.
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Zulk een inrichting ter vervanging van de aardverbinding is nu de
reeds meerdere malen genoemde tegencapaciteit en deze heeft in den loop der jaren veel
toepassing gevonden. Al zijn ook electrische
zend- en ontvangantennes in beginsel gelijk,
tegen capacite it
dan wordt toch van de zendantenne een groot-,
maar van de ontvangantenne een zoo klein
mogelijk stralingsvermogen gevergd. Vandaar
de werkelijke verschillen in uitvoering. Slechts
in het speciale geval, als beide soorten gecom
bineerd zijn, moet men een compromis zien te
sluiten.
Zoo ontstonden de harp- of waaierantenne
/
(afb. 267), de trechtervormige (kegel) anten
ne (afb. 268), zooals eertijds bij het station
Poldhu in Engeland was gebouwd en de
schermantenne, die zich bijzonder gemakkelijk
voor lange golven laat inrichten. Voor kortere
golven leent zich beter de dubbelkegel-schermantenne (afb. 269). De antennedraden zijn
5
daarbij zoo gespannen, dat zij eerst als een
ar
scherm naar buiten loopen, maar dan in het
midden van hun lengte weer ombuigen en naar
Afb. 271. Dubbelantenne by luchtsche
den voet van den mast teruggaan.
pen, ballons enz.

*
i

De T-antenne werd het
eerst als scheepsantenne
benut; hier was zy de
aangewezen vorm van
antenne, mede omdat
zy tevens als ontvang
antenne goed geschikt
is.
Denkt men zich de
eene helft van een T-an
tenne weggelaten, dan
ontstaat de L-antenne,
die in het gebruik by
korte golven reeds een
richtweruitgesproken
king bezit.
Een groote beteekenis

‘
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Afb. 272.

Ster-antenne.
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heeft, sedert de invoering der radiotelefonie, de ontvangantenne in L- of
T-vorm voor dit doel gekregen. Na de hier gegeven uiteenzettingen over
de 'werkwijzen der verschillende antennetypen, zal het niet moeilijk vallen
alle voor den bouw van dergelijke producten benoodigde wetten toe te
passen. In de volgende afdeelingen van dit hoofdstuk zal niettemin in
het kort op het electrisch wetenswaardige voor den bouw van dergelijke
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Aarde
Afb. 273. Radio-Goniometer.

kleine antennes voor radio-ontvangdoeleinden worden ingegaan.
Afgezien van alle tot hier aangevoerde antennevormen, bestaan er in
physisch opzicht, buiten deze, nog eenige andere soorten, die ook op hun
beurt beteekenis kunnen hebben.
Daar is b.v. de aard-antenne, zoo genoemd, omdat zy geen bijzondere
hoogte bereikt, maar meestal zooals een telegraafleiding, geïsoleerd op
stokken wordt aangebracht.
Van Marconi stamt de geknikte antenne (afb. 270), waarvan het hori
zontale gedeelte kilometers ver kan worden gespannen. De voorkeur voor
deze antenne bestaat in de lichtwerking (die nogal bestreden is) en de
groote belastbaarheid. Deze eigenschappen waren het ook, die uit dergelijke antenneinrichtingen, stations van reusachtige afmetingen deden
ontstaan.
Bekend zijn verder bij vliegtuigen en luchtschepen de dubbel-antennes,
die daarbij toepassing vinden (afb. 271). Hierby toch is een aardleiding
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ónmogelijk. Men heeft dienovereenkomstig een inrichting, zooals bij den
Hertzschen zender aangebracht, welke inrichting de karakteristieke eigen
schap vertoont van een stralingsminimum ongeveer in de antennerichting.
Ook bij grondstations kan men dergelijke antenneparen aanwenden en
men verkrijgt hiermede een uitgesproken lichtwerking. Daarom noemt
men deze inrichtingen ook wel richtdubbelantennes. Er bestaat overigens
geen beletsel om meerdere zulke antenneparen te bouwen en men verkrijgt
dan een sterantenne (afb. 272) als gerichte zend- en ontvangantenne.
Bellini en Tosi bereikten hetzelfde doel met den door hen aangegeven
Radio-Goniometer (afb. 273), die juist zooals de raamantenne voor richtingontvangst en draadlooze peiling toepassing heeft gevonden.
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ALGEMEENE GEZICHTSPUNTEN VOOR DEN BOUW
VAN ANTENNES.

Daar de voorschriften, welke in acht moeten worden genomen bij den
bouw van antennes, in de laatste afdeeling van dit hoofdstuk zijn op
genomen, zullen wij hier volstaan met de bespreking van de voorzorgen
met betrekking tot het electrische gedeelte.
Het is van belang, dat de totale lengte van den te gebruiken antenne
draad van een ontvangantenne in geen geval meer bedraagt dan 100 M.
Men rekent voor de eigenlijke antenne (zonder toevoerleiding) in het
algemeen, mede met het oog op de in dezen tijd zoo noodige selectiviteit,
«en lengte van 15 a 20 M. voor ontvangtoestellen met 1 trap hoogfrequent
versterking en van 30 a 40 M. voor omroepontvangers zonder hoogfrequent
versterking.
Het is niet raadzaam een lengte van 50 M. te overschrijden, want dit
heeft weinig doel. Men moet bedenken, dat altijd voor een goede ont
vangst een speciale eigengolf noodig is en hiervoor moet steeds een
mogelijkheid overblijven. Men bereikt deze, zooals bekend, door een draaicondensator in den antennekring op te nemen.
Bij te groote antennes kan men onder bepaalde omstandigheden te dicht
bij de ontvangcapaciteit van den draaicondensator komen en verkrijgt dan
geen goede afstemming meer. By apparaten met parallel geschakelden
antennecondensator voor de afstemming, wordt de kans op een slechte
afstembaarheid nog grooter. Zoo zal het dan kunnen gebeuren, dat men de
korte golven in het geheel niet meer of zeer moeilijk kan afstemmen.
Voor een goede afstemming komt verder .een gunstige verhouding van
capaciteit en zelfinductie in aanmerking. Bij onjuiste verhouding tusschen
capaciteit en zelfinductie wordt in het bijzonder bij primaire afstemming,
de demping te groot, d.w.z. de resonantiekromme valt te vlak uit. Dus
is de afstemming slecht.
Hiermede dient men dus wel rekening te houden bij het bepalen der
antennelengte, als men b.v. toevallig een paar uitstekende, hooge be
vestigingspunten ter beschikking heeft, die op een grooteren afstand dan
40 a 50 M. van elkaar gelegen zijn en men deze wenscht te benutten voor
den antenneaanleg. Van belang is verder hierbij nog de kleinste golf, die
men wenscht te ontvangen. Wil men golven onder de 300 M. goed kunnen
afstemmen, dan is het zaak de antenne naar verhouding ook zoo kort
mogelijk te maken.
De toevoerleiding van de antenne naar de plaats van invoering moet
steeds, zooals wy reeds eerder in dit boek opmerkten, bij voorkeur geheel
vry hangend, zonder verdere steunpunten worden aangebracht, ter ver
mijding van ongewenschte, bijkomende capaciteit. Ook dient men altyd
zoo ver mogelijk uit de buurt te blijven van zinken dakranden, regenafvoerpypen en andere metaalmassa’s, mede met het oog op de storingen,
die deze dikwyls op de antenne overdragen. Nooit mag men de antenne-

.
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toevoerleiding dus op korten afstand parallel laten loopen met muren
of metalen constructies.
Ten slotte houde men rekening met de effectieve hoogte. In de stad
zijn de electrische verhoudingen van de antenne het ongunstigst. Terwyl
men op het platte land gerust ongeveer de werkelijke hoogte ten opzichte
van den grond als „werkzaam” mag aannemen, kan men in de stad zonder
groote misrekening te maken, de (meestal zinken) daken der omringende •
huizen mede als tot de aarde behoorende, beschouwen.
Afgezien nog van deze daken en de muren, bevatten de huizen boven
dien nog alle mogelijke buisleidingen en metaalmassa’s, die geaard zijn,
als water-, gas-, centrale verwarmingsbuizen enz.> zoodat het electrische
veld volkomen ondefinieerbaar wordt. Het beste is altijd de antenne zoo
hoog mogelijk boven het dak aan te brengen, om van een goede ontvangst
verzekerd te zijn. Nog beter is het intusschen, de antenne tusschen twee
huizen in te spannen en dus een diepe open ruimte ermede te overbruggen.
Dan rest nog de keuze van het antennetype. Als zendantenne kiest men
een type met het grootst mogelijke stralingsvermogen, terwijl men voor
ontvangdoeleinden dit stralingsvermogen zoo klein moet zien te houden
als het maar even kan. Als de beste, is in de practijk wel de vorm van
het omgekeerde L-type naar voren gekomen. Daarnaast komen nog de
T- en de scherm-antenne het meest voor practisch gebruik in aanmerking.
Is men het met zich zelf eens over de keuze van den antennevorm (in
de meeste gevallen zal dit wel het eendraads L-type zijn) dan moet men
naar goede bevestigingspunten omzien. Is men verplicht boven zijn eigen
dak te blyven, dan moet men liefst 4—8 M. hier boven uit zien te komen.
Zijn geen geschikte steunpunten voorhanden, dan dient men deze aan te
brengen. Men blijve altijd zoo ver mogelijk uit de buurt van telefoon of
sterkstroomleidingen en kruise deze onder geen enkele omstandigheid,
om reeds eerder genoemde redenen van gevaar en storingsbeïnvloeding.
Als steunpunten komen in aanmerking torens, schoorsteenen en gevels,
die men natuurlijk vooraf op voldoende stevigheid voor de trekbelasting
moet beproeven. Speciaal bij gebruik van uitstekende gevelsteenen is voor
zichtigheid geboden en mogen deze wel eerst terdege onderzocht worden.
Bij gebruik van schoorsteenen moet men nagaan of de rook gemakkelijk
de isolatoren zal kunnen bereiken, want deze kan zeer storend werken,
vooral op de antenne zelf, als deze van litzdraad is gemaakt.’ Het is dan,
mede met het oog hierop, altijd beter massief draad van phosphor- of
siliciumbrons van 1,5—2 mM te gebruiken. Uit electrisch oogpunt biedt
overigens het litzedraad geen bijzondere voordeelen tegenover de groote
nadeelen, die het bezit en waar wij reeds eerder over gesproken hebben;
alleen bij transportabele ontvangers heeft het zin, dit litze te gebruiken
en dan nog in hoofdzaak om zuiver mechanische redenen.
Voorzoover de stevigheid van den schoorsteen zulks toelaat, kan deze
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gerust als steunpunt genomen worden, doch men doe
dit zoodanig, dat de
schoorsteenveger hierdoor geen hinder, by het verrichten
van zijn werk
kan ondervinden. Wil men de antenne nog hooger aanbrengen, dan ka/’,
men van palen of masten gebruik maken, die men van onderen tegen den
schoorsteen aanzet (op een vlak plankje, om beschadiging van het lood,
zink of mastiek te voorkomen) en hieraan stevig vastbindt met ge
galvaniseerd ijzer- of bronsdraad (niet in de voegen, doch op den harden
steen). Aan het boveneind kan men de masten dan door middel van
schoordraden op verder afgelegen punten steun geven.
Zooals gezegd, hoe
hooger men kan ko- n
B
men, hoe beter, als
t
!h •Doorhang
men boven zijn eigen
dak
moet
blijven,
4
want al is het huis
ook nog zoo hoog, het
q.- Spanwijdte
nulpotentiaal zal hier
bij van de aarde altijd
tot het dak worden
verschoven. Op het 'iillh
47777)
platte land kan men
Afb. 274. Doorhang van de antenne.
betrekkelijk laag bij
den grond blijven,
wanneer tenminste geen boomen in de onmiddellijke nabijheid van de
antenne staan, want ook deze hebben invloed op de effectieve hoogte.
Is het niet mogelijk de antenne horizontaal op te hangen, doordat men
geen twee even hooge steunpunten ter beschikking heeft, dan is men
natuurlijk gedwongen de antenne schuin op te hangen, doch de werkzame
hoogte zal hieronder moeten lijden.
Als antennemateriaal kan principieel iedere draadsoort worden gebruikt,
dus ook ijzerdraad (gegalvaniseerd), doch het beste is, onder alle omstan
digheden, hard koper- of bronsdraad voor dit doel te nemen van 1,5 of
2 mM.
De trekvastheid van de voor gebruik in aanmerking komende draden is.
bij
»
„
„

1,5
2,0
2,0
2,0

mM bronsdraad
,,
»
„ hardkoperdraad..............................
„ ijzerdraad (gegalvaniseerd) . . •
7 X 7 X 0,3
„ 2,0 „ bronslitze (7 X 7 X 0,3) . . . .
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. . 120 Kg
. . 165 „
. • 140 „
. . 125 „
130

„

Men ziet dat de trekvastheid bij al deze materialen weinig verschil
uitmaakt. By het aanleggen van den draad moet men er evenwel op
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letten, dat de trekvastheid niet achteruit gaat, door soldeeren of knikken.
Verbindt men den toeVoerdraad afzonderlijk met het horizontale deel van
de antenne en laat men om een of andere reden den draad niet uit een
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Afb. 275.
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trillingsgetal per minuut.
Betrekking tusschen doorhang en trillingsgetal.

stuk doorloopen tot de plaats van invoer, dan ontstaat op de verbindings—
plaats het grootste gevaar voor vermindering der trekvastheid.
Maakt men dus soldeerverbindingen,
dan moet men dit toch nooit doen op
I
plaatsen waar deze onder trek komen te ffp”
staan. Dit geval is b.v. denkbaar bij het
L-type.
1
Bij toepassing van een T-antenne moet
men daarom bij voorkeur van speciaal
daarvoor in den handel zijnde T-stukken
gebruik maken. De*trekspanning wordt
I
bepaald door de grootte van den door
hang van den draad.
Afb. 276. Porceleinen klokSpant men een draad volgens afb. 274 isolator op omgebogen steunijzer (met schroefdraad).
tusschen de punten A en B, dan be
schrijft de draad hiertusschen een flauwen boog, een zoogenaamde kettinglijn. De afstand van het diepste punt,,
afwijkend van de rechte verbindingslijn tusschen de beide ophangpunten.
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tot die lijn, noemt men den doorhang. Natuurlijk wordt deze doorhang
minder, naarmate de op den draad in zijn lengte-richting werkende kracht
of trek sterker is.
De spanning hangt nu af van:
1. de spanwijdte, d.w.z. van den afstand tusschen beide ophangpunten
van den draadboog,
2. het gewicht der lengte-eenheid van den draad,
3. de temperatuur en
4. de uitzetting van den draad.
Is in de, in de afbeelding geteekende, spanwijdte in M. =: a, de door
hang in M. = b, het gewicht van 1 M. leidingdraad in Kg = q en de
mechanische spanning in het diepste punt van den doorhang = H, dan is:
q . a2 Kg. M.
8 . b
De doorhang en daarmede ook de spanning van den draad zijn van de tem
peratuur afhankelijk. Daarom dient men bij den bouw van een antenne er
op te letten, welk jaargetijde het is en de spanning dienovereenkomstig te
kiezen. Daar ieder metaal onder den invloed van warmte uitzet en door de
koude inkrimpt, moet men de spanning zoo berekenen, dat bij de laagste te
vernachten temperatuur en bij gelijktijdige belasting door den winddruk,
ijsel of sneeuw de toelaatbare materiaalbelasting niet wordt overschreden.
De eenvoudigste methode zou zijn, wanneer men zich bij den bouw
van een dynamometer bediende. Men kan echter ook voor spanwijdte en
temperatuur een gemiddelden doorhang kiezen. Voor de meting van den
doorhang, die voor den leek niet zoo heel eenvoudig is, bestaan verschillen
de methoden, b.v. door middel van een lichten stang of lat, waarop ver
schillende maten zijn afgezet. Hieronder volgen eenige tabellen.
H=

SPANNINGSTABEL
voor eendraads-antennes uit bronsdraad van ongeveer 1,5 mM doorsnede.
Spanwijdte
Temperatuur
in 0 Celsius
—

25
20
15
10
5
0

+ 5
+
+
+
u

i

'

•

10
15
20
25

30 M

40 M

50 M

60 M

80 M

100 M

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

17,5

17,5
16,4
15,4
14,4
13,4
12,4
11,4

17,5
16,4
15,4

17,5
16,5
15,4
14,5
13,5
12,6
11,6
10,8

17,5

16,4

15,4
14,4
13,4
12,4
11,4
10,3
9,3
8,2
7,4

10,4

9,5
8,5
7,7

14,4

13,4
12,5
11,5
10,5
9,7
8,8
8,0

9,9

12,1
11,3
10,5

9,1

9,8

17,5
16,6
15,7
14,8
13,9
13,2
12,4
11,7
11,0
10,3

9,1

9,7

.8,4

16,6
15,6
14,7

13,8
12,9

;

I
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DOORHANGTABEL
voor eendraads-antennes uit brondsdraad van ongeveer 1,5 mM doorsnede.
Spanwijdte
Temperatuur
in 0 Celsius
—
—
—

25
20
15
10
5
0

+
+
+
+
+

5
10
15
20
25 .

30 M
cM

40 M
cM

50 M
cM

60 M

6
7
7
8
8
9

10
11
11
12
13
14
15
17
18

16
17
18
19

22
24
25
27
29

11
12
13
14
15

20
23

cM

20
22
24
26
28

31

31
34

I

' 34
36
39
43
47

80 M
cM
40
42
44
47
50
54
57

61
66

71
76

100 M
cM
62
65
69
73
78
82
87
93
99

105
111

Deze methode is echter niet altijd toe te passen, In de meeste gevallen, als een antenne tusschen twee huizenblokken boven de tuinen

7

Afb. 277.

Porceleinen klokisolator met recht steunijzer.

hangt, kan men er geen gebruik van maken. In dit geval kan men zich
behelpen, door bij A en B den toelaatbaren doorhang op de masten af
te zetten en dan door er langs te kijken dezen op het oog te bepalen.
Een andere bruikbare methode, hoewel niet zoo nauwkeurig, bepaalt
de grootte van den doorhang met behulp van het trillingsgetal van den
draad. Tot dit doel brengt men den draad in slingerende beweging (geen

'

■H

Alg. gezichtspunten voor den bouw van antennes.

337

al te sterke uitslagen!) en telt per minuut de slingeruitslagen. Met behulp
van de tabel van afb. 275 kan men dan den doorhang in cM aflezen.
Daar het afbreken van den draad dikwijls gevaar kan opleveren, vooral
wanneer
sterkstroomleidingen in
de buurt loopen, is
het aan te bevelen,
antenne
alle deelen van de
antenne op hun
vastheid en betrouwbaarheid te
beproeven. Span
wijdte en doorhang
moeten zoo bere- Afb. 278. Afspanning op porceleinen klokisolator.
kend
zijn,
dat
houten masten met tienvoudige, ijzeren met vijfvoudige en leidingen bij
—20° Celsius met vijfvoudige belasting nog bedrijfszeker geacht kunnen
worden (bij leidingen
van
hardgetrokken
metaal met drievoudi
ge zekerheid). Verder
moet men rekening
houden met een mo
gelij ken winddruk van
125 Kg per loodrecht
getroffen vlak van
1 M2.
Van groote waarde
is verder een goede
isolatie van de anten
ne. Gebruikt men
slechts één draad en
dit is in de meeste ge
vallen, waar zulks ook
maar even mogelyk
Afb. 279. Porceleinen ei-isolator.
is, aan te bevelen, dan
kan men voor de bevestiging en afspanning van de antenne gebruik maken
van klokisolatoren op gebogen steunijzers, met of zonder schroefdraad
(afb. 276). Dit is al een zeer eenvoudige manier; alleen zal men deze
methode slechts tusschen vaste steunpunten kunnen toepassen. .
Voor de bevestiging op dakranden of uitstekende punten, kan men
dezelfde isolatoren met recht steunijzer gebruiken (afb. 277).' Bij gebruik
van deze isolatoren kan de antennedraad direct hieraan bevestigd worden
22
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op de manier, zooals deze in afb. 278 is aangegeven; hier is de draad
ongeveer viermaal (bij 1,5 mM doorsnede) of driemaal (bij 2 mM door
snede) om den hals van den isolator geslagen en in ongeveer 7 windingen
om de leiding gewikkeld.
Algemeen gebruikt men in dé practijk echter ei-isolatoren (afb. 279),
die bij meerdraadsantennes in het geheel niet gemist kunnen worden;
men maakt dan een ketting van drie of vier stuks, door middel van dikke
ijzeren S-haken (in dezen vorm zijn ze in den handel verkrijgbaar).
Het is niet aan te raden voor de verbinding der isolatoren onderling
henneptouw of koord te gebruiken, zooals men vaak doet, want dit is

a

b

9<f

V/

(o)
Goed

wim/m

••
..

Goed i

Verkeerd

£

P
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'////////mM
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O

I

I
i
i
i

O

0-0-

I
I
I

Aarde

Afb. 280. Antenne toevoeringen.
van onvoldoende houdbaarheid tengevolge der spoedige verweering, waar
aan het is blootgesteld.
De verbinding der isolatoren moet zoodanig geschieden, dat deze enkel
voor trekbelasting in aanmerking komen en de eigenlijke antennedraad
dus vrij blijft van deze doorverbindingen. Isolatoren van andere construc
tie, die niet op trekbelasting zijn berekend, breken vaak en geven dan
aanleiding tot storingen, hoewel zij in electrisch opzicht minstens even
goed zijn als de ei-isolatoren; uit het oogpunt van mechanische sterkte
beschouwd zyn eerstgenoemde evenwel te verwerpen.
Het is verder van belang de antennetoevoerleiding zoo kort mogelijk
te houden, want bij lange toevoerleidingen treden vaak bijkomstige ver
liezen op, die van invloed zijn op de goede afstemming van het ontvang
apparaat. By het gebruik van een meerdraadsantenne dient voor iederen
draad een afzonderlijke afvoer te worden gemaakt. Het is verklaarbaar,
dat zulke aftakdraden, daar zij in de meeste gevallen naar beneden
hangen met hun volle gewicht aan de antenne zelf, voor deze laatste een
voor de steunpunten extra belasting vormen.
Dit geldt in hoofdzaak voor de T-typen, daar bij de L-antennes, die
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aan één kant worden afgetakt, dit bezwaar niet zoo groot is. Intusschen
moeten de afvoerdraden zonder mechanische spanning worden opgehangen,
zoodat alleen het eigen gewicht tot de belasting van de antenne en de
steunpunten bij draagt.
Een' zekere moeilijkheid levert de verbinding van de toevoerdraden met
de antennes op, daar met het oog op de reeds eerder genoemde belastbaarheidsvermindering, niet gesoldeerd mag worden. Er zijn daarom
speciale verbindingsstukjes geconstrueerd, zooals wij die bij den bliksem
afleider in grootere afmeting eveneens gebruiken. Niettemin blijft er
altijd, tengevolge van het heen en weer slingeren door den wind, nog
kans bestaan op het afbreken der toevoerdraden.

:

Afb. 281-

i
1
-1

• ^
• -V

Porceleinen invoerbuis.

Mede als gevolg van deze verbindingsmoeilijkheid moeten daarom de
antenne-toevoerdraden zoo kort mogelijk zijn. Bovendien moet men er
acht op slaan, dat antenne en toevoerdraad zooveel mogelijk een rechten
hoek vormen met elkaar. Geheel verwerpelijk is een gedeeltelijke parallelvoering van den afvoerdraad met den muur, op grond van reeds eerder
opgemerkte overwegingen.
In afb. 280 zijn beide gevallen voorgesteld; bij a zijn de juiste verhou
dingen weergegeven: haaksche toevoerdraden en de leiding van den ont
vanger (o) naar de aarde kort. In b blijft de toevoerdraad te dicht bij
de antenne; verder ligt de ontvanger (o) ongunstig, omdat de aardleiding •
te lang uitgevallen is. ,De gestippeld geteekende lijn geeft een betere
verhouding onder deze omstandigheden weer.
De toevoerleiding kan men op de plaats van invoering bevestigen aan
een klokisolator op steunijzer. Ook kan men een afgespannen eierketting
hiervoor gebruiken, indien geen geschikt vast punt aanwezig is voor een
goede bevestiging. Daar men een lange parallelvoering van den toevoer
draad met den muur zal moeten vermijden, zal men speciaal bij dicht op
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elkaar staande huizengroepen van deze methode een veelvuldig gebruik
moeten maken.
Van de afspanning gaat de leiding het eerst naar den antenne-aardeschakelaar. Deze laatste moet buiten het huis of gebouw worden aan
gebracht, doch gemakkelijk bereikbaar zijn. Van den schakelaar voert de
leiding via de invoerbuis
naar het ontvangtoestel.
Ook kan men een gaat
je in de ruit boren op een
daarvoor geschikte hooge
plaats en den draad hier
Afb. 282. Porceleinen invoertulle (zwanen
doorheen leiden. Op deze
hals).
wijze bespaart men zich
de moeite van een bijzon
dere invoerconstructie. Vaak is echter het doorboren van het houten raamkozijn gemakkelijker, doch ingeval men dit doet, moet in het gat een
doorvoerbuis van porcelein, glas of eboniet worden aangebracht.
De eerstgenoemde manier bezit het voordèel, dat men hierbij naar ver
houding ver van den muur verwijderd kan blijven. Heeft men ergens
boven in het venster of raam een klein ruitje zitten, dan kan men dit
er uit nemen en door een triplex plankje vervangen, waarop dan ge
makkelijk een invoertulle kan worden vastgeschroefd.
In afb. 281 is een porceleinen invoerbuis weergegeven; andere invoermogelijkheden zijn de speci
aal voor dit doel geconstru
(afb.
eerde invoertuilen
282) en muurdoorvoeringen
(afb. 283). Deze invoertullen en muurdoorvoeringen
worden in de meest uiteenloopende vormen en afme
tingen gemaakt. Het meest
gebruikt is wel de invoer
tulle van afb. 282, die be
kend is onder den naam
Afb. 283. Muurdoorvoeringen.
. „zwanenhals”. Deze tullen
worden met den omgebogen hals naar beneden aangebracht en verhinderen
de inwatering bij eventueelen regenslag. De van boven komende draad
wordt dus met een boog van onderen hier ingevoerd.
De bliksembeveiliging en de rechtstreeksche aarding van de antenne
mogen bij den bouw van deze laatste niet worden vergeten. Wij kunnen
ze hier echter slechts terloops vermelden, daar ze in een andere afdeeling
van dit hoofdstuk uitvoerig zullen worden behandeld.
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Beschouwen wij op grond hiervan, in aansluiting
°P de tot hier _gehouden ebsprekingen, ten slotte nog dat gedeelte
van den invoer naar den ontvanger leidt. Ten aanzien
belangrijkste regel, dat dit verbindingsstuk zoo kort mogelijk
gemaakt
moet worden.
Een te lange binnenleiding vergroot de capaciteit van de antenne en
levert tengevolge van haar schadelijke werking verliezen op. Is het echter
om bepaalde redenen niet mogelijk de binnenleiding kort te houden, dan
moet men hiermede in ieder geval zoo ver mogelijk van muren en metaaldeelen verwijderd blijven. In geen geval mag de binnenleiding tegen den
muur aangebracht of in een buis gelegd worden.
Bij het aanleggen van deze leiding mag de draad niet om isolatoren
gewonden worden, want iedere winding beteekent een zelfinductie, waar
van de schijnbare weerstand bij hooge frequentie volgens de formule:

1
'

RL = 2 n . v . L
zeer aanzienlijk is, aangezien de frequentie v juist heel hoog is.
Verder moet men knikken vermijden en het parallel voeren met lichtleidingen, daar deze laatste induceerend werken en het bekende brommen
in den luidspreker tengevolge kunnen hebben.
Wanneer men in het bezit is van een modern ontvangtoestel, dat toe
gerust is met krachtige schermroosterhoogfrequentversterking, kan men,
ingeval men last heeft van erge storing, zijn invoerleiding de volgende,
ten aanzien van het hierboven beschrevene, paradoxale uitvoering geven.
Men legt dan zijn toevoerleiding (die vaak grif alle mogelijke storingen
van electrischen oorsprong in de groote stad opneemt) geheel in een
metalen omhulsel, dat dan van het bovenste punt (antenne) tot bij het
toestel nauw aansluitend (stekker inbegrepen) moet doorloopen.
Dit omhulsel kan heel goed, b.v. de mantel van een loodkabel zijn en
de eigenlijke antennetoevoerdraad moet dan natuurlijk goed geïsoleerd
zijn ten opzichte van dezen loodmantel, die dan goed geaard dient te
worden. Deze aarding is natuurlijk als afscherming bedoeld en men zal
goed doen hiervoor nóch de gas-, nóch de waterleiding te benutten, doch
een eigen afzonderlijke, goed geïsoleerde en vooral korte aardleiding voor
dit doel aan te leggen.
Voert men deze afscherming goed uit, dan zal men weliswaar, mede
tengevolge der groote schadelijke capaciteit, (die ten^ deele door een verkortingscondensator weer kan worden opgeheven) veel aan geluidssterkte
en selectiviteit inboeten, doch tegen de storingen, waaraan men als be
woner eener groote stad altijd is blootgesteld, bezit men dan een goed
werkend voorbehoedmiddel. Het moderne, krachtige toestel met zijn groote
versterking en hoog opgevoerde selectieve eigenschappen doet hierbij veel
van de schadelijke werking dezer afscherming te niet en de vermindering
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aan geluidssterkte zal dan ook bij de groote, sterke zenders van dezen tijd
slechts van weinig beteekenis blijken te zijn.
Intusschen valt het niet aan te bevelen met dit experiment te beginnen,
als men in het bezit is van een verouderd ontvangtoestel of van een ont
vanger met onvoldoende voorversterking en evenmin is het raadzaam met
een goed geconstrueerd, modern ontvangapparaat, als men geen hinder
ondervindt van andere, dan van atmospherische storingen, waartegen wij
nog altijd over geen afdoend beschermingsmiddel beschikken, in deze
richting te experimenteeren.
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HOOGANTENNES.

Bij den bouw van antennes voor omroepontvangst is het zaak met den
minst mogelijken omslag de beste resultaten te verkrijgen. Aan de hand
van eenige afbeeldingen zullen daarom nog verschillende mogelijkheden
worden besproken. Verschillende typische vormen van antennes zullen
worden behandeld, zoodat het niet moeilijk zal zyn bij speciaal voor
komende gevallen een keuze hieruit te maken en eventueel met de noodige
veranderingen of wijzigingen een en ander tot uitvoering te brengen.
Alle voorzorgen bij den bouw van een antenne moeten het doel hebben,
deze in technisch opzicht goed en zoo verliesvrij mogelijk te doen uit
vallen, want laatstgenoemde voorwaarde is in de eerste plaats maat-

Afb. 284.

Dubbele L-antenne (practische uitvoering).

gevend voor een goede, sterke ontvangst. Werkelijke resultaten kan men
alleen met goed materiaal bereiken en tot het goede installatiemateriaal
behooren naast een goeden ontvanger, een onberispelijke aardleiding en een
goede antenne.
Dat, wat men in de groote stad gewoonlijk een antenne hoort noemen,
verdient dezen naam doorgaans in het geheel niet, want de tusschen
de huizen en op de daken slordig en technisch onvoldoende aangebrachte
luchtdraad heeft slechts een onbeteekenende werkzame hoogte. Zulk een
antenne kan op één lijn gesteld worden en is in de meeste gevallen dan
ook niet veel beter dan een gewone kamer- of hulpantenne. Zij vormt
een tusschensysteem en is niet toereikend om die electrische verhoudingen
tot stand te brengen, die met een werkelijke hoogantenne bereikt kunnen
worden.
Het verdient aanbeveling om, alvorens men met den bouw van een
antenne begint, zich ervan te vergewissen, dat men later geen moeilijk
heden hierdoor kan ondervinden, tengevolge waarvan men misschien het
soms ten koste van veel moeite klaargespeelde werk weer zou moeten
sloopen. In de meeste plaatsen is het spannen van draden over den open
baren weg verboden; slechts bij uitzondering wordt dit toegestaan en
hiervoor heeft men dan de vergunning noodig van de plaatselijke autori-
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teiten. Verder verzekere men zich van de toestemming van de betreffende
huiseigenaren, indien men draden aan hun huizen wil bevestigen.
Hiertegen zal practisch zelden bezwaar worden gemaakt, mits men
aan de huizen geen schade toebrengt. Overigens bestaan hier te lande
geen overheidsbepalingen of voorschriften voor den bouw van antennes,
zooals dit bij onze oostelijke naburen in Duitschland het geval is; ook de
schoonheidscommissie heeft zich nog altijd hier niet met het antennevraagstuk bemoeid, hetgeen wel verwondering mag wekken, als men de
daken en gevels der huizen in de groote stad aanziet. Deze leveren een
meer dan droevigen aanblik op tengevolge van den onordelijken, slobbe-
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Afb. 285.

Onderdeelen van een tweedraads L-antenne.
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rigen antenneaanleg; het aanzien van de huizen in het algemeen en van
het stadsschoon in het bijzonder wordt hierdoor ernstig geschaad.
Met het oog op de beste verhouding tusschen meetbare- en. effectieve
hoogte van de antenne, die onder bepaalde omstandigheden te bereiken
valt, omdat bij voldoende lengte van het horizontale gedeelte de gemeten
met de effectieve hoogte overeenkomt, zal men in de meeste gevallen
een keuze maken uit het L- of T-type. De keuze tusschen deze beide
vormen zal wel alleen worden bepaald door plaatselijkè omstandigheden,
want van een uitgesproken lichtwerking zal met het oog op de korte
lengte dan ook geen sprake kunnen zijn, zoodat in electrisch opzicht
weinig onderscheid bestaat.
Zooals wij reeds eerder opmerkten, ontleent de T-antenne haar naam
aan de Latijnsche letter T. De eigenlijke antenne is het horizontale deel,
terwijl in het midden de afvoerdraad rechtstandig omlaag leidt, om in
een zwakken boog naar de plaats van invoer te gaan.
De L-antenne heeft den vorm van een omgekeerde L, de afvoer-
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Hoogantennes,

leiding wordt hierbij aan het eind, hetwelk het dichtst bij de plaats van
invoer ligt, omlaag geleid.
De schermantenne is er een van de soort, die wegens haar eenvoudigen
vorm in vele bijzondere gevallen nog altijd toepassing vindt.
\
Andere antennevormen, als b.v. de fuik-, de kast-, de dubbelkegelantenne enz., kunnen hier gerust buiten beschouwing blijven, daar deze
practisch alleen nog maar in hooge uitzonderingsgevallen voor gebruik
in aanmerking komen.
De lengte van de antenne zal voor de eendraadstypen varieeren tusschen
15 en 40 M.; zij wordt in hoofdzaak bepaald door de plaatselijke ver-

.

. Bevestiging aan den
|f| schoorsteen te zwak

:

Antenne gevaarlijk opgehangen
Afb. 286.

Verkeerde antenne-uitvoering.

houdingen en het te gebruiken ontvangtoestel. Alleen als men geen
voldoende ruimte ter beschikking heeft voor de lengte, die een eendraadsantenne vraagt, moet men er toe overgaan, meerdere draden te spannen,
die minstens op 1 M. onderlingen afstand van elkaar verwijderd dienen
te worden _gehouden.
• De draden moeten dan zoodanig gespannen worden, dat zij niet door
den wind tegèn elkaar geslagen kunnen worden; bovendien is het doel
matig er voor te zorgen, dat het geheel rustig hangt en niet heen en
weer kan slingeren.
Verder is het gebruik van goed materiaal een hoofdvereischte. Als
antennedraad komt wegens de stevigheid hoofdzakelijk hardkoper of
phosphorbrons in aanmerking, met een trekvastheid van 40 Kg per
kwadraatmillimeter. De spanning, veroorzaakt door het eigengewicht en
de eventueele contra-gewichten, mag de tien Kg, d.i. 25%, niet over
schrijden.
De voor de antenne gebruikte draden moeten uit één stuk zijn; indien
samenstelling uit meerdere gedeelten niet te vermijden is, dan moeten bij
voorkeur goede schroefverbindingen hiertusschen worden aangebracht, met *
een trekvastheid van 90% (van 40 Kg). Verbindingsplaatsen mogen niet
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met een zoogenaamde blaaslamp gesoldeerd worden, daar de sterke ver
hitting door de vlam de trekvastheid beduidend vermindert.
Met het oog op de buitengewoon groote, storende werking der rook-
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Afb. 287.

L-antenne op een huis.

gassen in de groote steden, mag bij het gebruik van litzedraad (indien
men dit tóch wil gebruiken) de doorsnede der enkele draden niet minder
bedragen dan Va mM.
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sAfb. 288.

Tweedraads L-antenne tusschen mast en schoorsteen.

De antenne is aan voortdurende temperatuurveranderingen onderhevig
en hiermede dient men dan ook, zooals gezegd, bij den bouw rekening te
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houden. Heeft men b.v. in den zomer een antenne gebouwd
en den draad
te strak gespannen, dan loopt deze groote kans, vooral
wanneer hij kort
is, om in den winter, bij lage
temperatuur, te breken.
'Tj
Wij kunnen er nu gevoegelyk toe overgaan den bouw
!5M':
van verschillende antennes te
A
bespreken. In afb. 284 en 285
zijn de modellen van een tweedraads L-type weergegeven en
wel in afb. 284 de practische
uitvoering, terwijl in afb. 285
de constructie schematisch is
voorgesteld. De antenne is,
zooals men in de laatstgenoem
de afbeelding kan zien, tusAfb. 289. Tweedraads L-antenne tusschen fabrieksschoorsteen en huis.
schen
masten
opgehangen.
Deze masten kunnen van hout
zijn, maar evengoed kan men hiervoor ijzeren gas- of waterleidingbuizen
gebruiken.
Als benoodigde onderdeden herkennen wij in de afbeeldingen vier drie-
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Afb. 290.

Eendraads L-antenne tusschen een huis
en een boom.

ledige eierkettingen, twee spreiders van 1.50 M lengte (deze kunnen
van gewoon rond hout, bamboe of metaal zyn), de antennedraden, de toe-
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voerleidingen en de afspandraden, die over de aan de masten bevestigde
katrollen omlaag hangen en waarmede het geheel kan worden strak
getrokken.
De boveneinden der masten zijn voorzien van knoppen of looden af-

:
Afb. 291.

Korte tweedraads L-antenne.

dakjes tegen in watering en aan de masten zelf zitten (in de afb. niet
meer te zien) aan den onderkant nog haken, ter bevestiging van het afspansnoer.
Hoe men een antenne niet moet aanleggen laat ons afb. 286 zien. De
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looden of zinken kap

r!

Afb. 292. Bevestiging van den mast door het dak
heen aan den balk van de kap.

■

fout, welke hierbij gemaakt is, bestaat daarin, dat de steunpunten zóó
aan den schoorsteen zijn bevestigd, dat bij strak aantrekken van de
antenne de masten mee naar binnen getrokken zullen worden en dus
moeten afbreken. Bovendien zullen de schoorsteenen als gevolg hiervan
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beschadigd worden, terwijl in de gegeven opstelling der antenne, de
schoorsteenveger belemmering zal ondervinden bij de uitoefening van
zyn werk.
In afb. 287 zien wij hoe een eendraads L-antenne op een vrijstaand huis

.
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verkeerd
Aarde
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Afb. 293.

Eendraads-antenne van het huis naar het tuinhek.
(Verkeerde uitvoering).

is aangebracht en op steunpunten aan den voor- en achtergevel, door middel
van ingemetselde beugels is bevestigd. Om het eigenaardige zoemen,
dat bij wind optreedt te vermijden, verdient het aanbeveling, op de plaats
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Afb. 294.

Eendraads-antenne van het huis naar het tuinhek.
(Goede uitvoering).

van bevestiging lederen- of gummistrooken tusschen de opstaande buizen
en de beugels aan te brengen.
Daar bovendien de hoogte van de antenne boven het dak 3 M bedraagt,
mogen we veilig aannemen, dat de schoorsteenveger hiervan bij zijn
bezigheden geen hinder zal ondervinden, al is de schoorsteen ook 50 cM
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hoog. Wanneer de beide gebruikte masten van metaal zijn, is het aan
te bevelen, deze te aarden met voldoend dik koperdraad, met het oog op
eventueelen blikseminslag.
De toevoerleiding is via een uitstekenden stok, die van goede isolatie
is voorzien, voldoend vrij van den muur gehouden en in een der boven-
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Twee eendraads L-antennes.

kamers ingevoerd. Het horizontale steunpunt moet iets naast den mast
zijn bevestigd, om aanraking hiermede te voorkomen, ingeval de draad
door den wind mocht gaan slingeren. Hoe de aardleiding gemaakt moet
worden is eveneens duidelijk uit de afbeelding te zien.
Afb. 288 geeft een voorbeeld van een tweedraads L-antenne, waarbij
gebruik
is
ge
maakt van twee op
korten afstand van
elkaar gelegen ge
bouwen. Aan den
gevel der schuur is
op
de
bekende
wijze een mast be
vestigd als steun
punt; de schoor
steen van het huis
vormt het andere
steunpunt. Om den
schoorsteen is een
p"i
Ltbandijzer gelegd,
waaraan een haak
Afb. 296. Tweedraads T-antenne op een huis.
ter bevestiging van
den tuidraad met eierketting is vastgemaakt. De dubbele aftakking zorgt
er tevens voor, dat de antenne bij sterken wind niet te hevig kan
schommelen.
Een werkelijk gunstige effectieve hoogte bezit de korte tweedraadsantenne van afb. 289, waarbij een fabrieksschoorsteen als voornaamste
steunpunt dienst doet. De tuidraad is hierbij naar verhouding zeer lang
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Hoogantennes.
ten opzichte van de antennelengte, die dan ook slechts
zijn, mede in verband met de werkzame hoogte. In de kort behoeft te
Practyk zal men
echter beter een iets langere eendraads-antenne in dit
geval kunnen
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Afb. 297.

Tweedraads T-antenne tusschen de huizen.

aanbrengen, hetgeen tevens de uitvoering eenvoudiger maakt. Toevoer
en aardleiding zijn juist zoo uitgevoerd als bij de andere beschreven
voorbeelden.
In afb. 290 is het geval voorgesteld, dat men gebruik moest maken
van een in de nabijheid van het huis • staanden hoogen boom als een der
steunpunten. Om een eventueel afbreken van den antennedraad bij zwiepen
van den boom door den wind te voorkomen, is de tuindraad over een katrol
met een tegenwicht, dat
de antenne strak houdt
onder alle omstandighe
den, veerend opgehangen.
Overigens kan deze me
thode, om den doorhang
automatisch te regelen,
bij iedere antenne aanbe
volen worden;
alleen
moet men er in dit geval
op letten, dat het ge
wicht juist is berekend
en de toelaatbare belas
Afb. 298. Driedraads T-antenne tusschen de
ting van den gebruikten
huizen van een bouwblok.
draad er niet door wordt
overschreden.
Een korte tweedraads-L-antenne is ten slotte nog in afb. 291 uitgevoerd
te zien, tusschen twee huizen van gelijke hoogte, op slechts kleinen af
stand van elkaar gelegen. De bevestiging van de masten is in dit geval
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door het dak heen, aan de kap van het huis geschied. Deze wijze van
bevestiging is in afb. 292 schematisch geteekend en laat aan duidelijk
heid niets te wenschen over, zoodat verdere verklaring hierbij overbodig is.
Ter
vermijding
van het meerge
noemde zingen, is
onder de beugels,
*3
waarmede de mas
si
ten aan de balken
vastgeschroefd zit—
ten, weer vilt of
rubber gelegd; dit
is het eenige van
beteekenis, dat op
JU]
| de teekening niet
zichtbaar is.
In het geval van
afb. 293 is een antenneuitvoering te
zien bij een laag,
Afb. 299. Tweedraads T-antenne tusschen toren en alleen staand huis.
mast.
Er was geen twee
de steunpunt ter beschikking en dit werd op een gemakkelijke en een
voudige manier tegen het hek aangebracht. De fout, die hierbij echter ge
maakt werd, bestaat hierin, dat de afvoerdraad te dicht langs de eigenlijke
antenne teruggeleid is. Zoo’n
uitvoering heeft in het ge
40 Mheel geen nut, doch schaadt
slechts. Op grond hiervan
;
moet deze bouwwijze ver
meden worden en de juiste
manier van aanleg van den
0
toevoerdraad, onder de ge
geven omstandigheden, is
Aarde
geteekend in afb. 294. In
beide teekeningen is verder
de aan de dakkapel beves
Afb. 300. Eendraads T-antenne tusschen
tigde mast van achteren ge
huis en boom.
schoord en dit is steeds aan te bevelen.
In afb. 295 is het geval geteekend, hoe op eenvoudige wijze twee
antennes tusschen twee alleen staande huizen gespannen kunnen worden
en waarbij de antennes in eikaars verlengde liggen; hierbij zijn twee
steunpunten overbodig geworden. De afstand tusschen beide einden der
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antennes, in het midden, bij het aanknoopingspunt, moet echter hierbij
minstens 2 M. bedragen.
Tot nog toe is alleen aangetoond, hoe een L-antenne gebouwd moet
worden. Daar onder bepaalde omstandigheden, voornamelijk tengevolge
van de ligging der beschikbare vaste steunpunten, de T-antenne een
betere ontvangst kan garandeeren, zullen wij nog eenige voorbeelden geven
voor den aanleg van dezen antennevorm.
In afb. 296 is het geval voorgesteld, dat twee steunpunten op het eigen
huis ter beschikking staan;
hierbij zijn de masten op
voldoende hoogte tegen de
schoorsteenen aangebracht.
De keuze van den T-vorm
E
vindt hier zijn oorzaak in
in
de omstandigheid, dat de
plaats van invoer in het
midden van den voorgevel
invoer
is gelegen, in tegenstelling
\
met het geval van afb.
286, waar deze zich in den
tïïïiïïil
zijgevel bevindt. De beves
tiging van den toevoer is (I||||||(IHu«!«llui
in den geteekenden vorm
M *
goed te keuren, als zich
geen metaal aan den uit
stekenden rand van den
Afb. 301. Schermantenne.
voorbouw van het huis be
vindt.
Een ander voorbeeld van den bouw van een korte tweedraads T-antenne
geeft afb. 297, waarbij nadere uitleg gerust achterwege kan blijven.
In het geval van afb. 298, waarin wij volledigheidshalve een voorbeeld
van een driedraads T-antenne hebben weergegeven, was misschien het Ltype te prefereeren geweest en beter tot zijn recht gekomen (kortere toevoerleiding en loodrechte omlaagvoering).
Een laatste voorbeeld van een tweedraads T-antenne geeft afb. 299,
waarbij dit type gerechtvaardigd is door den korten afstand tusschen
de beide steunpunten, terwijl een hiervan door een breeden toren met spits
wordt gevormd en deze bovendien met metaal bedekt is. Ware dit laatste
niet het geval en de toren smaller, dan zou, mede met het oog op de
lengte der toevoerleiding, beter het L-type gekozen zijn geworden; onder
de gegeven omstandigheden echter zou hierbij de metaalbedekking een
schadelijken invloed op de ontvangst tengevolge kunnen hebben.
Uit dit voorbeeld is weer te zien hoe men zich moet laten, leiden door
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de plaatselijke verhoudingen en zich dient aan te passen by de om
standigheden, bij de bepaling van den vorm der antenne.
Als laatste T-type geven wij nog een eendraads-antenne van dezen vorm
weer in afb. 300. De T-vorm is hier gekozen met het oog op de plaats van
invoer en den boom, die als tweede steunpunt moest fungeeren. Als het
even vermeden kan worden moet men liever geen boomen als steunpunten
voor een antenne gebruiken; zij leenen zich er niet bijzonder voor, omdat
zij steeds door den wind heen en weer worden bewogen en dientengevolge
de ontvangst beïnvloeden. Zij zijn daarom in den eigenlijken zin geen
geschikte steunpunten en als men ze toch hiervoor wenscht te gebruiken,
dient men altijd den eigenlijken antennedraad zoover mogelijk van de
kruin verwijderd te houden. Heeft men met een jongen boom te doen,
dan moet men bovendien nog met den groei rekening houden, ook ten
aanzien van het zich uitbreidend bladerdak, dat de electrische verhou
dingen van de antenne kan veranderen.
Ten slotte geven wij in afb. 301 nog het geval weer, waarin een schermantenne wordt toegepast. Veelvuldig zal echter deze vorm niet in aan
merking komen. Een nadeel van dit antennetype bestaat in het feit, dat
men hierbij altijd zulk een hoogen mast noodig heeft en de uitvoering
onder alle omstandigheden zeer kostbaar is, hetgeen uit de teekening wel
valt af te leiden. De antennedraden dienen bij dit type tevens als schoordraden voor den mast en zijn, onder tusschenschakeling van eierkettingen,
aan de hoeken van het huis bevestigd. Aan het boveneinde zijn de draden
van deze antenne doorverbonden en van hieruit gaat de toevoerdraad naar
de plaats van invoer.
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ZOLDERANTENNES.

Niet iedere toestelbezitter is in de gelegenheid om een hoogantenne
te maken, waarvan hij een goede ontvangst kan verwachten. In de
groote stad is er veelal geen plaats meer voor op de daken; hier zitten
de antennes al veel te dicht op elkaar met als gevolg een onaangename
wederkeerige beïnvloeding.
Het antennevraagstuk dringt zich hier dan ook onweerstaanbaar naar
voren en een goede oplossing, die practisch door te voeren zou zijn, ligt
niet voor de hand. Daarbij komt nog, dat het gepruts en geknoei op de
daken der huizen een schrikbarenden omvang heeft aangenomen, waardoor
alle mogelijke klungelige staketsels met de daaraan flodderig bungelende
stukjes
draad
Antenne
vloer bovenverdieping
zoo langzamer
hand van alle
/so/atiebuis
kanten niet al
leen
gevaar
gaan opleveren
Wj
voor de om
O. êenge/s
geving,
maar
ook een onge
stoorde
ontgips-kolklaag
vangst
voor
andere,
goed
Afb. 302. Doorboring van het plafond.
gebouwde
antennes onmoge
lijk maken. Het ware te wenschen, dat in de groote steden vooral, de
overheid hier zich eens mee ging bemoeien, om door ingrijpende maat
regelen en verordeningen paal en perk aan deze ongerechtigheden te
stellen; dit zou dan een goed begin kunnen zijn om tot betere toestanden
te geraken.
Voor het aanbrengen van een antenne binnenshuis is een goede isolatie
de hoofdzaak en nalatigheid in dit opzicht wreekt zich zelf. Men kan zich
beter direct bij den bouw van zulk een antenne eenige meerdere moeite
getroosten en er de noodige zorg aan besteden, dan later tot de ontdek
king te moeten komen, dat alle werk vergeefs is geweest.
Om te beginnen zullen wij een antennevorm gaan beschouwen, die
speciaal voor die luisteraars in aanmerking komt, welke het bijzondere
voorrecht genieten om onder het dak te wonen, d.w.z. onder den zolder.
Vandaar den naam „zolderantenne”, omdat zij op den zolder wordt aan
gebracht. De vorm van deze antennes kan ingericht worden naar de
beschikbare ruimte tusschen de balken.
Als men het met zich zelf eens is over de vaste plaats van het toestel,
voert men den antennedraad van hieruit omhoog door het plafond, na
hierdoor een gat geboord te hebben, om langs den kortst mogelyken weg
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op den zolder te komen. In het gat wordt dan een isoleerend buisje ge
stoken en hierdoorheen de draad gevoerd (zie afb. 302).
In de nok van het dak worden dan, zoo hoog mogelijk, een reeks geisoleerde schroefhaken (afb. 304) in de balken gedraaid, b.v. om den
anderen balk en hierdoorheen wordt dan de antennedraad (die gerust
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naar den Ontvanger
Afb. 303.

Zolder-zigzagantenne.

uit geïsoleerd snoer mag bestaan) zigzaggewijs gevoerd (zie afb. 303).
Door vanaf het eind der antenne, deze bij gedeelten te verkorten, kan
men uitprobeeren, welke lengte de beste resultaten geeft. Het eind
kan men dan het best door middel van een porceleinen ei-isolator en een
los stuk draad afspannen.
Hoe minder steunpunten (haken) men overigens kan aanbrengen, des
te beter. Een andere uitvoe
ringsvorm is de in afb. 305
------r
“ schematisch geteekende z.g.
kast-antenne. Hiervoor zijn
vier houten stokken van 50
Afb. 304. Geïsoleerde schroefhaak
cM lengte bij ongeveer 1 cM
voor binnenleidingen.
doorsnede noodig. Aan iederen stok worden twee ei-isolatoren gebonden en hieraan wordt dan de antennedraad volgens de af
beelding bevestigd. Het geheel wordt hierna opgehangen; lengte en
breedte van het aldus ontstane dubbele raamwerk zijn natuurlijk afhanke-

,

0

S.: •

Vv.

357

Zolderantennes.

lijk van de afmetingen van den zolder en de ruimte, die hier ter be
schikking staat.
Mocht de lengte der antenne niet toereikend zijn, dan kan men het
aantal windingen op
dezelfde wijze uitbrei• den, tot de hoogste ge
luidssterkte bij de ontvangst wordt verkre
gen. Eventueel kan de
afstand tusschen de
windingen tot 20 cM
teruggebracht worden,
waardoor dan tevens
meer ruimte ter be
schikking komt voor
deze uitbreiding.
Bij het aanbrengen
Afb. 305. Kast-antenne.
dezer antenne moet men
er weer acht op geven, dat de toevoerleiding langs den kortst mogely en
(verliesvrijen) weg naar den ontvanger wordt geleid, juist zooa s ij e
hiervoor beschreven zigzag- antenne.
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Vaar den Ontvanger
Afb. 306.

U-antenne.

Voor grootere zolders is de U-antenne van afb. 306 beter geschikt;
deze is met weinig moeite samen te stellen. Voor het uitspannen kan
men gebruik maken van meergenoemde, geïsoleerde haken of van ei-
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isolatoren. De afbeelding is duidelijk genoeg en spreekt voor zich zelf;
nadere omschrijving lijkt ons daarbij dan ook niet noodig.
Is de zolderruimte 15—20 M lang, dan kan men met succes een enkelen
draad of een paralleldraad-antenne spannen; hiervoor kan men weer de
gewone ei-isolatoren gebruiken, die dan met stukken tuidraad afgespanner.
worden, zooals afb. 307 laat zien. De afstand tusschen de beide draden
moet 1—1.5 M bedragen en deze dienen daarbij op eenzelfden afstand
uit de balken te blijven. Dé toevoer volgt dan weer aan één kant, juist
zooals bij het L-type en kan aan beide antennedraden in dit geval gerust
gesoldeerd worden, wat trouwens ook wel aanbeveling verdient.
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Naar den Ontvanger|

Afb. 307. Paralleldraad-antenne.
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De raamontvangst biedt belangrijke voordeelen, als men over een daar
voor geschikt ontvangtoestel kan beschikken. Waar nu een behoorlijk
raam in een woon- of zitkamer bedenkelijk veel plaats noodig heeft en
daar ter plaatse onhandig is voor de bediening, kan men de raamantenne
eveneens op zolder opstellen.
Deze methode, hoe aanbevelenswaardig overigens ook, vindt in het
algemeen niet die toepassing, welke men er redelijkerwijs gesproken,
van zou mogen verwachten. Wij zullen een beschrijving hiervan laten
volgen, doch merken hierbij tevens op, dat de daarin opgenomen maten
niet bepaald bindend zijn; volgens eigen inzicht kan men deze naar be
hoefte en gegeven plaatselijke verhoudingen binnen zekere grenzen
wijzigen en kan men fb.v. door probeeren proefondervindelijk vaststellen,
welke windingsgetallen onder bepaalde omstandigheden het doelmatigst
zyn.
In afb. 308 wordt aangetoond hoe de zolder-raamantenne moet worden
gebouwd en opgesteld en hoe, door middel van de verlenging der draaibare
as, de instelling vanuit een daaronder liggend vertrek kan worden tot
stand gebracht.
Het werk wordt begonnen met het doorboren van het plafond en den
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vloer, zoodat een buis van ongeveer 2 cM middellijn daarin past. De
plaats van opstelling wordt bepaald door de verhoudingen in de ruimte
op den zolder; er moet een raam van 2—3 M hoogte om zijn as gedraaid
kunnen worden, zonder in zijn beweging door balken of dakbedekking ge
hinderd te worden en het moet, met behulp van het in het daaronder ge-
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Afb. 308.
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Zolder-raam-antenne.

legen vertrek op 10 cM van den muur uitstekende verlengde aseind, be
diend kunnen worden.
Wanneer de hoogte van den zolder niet toereikend is, moet men een
oplossing in de breedte zien te zoeken, of omgekeerd in de lengte, als
er in de breedte geen ruimte voorhanden is. Nauwkeurige afmetingen
kunnen hier niet gegeven worden; de belanghebbende moet voor zijn
geval zelf het meest passende naar omstandigheden zien uit te kiezen.
Het zelf maken van het raam is gemakkelijk genoeg. Uit kistenhout
van ±: 1 cM dikte zaagt men twee schijven van ± 15 cM middellijn.
Vervolgens worden vier latten van ± 100 X 2 X 1 cM en twee van
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~ 1.60 M. lengte met overigens gelijke afmetingen klaar gemaakt en op
de eene schijf volgens afb. 308 vast geschroefd. De tweede schijf wordt dan,
als alles klaar is, weer hierop bevestigd. Men zal moeten toegeven, dat
hiervoor geen bijzondere vakkennis van houtbewerking noodzakelijk is.
Op een afstand van 2.5 cM van elkaar worden in de latten kleine
isolatoren geschroefd en hier omheen wordt dan de draad gewonden (0.5
mM doorsnede). Men begint met den eersten isolator op 20 cM afstand
van het begin vast te zetten en wanneer 4 windingen voldoende blijken,
|
(dit moet uitgeprobeerd worden) heeft men
6 X 4 + 1 == 25 isolatoren noodig; de
%
%
25ste isolator komt op de onderste lat te
zitten, omdat hier het einde der windingen
moet worden vastgemaakt (afgebonden).
II
Men kan nu het verdere mechanische ge
// io cm—J
deelte onder handen nemen. Een ronde
%
stang, die in de buis in het plafond past
en waarvan de lengte afhankelijk is van
de kamerhoogte, wordt nu hierin gestóken
en draaibaar in een houder aan den muur
bevestigd boven de wandconsole, die daar
van te voren op de goede hoogte tegen
den muur is aangebracht. Het boveneind van
de stang wordt nu aan het raam bevestigd;
men moet ervoor zorgen, dat het geheel
soepel, maar toch zonder speling draaibaar
Afb. 309. Wandconsole
is en niet zakken kan.
voor richtingkaart.
De bevestiging van stang en raam kan
geschieden door een platte insnijding, waaromheen een bus of ring
geschoven kan worden; deze laatste kan dan tevens dienen om het terug
zakken van de stang in het gat te voorkomen. De samenstelling van de
houten wandconsole zal wel geen nadere beschrijving behoeven; de
teekening (afb. 309) is eenvoudig en duidelijk genoeg. Wij kunnen dit
gerust aan het initiatief van den samensteller overlaten.
Aan het ondereind van de draaistang is dan nog een wijzer aan te
brengen, waarmede men het raam in de gewenschte richting boven een
kaart (zie afb. 310), waarop de richting van de verschillende stations
is aangegeven, kan instellen.
Om te voorkomen, dat het raam verder dan 360° gedraaid kan worden,
tengevolge waarvan de soepel afhangende toevoerdraden om de as zouden
worden opgerold, met groote kans op-spoedige slijtage, kan men de vol
gende inrichting aanbrengen. Men maakt een lat van ongeveer 15 cM
lengte stevig aan den onderkant van hét raam vast en slaat vervolgens
in den vloer van den zolder een zwaren draadnagel, waartegen de lat
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Zolderantennes.
dan kan stuiten; op deze manier is het onmogelijk om het raam een
volledige omwenteling om zijn eigen as te doen verrichten en hiermede
heeft men het beoogde doel dus bereikt.
De richtingkaart kan men maken van een stuk teekenpapier, waarop
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Afb. 310. Richtingkaart.
in het midden de woonplaats van den samensteller wordt afgezet. Vervolgens legt men dit papier onder een landkaart en prikt met een
naald de verschillende stations, die men beluisteren wil, door, om daarna
de» namen der plaatsen, waar deze stations zich bevinden er bij te schrijven.
Men heeft dan tevens een goede gelegenheid de juistheid van zijn land
kaart te controleeren en kan zoo noodig verschillende correcties aanbrengen, nadat men de stations eens goed gepeild heeft, om vervolgens
een tweede, betere en nauwkeurigere richtingkaart samen te stellen.
Men kan de kaart best rond uitsnijden met een doorsnede van ongeveer
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20 cM. Maakt men ten slotte in de kaart in het midden een zuiver rond
gat ter dikte van de verlengde draai-as, dan kan men deze nog iets in de
consoleplank laten verzinken en de kaart op deze plank vaststeken, b.v.
door middel van punaises, nadat men haar eerst zuiver heeft opgesteld. In
het eerste begin moet men natuurlijk ook de noordlijn op de kaart afzetten
en deze op het geographische noorden instellen, alvorens men met het
uitprobeeren een aanvang maakt.
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DE KAMERANTENNE.

Degene, die geen zolder ter beschikking heeft, om hierop een antenne
ïian te brengen en ook geen dakantenne kan aanleggen, behoeft daarom
nog niet geheel af te zien van de genoegens van den radio-omroep, als hij
:
:
-1

3
Aarde

Afb. 311.

Eendraads kamerantenne.

zich geen kostbaren raamontvapger wil of kan aanschaffen. Al is zijn
woning klein, toch zal hij altijd hierin nog wel een antenne kunnen
bouwen, die hem een naar verhouding goede ontvangst verzekert.
Groot is de verscheidenheid der manieren,
waarop een kamerantenne kan worden aan
gebracht en het is niet moeilyk deze alle te
bespreken; wij zullen daarom de voornaam
ste systemen behandelen, het aan den lezer
overlatend deze vingerwijzingen in aanpas
sing te brengen met de gegeven omstandig
heden. Door verkorting of verlenging kan
men steeds veranderingen aanbrengen en
aan de hand van de practijk de gunstigste
verhoudingen proefondervindelijk vaststel
len, om hierna tot de definitieve inrichting
van de antenne over te gaan, met vermij
ding van alles wat schadelijk is voor het
aanzien van de woonvertrekken.
Afb. 312. Muurdoorvoering.
De aanwijzingen, welke hierachter volgen,
zyn dus niet strikt bindend voor een goede werking. Men kan veilig aannemen, dat in sommige gevallen de werking van een goed aangelegde
kamerantenne niet behoeft onder te doen voor de meeste (onvoldoend
werkzaam hooge) buitenantennes. Wel heeft men in beide gevallen een toe
stel met minstens één trap hoogfrequentversterking noodig; voor ontvangst
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van veraf gelegen- en plaatselijke, sterke zenders zal dit bovendien niet
eens een eerste vereischte behoeven te zijn.
In de meeste gevallen werkt de kamerantenne daarbij nog zeer gunstig
op de selectiviteit van het toestel en is de invloed van storingen veel
minder dan bij een hooge buitenantenne. Daarbij komt nog, dat een brul
lende geluidssterkte nooit bevorderlijk kan zijn voor de kwaliteit van de
ontvangst, mede met het oog op de overbelasting van de lampen en een
goede, onvervormde, iets minder harde ontvangst is dan ook te prefereeren boven eerstge
noemde geluidssterkte.
Het onderhoud bij een
Kamerantenne is nihil,
evenmin heeft men kans
op breuk en de bedrijfs
zekerheid is dus hierbij
zeer groot; antennebeveiliging tegen atmospherische ontladingen en blik
seminslag is overbodig.
Daarnaast is de aanleg
eenvoudig en goedkoop
en als men het een beetje
handig aan weet te leg
gen, laat de kameranten
■ Aarde
ne zich op dusdanige
Afb. 313. Plattegrond van verdieping met
wijze maskeeren, dat zij
binnenantenne.
opgemerkt
nauwelijks
wordt; b.v. een witte draad zal tegen een wit plafond op witte isolatoren
niet afsteken en maar weinig in het oog loopen.
Een korte aardleiding, goed geïsoleerd, is ook bij een kamerantenne van
groot belang. Om schadelijken dempingsweerstand te voorkomen moet men
bij den aanleg er aan denken op een afstand van ongeveer 20 cM van
de muren te blijven, omdat de door de kamerantenne opgenomen energie
veel kleiner is, dan die, welke een hooge buitenantenne opneemt.
Afb. 311 geeft een voorbeeld van een eendraads kamerantenne, die vier
verschillende kamers doorloopt. De slaphangende draad stelt de manier
voor, waarop eerst de antenne provisorisch uitgespannen is (door de
deuropeningen), alvorens de gaten zijn geboord door de muren. Als deze
manier blijkt te voldoen, wordt de antenne aangebracht volgens de recht
geteekende lijn in de afbeelding. Voor antennedraad kan heel goed wit
schelledraad (katoen- of wasdraad) worden gebruikt.
Hoe de muurdoorvoering moet worden gemaakt toont ons afb. 312; hier
in ziet men hoe door het gat in den muur aan weerskanten een porceleinen
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(of ebonieten) tulle is gestoken, waardoor de draad niet met den muur in
aanraking kan komen. Steenen muren doorboort men het gemakkelijkst,
door een voeg tusschen twee steenen te
zoeken, met behulp van een hamer en een
spijker en op deze plaats een muurboor
(steenboor), deze steeds draaiend, door den
muur te drijven. Als men hard slaat en de
boor dus geen gelegenheid geeft om lang
zaam in te vreten, loopt deze vast en krijgt
men aan den anderen kant van den muur
een groot gat, als de boor er op een ge
geven oogenblik met steen en al plotseling
doorschiet.
Houten wanden zijn gemakkelijk te door
boren met een fretboor of een z.g. avegaar.
Indien mogelijk doet men altijd het best de
tullen in de gaten vast te gipsen of op
andere wijze hierin te bevestigen, zoodat
verschuiving uitgesloten is. De bevestiging
aan het begin en eind van den draad kan
Afb. 314. Zigzag-kamernaar verkiezing geschieden door middel van
antenne.
isolatoren of geïsoleerde haken.
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Afb. 315.

■J

Paralleldraadkamerantenne.

De indeeling van de woning is natuurlek niet altijd zoodanig, dat alle
vertrekken op een verdieping precies achter elkaar liggen; er is dan ook
niet het minste bezwaar tegen, om de kamerantenne een uitvoering te
geven volgens afb. 313.
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Niet altijd is het gewenscht of mogelijk de antenne door meerdere
kamers te voeren; in dat geval kan men zijn toevlucht nemen tot de
zigzagantenne in één vertrek, zooals afb. 314 deze te zien geeft. De
steunpunten zijn hierbij zoo aangebracht, dat deze geen scherpe hoeken
kunnen vormen.
Een andere mogelijkheid bestaat daarin, dat men meerdere draden op
een afstand van 50—75 cM evenwijdig aan elkaar laat loopen en dan
ontstaat de paralleldraadantenne van afb. 315. Deze antenne van vier
draden in een vertrek van 3 X 4 M zal meestal wel voldoen. Het beste-

Afb. 316.

Kast-antenne voor kamergebruik.
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is hierbij de antenne den vorm van het omgekeerde L-type te geven. Deenkele draden worden door middel van een dwarsdraad aan één eind
tegelijk met den afvoerdraad doorverbonden en op de verbindingsplaatsen
bij voorkeur gesoldeerd, om van een goed geleidend contact verzekerd te zijn.
De kastantenne van de afb. 316 en 317 leent zich bijzonder voor zeer
kleine ruimten. De aanleg van deze antenne is echter weer heel wat om
slachtiger, dan die van de hiervoor vermelde typen. Overigens is zij in
vorm en uitvoering gelijk aan het beschreven type bij de zolderantennes.
De afstand tusschen de draden onderling kan op ongeveer 25 cM gehouden
worden. Meestal zullen drie draden wel voldoende blijken.
Ten slotte volgt nog de vermelding van een type, dat het midden houdt
tusschen een kamer- en een raamantenne en wij zouden dit gevoeglijk
een wand-antenne kunnen noemen. In afb. 318 is de vorm van een derge
lijke kamerantenne geteekend. Bij voldoende wandafmetingen en de juistekeuze van den muur, waartegen deze, met het oog op de richting van de te
ontvangen zendstations, als beste gemiddelde moet worden aangebracht, is:
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het voldoende dezen eenen wand voor het uitspannen der draden te benutten.
Dé draad wordt in 3 of 4 windingen (de gunstigste lengte kan het
best eerst uitgeprobeerd worden) door isoleerende haken of op isolatoren
bevestigd. Door een geïsoleerden draad in de kleur der muurbekleeding

!
A
\
Wand

hout — \^
'isolator

Afb. 317.

antennedraad

3

Afspanning bij een kast-antenne.

te kiezen (hetzelfde geldt voor de hiervoor genoemde kast-antenne) of
dezen in de overeenkomstige kleur te verven, kan men voorkomen, dat
deze antenne te sterk opvalt en het aanzien van het vertrek, waarin zij
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Afb. 318.

Wandraamantenne.

is aangebracht, te zeer schaadt. Begin en einde van den draad kan men
naar een ebonieten klemmenbordje voeren, voorzien van stekkerbussen of
klemmen en hiervan kan dan door middel van losse snoeren de verbinding
met het ontvangtoestel worden tot stand gebracht.
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DE RAAMANTENNE.

Afgezien van binnen- en hulpantennes staat nog de reeds herhaalde
malen in dit boek genoemde raam-antenne ter beschikking van den radio
luisteraar voor omroepontvangst. Zij bezit evenals iedere andere antenne
natuurlijk voor- en nadeelen. Om te beginnen, mag men niet uit het

’

i

:
i

'
!

i

*
;
i

i

Afb. 319.

Oudere raamontvanginstallatie van Lorenz.

oog verliezen, dat wij in het geval van de raamantenne te doen hebben
met een gesloten trillingskring.
De naar verhouding grootere energie-opname van alle andere antennetypen kan niet worden ontkend. Deze kan men van de raamantenne (die
een gesloten trillingskring immers is) ook niet verlangen. Evenwel mogen
de voordeelen van de raam-antenne niet worden onderschat, vooral niet
in de groote stad, waar de reeds eerder genoemde slechte electrische
verhoudingen heerschen.
Als men bedenkt, dat tegenwoordig voor de ontvangst van de groote
verkeerstelegraphie de raamantenne een veelvuldige toepassing vindt,
kan zulks wel als bewijs gelden voor de bruikbaarheid van dit antennetype.
Algemeen bekend is ook de geringere invloed die verschillende storingen
op de raamantenne, die betrekkelijk weinig windingen bij een naar ver
houding groote wikkelingsdoorsnede bezit, uitoefenen.
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Reeds heel vroeg* heeft de raamantenne toepassing gevonden bij de
omroepontvangst. Men vergelijke hiertoe de raam-ontvanginstallatie, die
op de afb. 319 en 320 voorkomen, met den modernen raamontvanger van
afb. 61 in dit boek. Bij de oudere ontvangers waren de hoog- en Iaagfrequentversterkers nog gescheiden en in afzonderlijke kasten onder
gebracht en werden uitsluitend door absoluten gelijkstroom gevoed. Ook
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Afb. 320. Raamantenne: a = selenoïde-, b = vlakspoelvorm.
■

de afmetingen van de ramen, welke men hierbij benutte, waren veel grooter.
De formule van Thomson:
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geldt natuurlijk ook ten aanzien van de raamantenne.
De samenstelling van een raamantenne kan op beide manieren volgens
afb. 320 geschieden, n.1. in selenoïde- of vlakspoelvorm. Beide windingssoorten zijn evengoed te gebruiken, zoodat geen dezer de voorkeur verdient.
De raamantenne is zeer gemakkelijk te maken en behoeft geen aardleiding of bliksembeveiliging; het nadeel bestaat evenwel hierin; dat men
zulk een groote voorversterking erbij noodig heeft. Een groot voordeel
bezit zij echter in de reeds herhaaldelijk vermelde richtwerking.
Geeft men het raam een opstelling in de richting Noord-Zuid, (zie afb.
321), dan kunnen alleen die stations goed ontvangen worden, die in deze
lijn liggen; hetzelfde gaat natuurlijk ook op voor alle andere richtingen,
die denkbaar zijn. Hiermede heeft men het reeds bij vorige gelegenheden
genoemde middel bij de hand om storende stations, die van richting ten
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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opzichte van de plaats van ontvangst verschillen, goed van elkaar ge
scheiden te houden.
Door de uitgesproken richtwerking van het raam valt de afstemming
naar verhouding eenvoudig uit. Bij hooge antennes zal men, met het oog
op de vele zendstations, de antenne afstemming selectiever dienen te
maken door ten minste secundaire afstemming of meerdere tusschenkringen aan te brengen, om nog eenigermate storingsvrije ontvangst te ver
krijgen, waaraan het nadeel
kleeft van grootere gecom
pliceerdheid bij de bedie
ning door meerdere afstem
knoppen. Dergelijke bezwa
ren vallen bij het gebruik
van een raamontvanger weg.
1
Hierbij kan men met enkel0 voudige primaire schakelin

w

gen uitkomen om dezelfde
selectiviteit te kunnen ver
krijgen.
Voor de samenstelling
van een raamantenne kan
men gebruik maken van ge
ëmailleerd of met zijde om
sponnen koperdraad van
0.5—1 mM en het is van be
lang bij de omwikkeling op
een goede isolatie acht te
. geven; de draad mag het
houten raamgestel niet ra
ken. Men kan tot dit doel
voor het inleggen der win
dingen strookjes eboniet, die
van inkepingen zijn voor
2 Ontvangstrichhngen '
zien, benutten.
Daar het raam een be
Afb. 321. Richtwerking der raamantenne. paalde zelfinductie bezit,
moet men volgens de Thomsonsche formule de gunstigste grootte van L kiezen. De ondervinding heeft
geleerd, dat men hierbij op het volgende moet letten: De eigen golf dient
ongeveer een derde van de te ontvangen golflengte te zijn; de eigen golf
komt zoowat overeen met 5 X de draadlengte.
Een voorbeeld moge dit duidelijk maken; voor de vervaardiging van
een raamantenne wordt, ter verkrijging van het benoodigde windings-
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getal, 50 M draad gebruikt. De eigen golflengte van dit raam bedraagt
dan 5 x 50 = 250 M. Dienovereenkomstig moet de gunstigst te ont
vangen golflengte liggen bij 3 X 250 = 750 M. Door verder nog een zelfinductie met het raam in serie te schakelen kan de afstemming naar
hoogere golflengten worden verschoven en door tusschenvoeging (in serie)
van een condensator kan het omgekeerde, n.1. verkorting der golflengte,
worden bereikt.
Voor zoover een raam ingericht moet worden voor een groot golflengtebereik, dimensioneert men dit volgens de grootste te ontvangen golf-
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Afb. 322. Berekening der zelfinductie van raamantennes.
lengte en verdeelt het dan verder in een of twee groepen; deze moeten
dan natuurlijk uitschakelbaar zijn naar believen.
De berekening der zelfinductie L van een raamantenne is tot op
eenige procenten nauwkeurig zeer wel mogelijk, met behulp der graphische
tabellen van de afb. 322 en 323. Vooropgesteld zij,datmenmetquadratische
windingsdoorsneden te doen heeft, dan kan men L berekenen volgens de
formule:
L = 100 . a . n (Si + S2)
Hierin is a = lengte van de zijde van het raam in meters,
n = windingsgetal.
Verder is 2o = draaddoorsnede in mM,
g = ^ndingshoogte in M.
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Eerst wordt een constante c berekend:

•
.

c

S

a
De Waarde Sa resulteert bij gebruik van het bepaalde windingsgetal
S

n en met inachtname der berekende c = — uit de tabel van afb. 322

Afb. 323. Berekening der zelfinductie van raamantennes.

-•

De waarde Si vindt men op de volgende tabel (afb. 323) indien men
berekent en dan de betreffende waarde afleest.
Uit de formule:
L = 100 . a . n (Si + Sa)
volgt dan de gezochte waarde.
Volgens de formule van Thomson kan dan verder het golfbereik worden
uitgerekend.
De goede lichtwerking van een raamantenne is jammer genoeg alleen
volkomen in een electrisch onbedenkelijke omgeving. In de meeste ge
vallen kan men deze in de huizen van een groote stad niet verwachten.
Desniettegenstaande behoudt zij toch een goede eigenschap: n.1. haar
geringe uitstraling.
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Afb. 324 geeft nog een verouderd type raamontvanger van Telefunken
weer, waarheen wij eenige bladzijden terug reeds hebben verwezen iri
vergelijking met den modernen raamontvanger van afb. 61.
Men moet in het algemeen het raam een opstelling geven, vry van
metalen en ijzerconstructies. Huizen van gewapend beton zijn al heel
ongeschikt in dit opzicht. Ook moet men zoo ver mogelijk verwijderd zien
te blijven van laagfrequente velden, zooals deze door telefoon- en lichtleidingen worden veroorzaakt, wanneer de omhulsels dezer leidingen
(loodkabels of buizen) niet goed geaard zijn.
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Afb. 324. Oudere raamontvanginstallatie van Telefunken.
Van eenige grootere raamantennes, zooals deze in het commercieele
verkeer tusschen verschillende landen worden gebruikt, geven wij nog
eenige afbeeldingen.
Afb. 325 vergunt ons een blik te werpen in de raamontvangst-ruimtc
te Geltow bij Potsdam. Hier zijn, om wederkeerige beïnvloedingen te voor
komen, de ontvangers in afgeschermde metalen kasten ondergebracht, die
op de afb. geopend zijn. Afb. 326 toont ons nog zulk een raamontvanger
van dichtbij, die gebruikt werd voor de ontvangst van Boekarest. De
ramen hebben een oppervlakte van 2—4 M‘- en bij de ontvangst wordt
het zwevingsprincipe toegepast. Voor de Amerika-ontvangst werd oor
spronkelijk het grootste raam met een oppervlakte van 10 M'2 benut.
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Nauwkeurige waarnemingen en langdurige ervaringen leidden ten slotte
tot het ontstaan van den ontvangtoren (afb. 327) waarvan de afmetingen
in de afbeelding zijn aangegeven, terwijl afb. 328 dezen toren in gesloten
en geopenden toestand laat zien. Het hierin aangebrachte raam heeft een
oppervlakte van 16 M3 en is op een hoogte van 6 M boven den grond
opgesteld.
Tengevolge van de lichtwerking van het raam is men, zooals wij weten,
in de gelegenheid deze eigenschap te benutten voor een juiste plaats
bepaling. De eerste proeven, welke in deze richting zijn ondernomen,

Raamontvangstruimte in Geltow bij Potsdam. Opvang
inrichting in afgeschermde metalen kasten.
dateeren al van het begintijdperk, der draadlooze telegrafie, doch eerst
vele jaren later gelukte het dergelijke peilapparaten zoodanig te construeeren, dat ze bij- eenvoudige bediening voldoend nauwkeurige peilingen
konden opleveren.
Het beginsel der richtwerking hebben 'wij reeds in het voorgaande
hoofdstuk uiteengezet. Om echter deze peilingen te kunnen uitvoeren zijn
nog. verschillende hulpmiddelen noodig; verder moet de afstemming ou
het betreffende stati.on zoo scherp mogelijk zijn, zonder dat de storingen
van electrischen aard uit de atmosfeer de zuiverheid van de peiling be
ïnvloeden.
De firma Teléfunken bracht in haar Telefunken-peilontvanger (afb. 329)
E 276 een apparaat, dat aan al deze eischen volkomen voldoet. De con-

• ■ ;a

.structie hiervan is zoo uitgevoerd, dat een ringvormig raam van ongeveer
1 M middellijn een wikkeling draagt, waarvan de einden door een
condensator verbonden zijn. Deze wikkeling, die ook zelf-inductie genoemd wordt, vormt met den parallel geschakelden condensator een

‘i

:i

«
■

i
Afb. 326.

"

Raam met ontvanginrichting in afschermende
metalen kast.

Thomsonschen trillingskring. Men is nu in de gelegenheid, door draaiing
van den condensator, dezen trillingskring op de te ontvangen golf af te
stemmen. De opgenomen energie kan met behulp van lampen zoowel gelijk
gericht als versterkt worden. Voor ontvangst van ongedempte zenders is,
behalve detector en versterkers, nog een zwevingstoestel noodig.
De raam-antenne is om een loodrechte as draaibaar. De stand kan in
graden worden afgelezen. De draaiende beweging kan in het leven worden
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geroepen door middel van een handwiel. Zooals wij weten, wijst het raam
bij de grootste geluids
sterkte naar den gezochten zender; het z.g.
geluidsminimum vinden
wij dan bij verdere
draaiing van 90°. De
peilingen worden uit
sluitend met het geluids-minimum verricht
(de nul-methode).
Ter verkrijging van
een zeer zuivere en
/
scherpe instelling is, bij
2
de raam-antenne, nog
een op de afb. 329
2
zichtbare staaf aange
bracht, de z.g. hulp5
antenne,
welker elec'N
—J
trische werking met die
van het raam zoodanig
1=
8
gecombineerd kan wor
den, dat steeds een vol
X
O
LJ
komen scherp, practisch
Doorsnede
tot nul dalend minimum
is te bereiken. Men
wendt deze peil-ontvangers tot tweeërlei doel
einden aan:
i UU
— J JOle tot een eenvoudige
D
richtings-aanduiMS
•—
ding (dit heeft een
geringe beteeke6 00
nis).
CS
2e tot een werkelijke
Doorsnede.
p/aats-bepaling.
Het golfbereik be
Plattegrond
draagt: X — 400 — /
= 7200 M.
Er bestaan tot dit
doel 4 verschillende
wikkelingen, ieder op
Afb. 327. Plattegrond en doorsnede van den
een afzonderlijk metaontvangtoren te Geltow.
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•en raam aangebracht. De omschakeling kan, zooals in de afbeelding
duidelijk is te zien, gemakkelijk geschieden.
aangebracht, dat iedere steel
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uittrekbaar is. In normale gevallen voldoet de niet uitgetrokken hulpantenne.
De aansluiting van den voedingsstroom voor de lampen geschiedt door
middel van een drie-poïigen stekker. Bij te geringe ontvangst-geluids-
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sterkte is men in de gelegenheid nog een versterker in te schakelen. De
instelling van den peil-ontvanger vindt op de volgende wijze plaats:
Ten eerste sluit men den peilontvanger op dat raam aan, in welks

.

i
i

-

.

Afb. 329.

Peilontvanger van Telefunken, E 27G.

golfbereik het station, dat men wenscht op te zoeken, zendt. Na aan
sluiting van de stroomvoeding wordt vervolgens, voor zoover het hier
gedempte zenders betreft, de zich tegenover den condensatorknop be
vindende knop op gedempt gesteld. Op een bepaalde plaats van het
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raam volgt nu, onder invloed van den afstemcondensator, de instelling op
het geluidssterkte-maximum. Dan wordt de terugkoppelingsknop langzaam
in de richting ongedempt gedraaid en tegelijkertijd met den afstem-condensator door geringe variatie het geluidssterkte-maximum bewaard. Bij deze
behandeling zal het maximum steeds meer aan geluidssterkte winnen, tot
dat eindelijk de verkregen toon in een geruisch .overgaat, d.w.z. gestoord
wordt. Even vóór dit punt moet de instelling van den terugkoppelknop
bepaald
worden,
om een zuiveren
toon te ontvangen.
Gaat men nu het
raam draaien, dan
zal de geluids
sterkte veranderen.
Men draait het
raam nu zoolang,
totdat een mini
mum aan geluids
sterkte verkregen
wordt. Dit mini
mum is naar de
omstandigheden verschillend in scherpte.
Om dit te verbeteren heeft men de instelling van de werking der hulpantenne noodig, die op de volgende wijze plaats heeft:
De instelknop aan de rechterzijde van
de kast wordt vanuit zijn nulpunt een wei
nig veranderd. Het nog te hooren restant
der geluidssterkte zal daardoor verminderen. Na-stemming met den afstemcondenAfb. 330. Vast opgestelde
sator brengt in het algemeen weder een
scheepspeilinrichting.
verhooging van de geluidssterkte te weeg.
Herhaalt men nu de hiervoor beschreven achtereenvolgende handelingen,
dan zal eindelijk bij nastemmen met den afstemcondensator de nog aan
wezige geluidssterkte, die practisch bijna onhoorbaar is, niet meer toe
nemen of geheel op nul-sterkte blijven. Hiermede is dan het scherpste
peil-minimum bereikt. Bij het hier gegeven voorbeeld schrijdt dus de in
stelling van de hulp-antenne streepje voor streepje over haar schaal
voort. Is de geheele schaal afgezocht, zonder dat het gelukt is het vol
komen minimum te bereiken, dan is een verlenging der hulpantenne door
het uittrekken van de verlengingsdraden aan de stelen noodzakelijk. Hierna
moet het zoeken van het volkomen minimum van voren af aan, als boven
beschreven, beginnen.
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Volgens de tot nu toe opgedane ervaringen veroorzaakt deze manier,
hoewel zij tamelijk omslachtig schijnt, in de practijk geen noemenswaar
dige moeilijkheden.
Wil men ongedempt zendende stations peilen, dan moet de terugkoppelingsknop niet op gedempt maar op ongedempt gesteld worden. Dan
stemt men op dezelfde wijze als bij gedempte ontvangst af, schakelt hierop
den hulpzender in en draait den terugkoppelingsknop op gedempt terug,
waardoor dan het verkregen geluid verdwijnt. Dit verwekt men weer
door in werking stellen van den afstemknop voor den hulpzender,
welke knop men zoo lang draait, tot men de sterkst mogelijke ontvangst
bereikt heeft. De instelling tot het scherpste gelu.idssterkte-minimum ge
schiedt nu op dezelfde wijze als bij gedempte ontvangst.
Indien men met twee dergelijke peil-ontvangers werkt, die op twee ver
uit elkaar liggende plaatsen zijn opgesteld, dan is men in de gelegen
heid van een station, zoolang het zendt, de plaats te bepalen.
Een dergelijke methode zou ook alleszins voor de scheepvaart te ge
bruiken zijn. Evenwel zal de scheepsleiding steeds de voorkeur geven aan
een directe peil-methode. Weliswaar zijn tegenwoordig twee zenders
noodig. De ontvanger is met het raam aan boord gemonteerd. De moeilijk
heid bestaat hierin, de apparaten zoodanig te construeeren, dat zij door het
scheepspersoneel bediend kunnen worden.
Sinds het voorjaar 1921 zijn de boordpeilers van Telefunken bij een
groot aantal zeevaartuigen in gebruik genomen. De groote waarde van
deze inrichtingen is gelegen in de bedrijfszekerheid, ook bij mist en dam
pig weer. Daarom beteekent de boordpeiler een belangrijke uitbreiding
der reeds bestaande navigatie-hulpmiddelen.
Deze vaste peil-inrichting bestaat uit een raam-antenne en een ontvang
toestel. Het raam is in het algemeen achthoekig van vorm en in een beschuttingskast op het bovendek opgesteld (zie afb. 329).
Bij een andere uitvoering verloopen de antennelitze draden in een ring
vormige messingen buis. Het raam is afneembaar aangebracht op een
ongeveer 140 cM hoog statief, dat öf vast in het dek, öf gemakkelijk te
demonteeren is.
De beweging van het raam wordt verkregen door middel van een
handrad van bijzondere constructie, voor overbrenging ter vermijding van
mogelijken dooden gang.
Een bruikbare methode voor de bepaling van de waarde bestaat hierin,
dat het met de peil-inrichting uitgeruste schip op zichtafstand van een
vrijliggend kuststation of een station van een vuurschip, met weinig vaart
een kring beschrijft. Hierbij wordt dan de radiorichtingpeiling met de op
tische peiling vergeleken.
Wij merken hierbij op, dat de in de nabijheid van het peilraam en de
hulpantenne zich bevindende antennes meer dan 20% met de peilgolf
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moeten verschillen, om afwijkingen der aankomende peilstralen te voor
komen. Een absolute garantie is alleen te geven bij het volledig uit
schakelen der scheepsantenne.
Brug- en boordpeilinrichting moeten in dit opzicht volkomen op elkaar
zijn ingesteld, de ervaring heeft echter geleerd, dat ook hierbij onjuist
heden alleen te voorkomen zijn door aanwending van technische hulpmid
delen, zooals dit door een niet gecompliceerd terugmeldingssysteem van
de peilinrichting naar de brug wordt verkregen. Verzoekt de brug om
afschakeling van de boord-antenne, dan mag de scherpe peiling eerst ge
nomen worden, zoodra in het peil-ruim een lamp opgloeit, welker inwer
kingstelling slechts mogelijk is, als de antennes werkelijk afgeschakeld zijn
en de peil-inrichting op ontvangst staat. Deze inrichting heeft tevens het
voordeel, de onderbreking van het radio-verkeer tot een minimum te
beperken, daar de voorloopige peiling — in tegenstelling tot de scherpe
reeds eerder heeft kunnen plaats vinden.
Over de nauwkeurigheid valt nog te zeggen, dat de gemiddelde peilscherpte en de inwendige nauwkeurigheid van de vaste peil-inrichting
ongeveer 0.3 hoekgraad bedraagt. In dit opzicht is zij aan de optische
peilapparaten volkomen gelijk.
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Hoewel de tot nu toe behandelde antennevormen geen al te groote
moeilijkheden opleveren, zullen er evenwel genoeg radio-luisteraars zijn,
die er voor terugschrikken deze werken uit te voeren. Ook dezen zullen
wij aantoonen, hoe men reeds aanwezig zijnde inrichtingen voor ontvangst
kan benutten.
Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, dat slechts zulke in
richtingen en voorwerpen gebruikt kunnen worden, die niet van plaats
en vorm veranderen; want iedere verandering moet ook een verandering
der electrische verhoudingen tengevolge hebben.
Vervangantennes, die zich in een bijzondere belangstelling mogen ver
heugen, zijn de in het huis of de woning reeds aangelegde draadleidingen,
b.v. de schel- of
Wie
lichtleidingen.
deze wil gebruiken,
moet wel bedenken,
dat ook anderen
§
§
o
wellicht reeds de
zelfde gedachte heb
§
^Schakelschema ben gehad en men
krijgt dan één an
§
tenne voor meerdere
ontvangers. Een der
gelijke
combinatie
o o
kan de grootste on
aangenaamheden
veroorzaken.
Voor aansluiting
fTde
op het lichtnet is
de tusschenschakeAfb. 331. Lichtleiding als antenne.
ling van een blokcondensator van ongeveer 300 cm capaciteit absoluut noodzakelijk, om het
binnendringen van den sterkstroom van de lichtleiding in het ontvang
apparaat te verhinderen. Iemand, die reeds niet aan den bouw van een
eigen antenne durft beginnen, zal in dit geval zeer zeker geen lust ge
voelen, zelf een dergelijk aanschakelingsapparaat te bouwen. Wij willen er
daarom op wijzen, dat er voor dit doel speciale constructies van conden
satoren bestaan, die op een lampfitting of stopcontact kunnen worden
aangesloten en met de antenne-klemmen van het ontvang-apparaat kunnen
worden verbonden (zie afb. 331).
Andere vervangantennes zijn b.v. regenpijpen. Het is duidelijk, dat
zulke verbindingen geen groote energie voor de ontvangst kunnen leveren,
daar zij van de aarde slecht geïsoleerd zijn en de opgenomen energie voor
het grootste deel hieraan afstaan.
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Ook aan het gebruikmaken van ijzeren trapleuningen en balkontralies
zijn dezelfde nadeelen verbonden, waarbij dan nog komt, dat het voor den
bouw van deze voorwerpen
gebruikte materiaal zich niet
erg leent voor de geleiding
van
den
hoogfrequenten
stroom. Ten slotte kunnen
nog de gasleidingen, de wa
terleiding en eventueel cên-trale-verwarmingsbuizen ge
noemd worden.
B
Andere hulpantennes zijn
ook verlichtingsornamenten,
metalen ledikanten, koperen
of ijzeren gordijnroeden, piaAfb. 332. A en B = hulpantenne.

ffl ffl ES^EB Effl^ffl ffl

ffl ffl EB EB ffl ffl ffl
ffl ffl ffl ffl ffl ffl

no’s, vleugels, venster- en
balkonbekleedingen, kortom
alle eenigermate groote metaal-massa’s.
Het eenige werk voor den
van een der hierbovengenoemde hulp-antennes gebruik-makenden
radio-luisteraar bestaat hierin, een ge
leidenden toevoer naar het
ontvang-toestel aan te leggen.
Er moet voor gezorgd worden,
dat op dezen weg, de toch
reeds geringe energie, niet
nog verder door weerstanden
verzwakt wordt. Daarom is het
aan te bevelen, den toevoer
naar het gebruikte voorwerp
zoo goed mogelijk te soldeeren; dit zal den leek evenwel
niet gemakkelijk vallen, voor
al wanneer het b.v. ijzer be
treft.
Eenvoudiger voor het
Afb. 333. Kooi-antenne.
gebruik zijn de in den handel
verkrijgbare, verstelbare klembeugels, die door het aandraaien van een
schroef bevestigd worden. De verbinding moet altijd op een blanke metalen
plaats worden aangebracht, indien men mislukking wil voorkomen.
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In de afb. 332 zijn twee andere hulpantennes voorgesteld (A en B) die
weergeven, hoe men zich aan de plaatselijke omstandigheden kan aan
passen. De daarin weergegeven antennevormen zijn geen eigenlijke hoogantennes, doordat zij geheel langs het huis loopen en aan den anderen
kant ook geen kamerantennes; daarom moeten zij ook op deze plaats af
zonderlijk genoemd worden. Het verdient nog vermelding, dat voor
het in bedrijf nemen van den antennevorm A in afb. 332 een tegen-
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Afb. 334.

Zeiljacht met fuikantenne.

capaciteit dient te worden aangebracht, met het oog op de van veel belang
zijnde lengte der ’aardleiding.
Wat er zoo al noodig is voor de uitvoering van den bouw, is uit de
afbeelding met haar onderlinge maatverhoudingen duidelijk genoeg waar
te nemen, zoodat een nadere beschrijving hiervan gevoegelijk achter
wege kan blijven. Voor beide vormen van antennes moet echter een aardleiding als antenneveiligheid worden aangebracht, daar zij de atmosferi
sche ontladingen moeten afleiden en zij zonder beveiliging gevaar zouden
kunnen opleveren.
Het aantal der hulpantennes kan nog uitgebreid worden door een
samenstelling, die bestaat uit een gelijktijdige benutting van water- en
gasleiding, met tusschenschakeling van het ontvangtoestel en hierbij doet
dan de gasleiding dienst als hulpantenne. Deze schakeling, die dikwijls
gunstige resultaten oplevert, is om zoo te zeggen, een raam-antenne.
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Indien aanwezig kan ook de centrale verwarmings-installatie op dezelfde
wijze benut worden. •
Het in Rabitz-muren gemetselde vlechtwerk leent zich onder bepaalde
omstandigheden ook tot benutting voor antenne. Onaangenaam echter zal
het zijn, voor de aansluiting der toevoerleiding een gat in den muur te
maken, om het vlechtwerk te bereiken. Minder omslachtig is ongetwijfeld
het spannen van een draad in de kamer.
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Afb. 335.

Antenne voor motorjacht.

Ten gerieve van de aan kampeersport doende radio-luisteraars zij op
gemerkt, dat een hooge, liefst vrijstaande boom, waarin een nagel ge
dreven wordt, kan dienst doen als antenne. Over de bereikte resultaten
zijn echter tot heden nog geen bijzondere ervaringen bekend (als men
de uit Amerika bekende berichten niet mederekent), die een afdoend oor
deel toelaten. Om zoo volledig mogelijk te zijn werd deze hulp-antenne
genoemd.
Een wezenlijk van de tot nu toe beschreven antenne-vormen afwijkende
hulpantenne is de z.g. kooi-antenne, (afb. 333), waarover in de vaktijd
schriften gunstig geoordeeld wordt. Het voornaamste voordeel van deze
antennes schijnt wel te zijn, dat meerdere hiervan vrij dicht naast elkaar
kunnen geplaatst worden, zonder elkaar hinderlijk te storen.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Voor den bouw van deze antenne is een gelijkmatig ronde stang noodig,
van niet minder dan 6 Meter hoogte, verder een kooi, samengesteld uit
twee ringen, die door loodrechte draden op een vasten afstand van 40 cM
gehouden en met dunnen draad in zigzagvorm meervoudig verbonden
worden. De doorsnede van den uit sterk koper- of vertind ijzerdraad ver
vaardigden ring ïpoet ongeveer 1.20 M bedragen. De kooi wordt aan een
dubbel houten kruis van overeenkomstige lengte bevestigd en kan na op
richting van de stang van een hooger punt uit aan een snoer opgetrokken
worden. De toevoer naar den ontvanger moet op behoorlijken afstand
van de stang en den gevelmuur blijven. Op zorgvuldige aarding van de
antenne en de stang moet vooral de aandacht gevestigd worden.
Eigenaars van zeil- of motorjachten zullen dikwijls het verlangen
hebben, bij hun pleziervaarten de uitzendingen van den radio-omroep te
volgen. Zij moeten dan een antenne op hun boot aanbrengen.
In afb. 334 is een zeiljacht weergegeven, dat met een fuik-antenne is
uitgerust. Het aanbrengen van antennes op zeiljachten eischt natuurlijk
kennis van de takeling enz.
Ook is het mogelijk, de uit staaldraad bestaande deelen der takelage.
onder tusschenschakeling van isolatoren, te benutten, mits men op de
goede plaats de toevoerleidingen aanbrengt. Natuurlijk zijn nog andere
oplossingen mogelijk, die aan eigen vindingrijkheid worden overgelaten.
Eenvoudiger wordt de zaak bij motorjachten, wanneer men twee vol
doend hooge, afneembare masten aan voor- en achtersteven kan aan
brengen'en deze als steunpunten voor een antenne kan benutten, zooals
dat in afb. 335 is geteekend.
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AARDE EN TEGEN CAPACITEIT.

Bij een goeden antenne-aanleg behoort evenzoo een goede aardleiding
of, ter vervanging hiervan, een tegencapaciteit, om een bevredigende ont
vangst te verkrijgen. Het is een verkeerd standpunt, alle zorg aan de
antenne alleen te besteden en de aardleiding als bijzaak te beschouwen;
in dit opzicht wordt in het algemeen zeer dikwijls tegen de regels ge
zondigd en nalatigheid bij de verzorging
wreekt zich vroeger of later van zelf.
Gewicht
Iedere verwaarloozing van de aarding
kenmerkt zich door een slechte ontvangst.
Een aardleiding, die bij den aanleg in
onvoldoende mate werd behandeld, beteekent een verzwakking der opgenomen
hoogfrequente energie. Een ontvang-inR
stallatie bestaat uit antenne, ontvangtoe
stel èn aardleiding en de deugdelijkheid
Afb. 336. Werking van een
van ieder dezer deelen is van even groot
ontlading bij hoeken.
belang te achten. Iedere fout, die gemaakt
wordt bij elk dezer onderdeelen, beïnvloedt de goede werking der andere
en daarmede dus ook van den geheelen aanleg.
Bij hooge buiten-antennes speelt ook de goede aardleiding een belang
rijke rol, bij het afwenden of voorkomen van het gevaar, dat ontstaat voor
de apparatuur en den bezitter der radio-installaties zelf, van de zijde
der atmospherische ontladingen; op grond hiervan moet aan dit onder
deel der installatie al evenzeer een zorg
vuldige uitvoering worden gegeven. Iedere
Gewicht
nalatigheid ten aanzien hiervan kan de
ergste schadelijke gevolgen hebben en de
opmerking, welke men zoo vaak hoort, dat
maar zelden ongelukken voorkomen en
beschadiging van de apparaten, tengevolge
van atmospherische ontladingen, tot de
groote uitzonderingen gerekend kan wor
den, is geen steekhoudend argument om
Afb. 337. Werking van een
de verontachtzaming van deze uitvoering
ontlading bij bochten.
te rechtvaardigen.
Bij het aanleggen der aardleiding moeten twee deelen onderscheiden
worden, n.1. de aarde zelf en de toevoerleiding naar de aarde. Door een
mechanisch voorbeeld zullen wy aantoonen, waarop het bij den aanleg
van een aardleiding in hoofdzaak aankomt.
Als een zwaar gewicht langs een draad glydt volgens de voorstelling
van afb. 336, dan moet dit in het punt A bij een gegeven snelheid den
draad vernielen. Is daarentegen de draad in een flauwe bocht den hoek
omgeleid (zie afb. 337), dan zal het gewicht de lichte kromming langs
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kunnen glijden, zonder schade aan te richten. Hieruit kan gemakkelijk
afgeleid worden, dat bij het aanleggen van een aardleiding scherpe
hoeken vermeden moeten worden. Iedere knik in de aardleiding leidt tot
verhooging der zelfinductie. Men moet er dus voor zorgen den eventueelen
electrischen ontladingen hierdoor geen moeilijkheden in den weg te leggen.
Met andere woorden is dus een aardleiding, met zelfinductie voor de
ontlading, een aanleiding om-af te wijken van den weg, dien wij met de
beste bedoelingen voor haar hebben aangelegd. Immers, het streven van
iedere atmospherische ontlading is, om langs den kortst mogelijken weg
ongestoord de aarde te bereiken; zij zal dus, wanneer zich moeilijkheden
op dezen weg voordoen, zelf een
j
anderen, gemakkelijken weg kiezen
(dikwijls door overspringen van
grootere
lucht-tusschenruimten)
en tengevolge van de daarmede
gepaard gaande vuurverschijnselen
brand kunnen veroorzaken.
Verder mag de voor de aard
-----Water/eidingóuis
leiding te gebruiken draad in geen
y looden strook
geval dunner zijn dan 2 mM in
te==r' aardkiem
doorsnede en mogen in de leiding
1®J/ leiding
geen ruwe plaatsen voorkomen
(soldeer- en andere verbindingsplaatsen),
omdat deze het ver
I
spreiden van vonken begunstigen,
waardoor eveneens brand kan ont
I
staan.
De hier genoemde voorzorgs
Afb. 338. Aardkiem voor waterleidingen
maatregelen zijn van toepassing
op de aardleiding van alle, hoog in de buitenlucht gespannen antennes, die
bloot staan aan ontladingen van atmospherische electriciteit. Voor kamerantennes, waarbij geen gevaar is te duchten van atmospherische ont
ladingen, is de aardleiding als beveiligingsmaatregel overbodig. Wel is natuurlijk een goede aardleiding van belang, met betrekking tot de deugde
lijkheid van de ontvangstj alleen als geen in alle opzichten voldoende
aardleiding kan worden aangebracht of deze laatste aanleiding tot storin
gen geeft, is het raadzaam van een tegencapaciteit gebruik te maken.
Een goede aardleiding moet tot in het grondwater reiken of ten minste
in voortdurend vochtigen grond ingegraven zijn.
In de meeste gevallen zal de waterleiding als goede aarde dienst kunnen
doen, wanneer de aarde op deze manier zonder lange toevoerleiding kan
worden bereikt, want niet het punt waar de toevoerdraad aan de waterbuis
is bevestigd, doch de plaats waar deze den vochtigen grond ingaat, moet als
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aarde worden beschouwd. De geleiding naar de waterleiding moet vooral,
indien deze wat lang uitvalt, goed geïsoleerd en vrij van de muren ge
houden worden.
De bevestiging van
de aardleiding (dat is Aardleiding \
Vulopening, voor water
de leiding van den ont
vanger naar de water
leiding) kan het best
TïïiïnïïïïriniïMtflo o o!1
geschieden door middel
o
van een aardkiem, die
Oi
met den diameter van
o->-sW
o!
de waterpijp overeen
o !
stemt en die overal in
O 0|
E
den handel verkrijgbaar
o
o I
Q 01
is (afb. 338); deze
O
moet bij voorkeur van
3/',
o o!
vertind koper en van
o
voldoende
stevigheid
0 ol
o
zijn. De plaats van aan
0 01
sluiting op de water
o 1
buis moet eerst goed
schoon gemaakt worden
(met
schuurpapier);
Afb. 339. Gasbuis als aarde.
vervolgens kan men een
reep lood hieromheen
leggen en daarover weer de aardkiem, die door middel van moeren met
bouten kan worden vastgeschroefd. Een der bouten is voorzien van een
tweede moer en hiertusschen wordt dan de toevoerleiding geklemd (liefst
gesoldeerd in een kabelschoen).
Het verdient aanbe
veling alle in de nabij
heid der aardleiding zich
metaalmasbevindende
sa’s, zooals balkonhekken, dakgoten, trapleu
Soldeerp/aahen
centrale-verningen,
enz.
warmingsbuizen
Afb. 340.’ Metaalplaat als aarde.
mede goed geleidend met
de aarde te verbinden.
Is op grond van te verwachten dempingsverliezen of beïnvloeding van
andere in hetzelfde huis op dezelfde waterleiding aangesloten ontvangers,
de aarding op de waterleiding minder gewenscht, dan doet men het best
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een afzonderlijke eigen aarde te maken. Hoe deze aarding het doelmatigst
kan geschieden zal hierachter worden uiteengezet.
Om met de meest eenvoudige middelen een goede aarde te verkrijgen,
kan de aardleiding volgens afb. 339 met succes worden uitgevoerd. Een
ijzeren gasbuis van %" doorsnede en ongeveer 1 M lengte wordt van een
punt voorzien (door
uitsmeden) aan
het
eene einde; vervolgens
wordt deze over haar
geheele lengte door
boord met gaten van —
5 mM diameter en in
So/c/eerplaateen
den grond gedreven.
Om beschadiging van
het boveneind door de
hamerslagen te voorko
Afb. 341. Draadrooster als aarde.
men kan men een stuk
hout op de pijp leggen en hierop slaan.
Het boveneind laat men tien centimeter uit den grond steken en hier
aan kan dan de toevoerdraad worden bevestigd door middel van de
meergenoemde aardkiem. De opening kan met een stop of kurk worden
afgesloten en men is steeds in de gelegenheid de omgeving van de buis
in den grond vochtig te houden door zoo vaak men zulks verkiest water
in de opening te gieten, zoodat de weerstand voldoende laag blijft.
In de afb. 340 en 341 zijn twee andere uitvoeringen voorgesteld; zij
verschillen alleen van elkaar in aanrakingsoppervlakte met de aarde. Voor
het aanbrengen van deze aarden moeten gaten gegraven worden van 1
Meter diep en 1 M2 oppervlak. Is
de grond op deze diepte nog zeer
droog, dan moet gebruik gemaakt
worden van een kunstmatige be
vochtiging door de metaalplaat in
een laag van cokesslakken te legken, die dan door een ingegraven
buis telkens vochtig kunnen wor
den gemaakt. In afb. 340 is de
Afb. 342. Waaier van draad als aarde.
toevoerleiding naar een metaal
plaat van 1 M2, die daaraan op
meerdere plaatsen vastgesoldeerd is, geteekend. Men kan voor een
dergelijke plaat koper en vertind- of verzinkt ijzer gebruiken.
Ook kan men een goede aarde maken van een draadnet, zooals wy
dat zien in afb. 341; de toevoerleiding moet ook hier op zooveel mogelyk
plaatsen worden gesoldeerd. Om een dergelijke aarde duurzaam te maken,
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mag geen al te dun draad worden gebruikt; draadwerk zooals men dat
wel ziet voor hoenderparken b.v., is voor dit doel niet sterk genoeg. Ziet
men geen kans om een metaalplaat of draadnet te bemachtigen, dan kan
de in afb. 342 aangegeven oplossing uitkomst brengen. Van vertind ijzer
draad wordt een waaier gemaakt, uit niet te weinig enkele draden bestaand,
die op één punt samen komen en waaraan dan de toevoerleiding wordt
gesoldeerd. Tenslotte kan men ook den draad in meerdere windingen in
het gat uitleggen. De toevoerleiding moet dan eveneens weer op ver
scheidene plaatsen wor' den gesoldeerd.
Is het trots alle aan
gegeven methoden on
mogelijk een goede aar
de te vinden, die aan
den wensch voldoet, een
ongestoorde ontvangst
te verzekeren, dan zal
men zijn toevlucht moe
Afb 343. Tegencapaciteit in de kamer.
ten nemen tot de electrische tegencapaciteit. De storingen, die langs de aardleiding in de ont
vangst worden meegevoerd, kunnen veroorzaakt worden door in de nabij
heid werkende electrische motoren, of door de met wisselstroom gevoede
lichtleiding. In deze en ook andere gevallen kan dit verholpen worden,
door gebruikmaking van een tegencapaciteit, als men de storingen reeds
niet heeft kunnen opheffen, doordat men de verbinding met de aardleiding
niet eenvoudig galvanisch, maar capacitief maakt, d.w.z. onder tusschenschakeling van een condensator van voldoende grootte.
De werking van de tegencapaciteit ten opzichte van de storingen bestaat
hierin, dat de geringe capaciteit tusschen tegencapaciteit en aarde, voor
de laagfrequente stroomen een hoogen weerstand beteekent.
De eenvoudigste vorm van tegencapacitöit is wel een draad van on
geveer 15—20 Meter lengte, die op de plint wordt bevestigd. Men moet
er wel voor zorg dragen, dat de draad niet in aanraking komt met gas
of waterleiding, anders zou men het gewenschte doel zeer zeker niet
bereiken.
Een electrisch onberispelijke uitvoeringsvorm van een tegencapaciteit
voor een kamer-antenne is in afb. 343 weergegeven.
Wij kunnen niet voor alle voorkomende afzonderlijke gevallen een
beschrijving geven; echter hopen wij dat een en ander een richtlijn mag
zijn voor den lezer, die hij overeenkomstig den plaatselyken toestand
naar eigen inzicht kan wijzigen.
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De atmospherische electriciteit bestaat uit statische ladingen. De
ruimte boven de aarde heeft immer een electrische lading en het is
geen zeldzaamheid, dat punten op 1 Meter afstand van de aardopper
vlakte, een potentiaalverschil tot 100 Volt hebben; de atmospheer is
ten opzichte van de aarde positief electrisch. Bij het optreden van
onweders stijgt het potentiaalverschil tusschen de aarde en sommige
plaatsen in de atmospheer en in plaats van 100 Volt kan het verschil
dan bij duizenden Volts gemeten worden.
De electrische ladingen zijn met de water- en stofdeeltjes in de lucht
nauw verbonden; daarom treedt met de beweging der luchtlagen eveneens
een dergelijke beweging der statische lading op.
De wolken eigehen zich bijzonder goed tot opzameling van belangrijke
ladingen; op de aarde (en in de zich op de aarde bevindende geleiders)
worden dan, wanneer zij zelf positief geladen zijn, door inwerking nega
tieve ladingen verwekt. Hebben deze een zekere spanning bereikt, die
voldoende groot is voor de overbrugging van de daartusschen liggende
luchtlaag, dan ontstaat een vonk-overgang.
De inductie van de onweerswolken doet zich ook gelden op de telegraafleidingen en antennes. Daarom is de bliksembeveiliging een zeer
belangrijk punt, bijzonder bij het optreden van de geïnduceerde ladingen
en bij het plotseling verdwijnen daarvan. Immers hierbij komt de „terug
slag” in het spel, die tot gevaarlijke storingen aanleiding kan geven.
De bliksemafleider moet daarom vóór het apparaat worden aangelegd;
doordat het toestel met zijn spoelen een onoverkomelijke hindernis voor
de atmospherische ontladingen beteekent, zijn zij gedwongen een meer gemakkelijken weg te zoeken, langs welken zij dan meestal vrij groote
verwoestingen aanrichten.
Niet alleen de eigenlijke bliksem-ontlading eischt een beveiliging. Reeds
vóór de atmospherische electriciteit een dergelijke kracht heeft, dat zij
in den vorm van een bliksemstraal tot ontlading komt, kan zij
gevaarlijk zijn voor de apparatuur. Vooral bij het gebruik van een
kristaldetector in verbinding met een dak-antenne bestaat het gevaar,
dat de detector in de tijden dat de omroep zwijgt, ontregeld wordt door
de vaak voorkomende spannings-vereffeningen tengevolge van atmos
pherische ontladingen. Dit bemerkt men dan bij het eerstvolgend gebruik,
doordat de detector bijgeregeld moet worden en deze na verloop van
korten tijd niet meer bruikbaar is. De te treffen veiligheidsmaatregelen
kunnen dit voorkomen.
Zoolang de radio-techniek bestaat, heeft zij een geregelden strijd te
voeren gehad tegen de lucht-electrische storingen. De buiten-antenne is
hier wel. het meest bij betrokken en wel des te meer, naarmate de
antenne hooger is. Het doel van de antenne bestaat, zooals wij reeds
gezien hebben, in het opnemen der door den zender uitgestraalde hoog-
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frequent-energie en het doorsturen hiervan naar het ontvangtoestel. Nu zijn
de atmosferische ontladingen in wezen echter niets anders dan trillingen,
die het nadeel bezitten, dat zij op onvoorziene tijden optreden en in
het algemeen onregelmatig verloopen, zoodat het tot nu toe practisch on
mogelijk is geweest, een schakeling te ontwerpen, die ze dermate kan
dempen, dat zij niet meer waar te nemen zijn.
Alle met dit doel aangegeven moeilijke schakelingen hebben hun uit
werking gemist; indien het al gelukte de lucht-electrische storingen aan
merkelijk te verminderen, dan ging dit ten koste van de opgenomen
zend-energie, die in sterke mate verzwakt werd. De in behandeling ge
nomen onderzoekingen naar de oorzaak van het optreden der atmosferische
storingen hebben bewezen, dat er twee hoofdgroepen vallen te onder
scheiden en wel naar hun werkings-sfeer.
De eerste groep bestaat uit die, welker haard zoo ver van het punn
van waarneming is verwijderd, dat zij overal tegelijkertijd en nagenoeg
overal even krachtig worden waargenomen. De tweede groep onderscheidt
zich van de eerstgenoemde, doordat zij in tegenstelling met deze slechts
een beperkt klein werkingsveld heeft, maar dit evenwel de voorkeur geeft.
Dit heeft in zoover weinig beteekenis voor de radio-luisteraars, die in
dergelijke omgevingen wonen, dat zij er wel rekening mede moeten houden,
doch zij kunnen ze niet ontloopen, zooals de persbureaux wel
kunnen doen, als zij hun radio-ontvanginstallaties willen bouwen. In
Duitschland b.v. zijn sterk gestoorde gebieden gelegen in de nabijheid
der Alpen. Rustige plaatsen zijn in het algemeen de kuststreken.
Verder hebben de onderzoekingen aangetoond, dat de tijdsduur en
Vorm der storingsimpulsen zoo uiteenloopend zijn, dat het hieraan te
wijten is, waarom niet bij de ontvangst door schakelvoorzorgen de
storingen onschadelijk gemaakt kunnen worden. Hieraan wordt ook niets
veranderd of men al weet, wanneer de storingen in aantal en hevigheid
toenemen gedurende een bepaalden tijd van het jaar.
Van den anderen kant heeft het eenig nut, te weten, wanneer men op
een storingsvrije ontvangst kan rekenen of wanneer de kans bestaat
dat men van storingen veel hinder zal ondervinden. Als algemeene regel
mag gelden, dat ’s zomers meer storingen optreden dan in den winter.
Het verloop gedurende den dag toont aan, dat de vroege morgenuren
voor de ontvangst gunstig zijn, gedurende den dag nemen de storingen
toe, om tegen den avond weer af te nemen.
Uit het optreden van atmosferische storingen, die een speciaal karakter
hebben, kan men dikwijls opmaken of er een onweer op komst is.
Deze storingen, die nog ver verwijderd zjjn, hebben voor den radio
luisteraar in zooverre beteekenis, dat zij de ontvangst kunnen beïnvloeden
en een opnieuw instellen van den kristaldetector noodig maken, doch een
onmiddellyk gevaar leveren zy niet op. Evenwel zal men toe moeten
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geven, dat het kraken in den luidspreker verre van aangenaam is.
Eenigszins anders wordt het echter, wanneer statische ladingen in lucht
geleiders optreden. Zulks vindt b.v. plaats,
Koolblokjes
wanneer electrisch geladen wolken over de
antenne of in haar nabijheid voorbij
trekken.
Het gevolg hiervan moet dan zijn, dat
een beduidende verschuiving van electriciteit plaats vindt, die naar een geweldda
dige vereffening streeft, als de wolk
plotseling haar lading aan een andere af
Afb. 344. Luchtledige bliksem
geeft of door sterken wind haar plaats
afleider.
ten opzichte van de antenne wijzigt. De
aan den luchtgeleider door de wolkenelectriciteit gebonden electriciteitshoeveelheid komt dan vrij en moet afvloeien.
De afvloeiing zal dien weg
kiezen, waarop zij den minsten
tegenstand
ondervindt. Ook
door inductieve beïnvloeding,
Antenne
b.v. wanneer bliksem in de
Antenne
nabijheid van de antenne neer
slaat, kunnen groote spannin
G
gen in den luchtdraad verwekt
Schakelaar
worden, die genoeg kracht be
zitten, bij afvloeiing naar de
Invoer
aarde verwoestingen aan te
richten, indien niet een gemak
6 -■ Grove beveiliging
kelijke weg daarvoor wordt
Fijne beveiiging
aangebracht.
“fc
Tenslotte kan zich ook nog
het geval voordoen, dat de
luchtgeleider — niet alleen de
antenne — door den bliksem
rechtstreeks getroffen wordt en
in het bijzonder bestaat dit ge
Aarde
vaar, wanneer de luchtgeleider
de omgeving beheerscht, d.w.z.
Afb. 345. Bliksembeveiligingsinrichting met luchtledigen afleider.
boven alles in de nabijheid uit

PBR

m

mHE
1

steekt. In dit bijzondere geval
ontstaan zeer hooge spanningen en wij maken hieruit de gevolgtrekking,
dat de te nemen veiligheidsmaatregelen voor dit — hoewel natuurlijk
maar zeldzaam voorkomend — geval moeten zyn berekend.
Iedere nalatigheid in dit opzicht kan den een of anderen keer minder
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pleizierige gevolgen hebben. Bedenkt men verder nog, dat in aansluiting
met een blikseminslag nog verdere ontladingen kunnen plaats vinden, dan
zal men wel inzien, dat de bliksembeveiliging zoo gebouwd moet zijn,
dat zij door blikseminslag niet vernield wordt, anders is zij geen werk
zame bescherming.
Nadat wij nu aangetoond hebben, van welke groote beteekenis een doel
matige bliksembeveiliging is, zullen wij aangeven, hoe men die in enkele
gevallen kan aanbrengen,
om aan de gestelde eischen
te voldoen.
Antenne
Wij vatten deze eischen
hier nog eens samen. De
Isolatie
bliksembeveiliging moet:
1. Overspanningen naar
Smoorspoe/
de aarde geleiden.
2. Verhinderen, dat de
overspanningen het toestel
bereiken.
3. Gemakkelijk bediend
kunnen worden.
Zooals uit de hierbij af
gedrukte afbeeldingen te
!•
zien is, bestaat een goede
bliksembeveiliging
uit
meerdere deelen. Deze deelen moeten, ieder voor zich,
overeenkomstig de bijzon
dere eischen van hooge
Aarde
. frequenties, gebouwd zijn,
omdat zij anders verliezen
Afb. 346. Aarde-schakelaar met bescherzouden opleveren en het
mingssmoorspoel.
gaat niet aan om met ver
liezen te werken, als dit
kan voorkomen worden door gebruikmaking van onberispelijke onderdeelen.
De radioluisteraar moet niet afgaan op de aanprijzingen van gewetenlooze handelaars, die dikwijls niet eens vakkundig zijn. Het is aan te
raden bij de geboden keuze slechts van zulke firma’s te koopen, wier naam
borg is voor een soliede uitvoering.
Voor een toereikende antennebeveiliging is een voldoend gedimensio
neerde antenne-aardeschakelaar in verbinding met een onberispelijke aardleiding niet voldoende; een goede antenne-beveiliging moet ook automatisch,
wanneer b.v. de antenne-aardeschakelaar per abuis niet omgelegd is, in
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werking treden; niet alleen dan, wanneer zulks wel is geschied en een
ontlading de antenne treft.
Zij moet daarom overspanningen van 350 Volt zeker afleiden. Aan
dezen eisch voldoet b.v. de in afb. 344 geheel schematisch weergegeven
luchtledige bliksemafleider. In een luchtledig glazen buisje bevinden zich
twee koolblokjes, waarvan de naar elkaar toegekeerde zijden van spits
toeloopende tanden zijn voorzien.
De koolblokjes zijn zoodanig in het glazen buisje aangebracht, dat de
ribbeltjes loodrecht op elkaar
staan. Hierdoor wordt ver
kregen, dat de onderlinge af
stand hiertusschen zeer klein
Isolatie
Antenne
kan blijven, zonder dat de eigen
capaciteit te groot wordt, ter
Smoorspoe!
wijl verder door den geringen
afstand, een naar verhouding
hooge, gevoeligheid voor over
spanningen ontstaat, hoewel de
afstand toch weer groot genoeg
is om een samensmelten van de
tMUt ^
koolblokjes te voorkomen.
6=Orove bescherming
Daarbij komt verder, dat dooi
F* Fijne bescherming
de kruising der tandjes een
soort van spitswerking tot
stand komt, die de spanningsvereffening bevordert. Dat deze
constructie aan de eischen vol
doet, blijkt ook wel hieruit,
Aarde
dat de kruipwegen, die een
vroegtijdige vereffening der
Afb. 347. Beveiliging met smoorspoel hoogfrequente energie zouden
en luchtledigen afleider met grove be mogelijk maken, niet groot ge
scherming.
noeg zijn om zulke verliezen in
het ontvangapparaat merkbaar te maken.
Deze luchtledige bliksemafleiderbuisjes zijn aan de einden van metalen
messen voorzien, waarmede zij in de daarvoor speciaal gebouwde ont
vangers houders kunnen worden gestoken. Er bestaan uitvoeringen, die
tevens met een aarde-antenneschakelaar vereenigd zyn (zie afb. 345). Bij
de in den handel zijnde patronen is echter ook nog een grove beveiliging
aangebracht, die, zeer eenvoudig, uit twee getande metaalplaatjes bestaat,
welke tegenover elkaar met een kleine luchttusschenruimte vast zijn opge
steld. De luchtledige bliksemafleider kan door andere spanningsafleiders
vervangen worden, die op overeenkomstige wijze in de bliksembeveiliging-
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schakeling kunnen worden aangebracht. Tegen het gebruik van glimlichtlampen als spanningsafleiders wordt aangevoerd, dat de in den sokkel
aangebrachte beveiligingsweerstand van eenige duizenden Ohm — deze
dient ter voorkoming van te sterke belasting van de lamp — de werking
der inrichting juist door zijn hoogen Ohmschen- en inductieven weerstand
afbreuk doet, doordat de capaciteit der electroden en die van den lamphouder ongewenscht groot zijn. Deze nadeelen bestaan niet bij de edelgas
zekeringen, die in den
handel
zijn;
hierop
komen wij straks nader
terug.
Antenne
Verder is bij de bliksembeveiligingsschakeling een schakelaar noodig, die het mogelijk
%
maakt, de antenne naar
verkiezing met het toe
stel te verbinden of te
aarden. Voor dezen
p
Ontvanger
Aarde
schakelaar
is
een
grondplaat noodig, die
?- Patroonzekering
uit een voldoend vaste,
goed isoleerende en
vuurvaste stof bestaat
(hoofdzakelijk
wordt
Aarde
hiervoor porcelein ge
bruikt) en waarvan de
metaaldeelen berekend
Afb. 348. Beveiliging met patroonzekering
moeten zijn voor 6 Am
en glimlichtlamp.
père stroomsterkte bij
500 Volt spanning. Ter
vermijding van vonkspattingen moeten de metaaldeelen zooveel mogelijk
zonder scherpe kanten en hoeken zijn aangebracht.
Van groot belang is vervolgens nog de beveiligings-smoorspoel. Wij heb
ben reeds eerder gezien, dat de knikken in de aardleiding, wegens hun
hoogen inductieven weerstand, geneigd zijn, de ontlading op haar weg
naar de aarde te hinderen en onder bepaalde omstandigheden onmogelijk
te maken. Hetzelfde doel wordt ook bereikt met een groot genoeg be
rekende smoorspoel. Wij brengen nu deze evenwel niet in de aardleiding
aan, doch in dat deel van den antenne-toevoer, dat naar het ontvangtoestel
leidt en leggen dus hiermede een eventueele ontlading de gewenschte
moeilijkheid in den weg.
Zulk een smoorspoel bestaat uit geïsoleerd koperdraad met een door-
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snede van 6 mM2, dat tot een kernlooze spoel met 4 tot 5 windingen, die
een onderlingen afstand van 3 tot 4 cM bij een doorsnede van 12—15 cM
hebben, is gevonden. Volgens deze opgave kan de smoorspoel gemakkelijk
zelf vervaardigd worden. Bij gebruik van voldoend sterk koperdraad is
zij uit zichzelf stevig genoeg en kan zonder moeite vrijstaand in de lucht
opgesteld worden, zonder gevaar voor doorzakken.
Over de schakeling van afb. 346 valt niet veel te vermelden, want zij
Ontvanger
Antenne is zeer eenvoudig, daar slechts een
schakelaar aan den muur beves
tigd behoeft te worden, waarop
dan de antenne en aardleiding aan
gesloten moeten worden. De antenne-toevoerleiding wordt met het
middelste contact verbonden, ter
wijl de toevoerleiding naar het ont
vangtoestel boven en de aardlei
ding onder zijn aan te sluiten.
De smoorspoel wordt opgeno
men achter den schakelaar, in de
toevoerleiding naar den ontvanger.
In de afbeelding is deze inrich
ting aan den binnenkant van den
349. Roka antennebeveilimuur geteekend; zulks is voor de
ging 1932.
overzichtelijkheid van het geheel
gedaan. In werkelijkheid moeten natuurlijk schakelaar en smoorspoel even
eens aan den buitenkant van het huis worden aangebracht.
Met het oog op weersinvloeden is het echter wenschelijk de geheele
inrichting buiten eenigermate beschermd op te stellen en wel zoodanig,
dat het directe regenwater hiermede niet in aanraking kan komen en
het geheel gemakkelijk onder handbereik wordt geplaatst.
Wij wenschen er hier nog eens den nadruk op te leggen, dat het ten
allen tijde onverantwoordelijk is den schakelaar binnenshuis in de nabij
heid van licht ontbrandbare stoffen, als gordijnen enz., aan te brengen.
Het is duidelijk dat de geringste atmosferische ontlading, in den vorm
van overspringende vonken, daar ter plaatse brand zal moeten veroor
zaken, wanneer men eens vergeten heeft den schakelaar op aarde te zetten.
De kans, dat zooiets gebeuren zal, blijft weliswaar gering, maar toch altijd
groot genoeg om haar niet te riskeeren.
In afb. 347 is geteekend, hoe de luchtledige beveiligingspatroon met de
daaraan parallel geschakeld liggende, grove bescherming, zich tegen den
. buitenmuur van het huis in de nabijheid der plaats van invoer bevindt.
De antenne is in een flauwe bocht aangevoerd, mede met het oog op
afwatering.
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De aardleiding is zonder hoeken of scherpe bochten rechtstandig om
laag geleid. Wordt de aardleiding voor het ontvangtoestel van den
schakelaar of de antenne-beveiliging afgenomen, dan wordt deze bij voor
keur in een scherpen hoek teruggeleid. Dit geschiedt met opzet, omdat deze
een belemmering vormt bij den terugslag van een
eventueele ontlading.
De in afb. 348 geteekende schakeling geeft nog
een andere bliksembeveiliging weer; het is de in
een hang-isolator gebouwde patroonzekering, die
als grove bescherming dienst doet; eventueel door
deze grove bescherming niet afgevoerde over
spanningen worden, via de parallel geschakelde
glimlichtlamp, die door een toevoerleiding met de
tweede winding van de beveiligings-smoorspoei
is verbonden, vereffend.
Een andere beveiliging vormt de edelgas
veiligheid. Zij bestaat uit een glazen buis
met twee metaalkappen aan de beide einden,
Afb. 350. Peri-antenwaarmede zij in een veerenden houder gedrukt
nezekering.
kan worden. Zij aardt de antenne automatisch bij
eventueel optredende ladingen, die op de antenne geïnduceerd worden, als
men deze heeft vergeten te aarden door middel van den schakelaar.
Deze edelgasveiligheid wordt blijvend aangesloten tusschen antenne en
aarde rechtstreeks. Er worden verschillende soorten geconstrueerd. Het
meest gebruikelijk en voordeelig zijn twee systemen,
n.1. de Ionen- of glimlicht- en de electrostatische-veiligheidspatronen.
De eerst genoemde (zie afb. 349 en 351) bestaan uit
een geëvacueerd glasbuisje, dat met edelgas is gevuld;
hierin staan twee electroden, die geleidend met de uit
wendige metaalkappen zijn verbonden, op korten af
stand van elkaar. Zoodra de spanning tusschen de beide
electroden, overeenkomend met de antennelading te
groot wordt, licht de veiligheidspatroon op.
Het oplichten ontstaat, doordat de gas-atomen, tenge
Afb. 351. Philips
edelgasveiligheid. volge der hooge spanning, in hun bestanddeelen ontleed
worden, hetgeen overeenkomt met een gedeeltelijk ge
leidende verbinding tusschen de beide electroden. Deze veiligheden werken
reeds bedrijfszeker bij optredende spanningen van 100 Volt en deze
laatste zijn nog niet eens direct levensgevaarlijk.
In afb. 350 is een antehnebeveiliging weergegeven, de Peri-automaat,
die naast de gewone beveiliging nog een fijnzekering bezit, welke tevens
het aangesloten ontvangapparaat en den bedienenden persoon beschermt
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tegen een eventueele aanraking van de antenne met een in de nabijheid
zijnde sterkstroom-spanleiding.
De uitvoering is zeer soliede; de isoleerende deelen bestaan uit porcelein
en bakeliet, terwijl de metaaldeelen van vernikkeld koper zijn gemaakt.
Door zijn vorm garandeert de „Peri”, dat een overbrugging door regen,
rijp of sneeuw uitgesloten en dus een voortdurende bedrijfszekerheid ge
waarborgd is.
De electrostatische spanningszekering berust daarop, dat de eene electrode in het glaslichaam stevig en vast is opgesteld, terwijl de tweede
beweegbaar is ingericht. Zulke zekeringen worden alleen door Seibt ge
fabriceerd; hierbij bestaat de vaste electrode uit een rechtop gestelde
ïnetalen strook en de beweegbare electrode uit een omgevouwen plaatje.
Neemt de spanning tusschen beide electroden toe, dan wordt de ge
vouwen electrode tegen de vaste getrokken en brengt aldus een geleidende
verbinding tusschen beide electroden tot stand. Deze veiligheid werkt
al bij lager spanningen, dan eerstgenoemde glimlichtpatronen.
Een goed ingerichte hooge buitenantenne met deugdelijke aardleiding
en antenneveiligheid levert voor een huis geen gevaar op bij onweer,
doch beteekent integendeel een beveiliging tegen blikseminslag en be
schermt het huis, juist zooals iedere bliksemafleider dat doet. Wij merken
dit terloops op naar aanleiding van het feit, dat bij velen nog de over
tuiging is ingeworteld, als zou een antenne boven het dak aangebracht,
onder alle omstandigheden het gevaar van inslag en de trefkans bij
onweder verhoogen.
Bestaat het gevaar, dat de antenne in aanraking kan komen met sterkstroomleidingen, dan moet achter de bliksembeveiliging (van buiten af
gerekend) een zekering worden ingeschakeld, die een smeltstroomsterkte
heeft van 2 ampère.
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen moet men er streng de hand aan
houden, dat bij niet gebruik en bij onweer, de antenne wordt geaard.
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ANTENNE-METINGEN.

Zelden zal men metingen aan antennes verrichten. Men legt de antenne
zoo goed mogelijk volgens voorschrift aan én is dan met het bereikte
resultaat tevreden.
Jammer genoeg is ook de berekening van een ontvangantenne op een
willekeurig huis in de stad meestal bijna onmogelijk, hoezeer ook de
wetenschap en de techniek in dezen tijd zijn voortgeschreden. In de meeste
gevallen heeft men te
doen met zeer ingewik
kelde electrische verhou
dingen, die nauwelijks te
definiëeren zijn.
Niettemin kan het toch
vaak gewenscht zijn, de
gegevens van verschillen
de eigenschappen eener
zelfgebouwde antenne te
kennen. Zonder meetin
strumenten
gaat
dit
evenwel niet; hoewel het
ook heel goed mogelijk
is deze zelf te vervaar '/Illlllliiiiiiilii
Adrde
digen, zoo valt toch de
beschrijving hiervan bui
ten het bestek van dit
boek en zullen wij hier
dan ook niet verder op
ingaan.
Ook is het niet doen
lijk op deze plaats alle
mogelijke metingen, wel
1Element
ke aan een antenne te
Afb. 352. Schakeling van een capaciteitsverrichten zijn, te behan
meetbrug.
delen en wij zullen ons
dan ook moeten beperken
tot het beschrijven van het allernoodzakelijkste.
Een belangrijke grootheid is de capaciteit van een antenne. Zij kan
zoowel bij hooge- als bij lage frequentie vastgesteld worden. Het eerste
geval is van de meeste beteekenis voor het bedrijf, doch voor den leek
moeilijk uitvoerbaar. Bovendien moet er rekening mede gehouden worden,
dat bij gemiddelde en lange golflengten de hoogfrequentcapaciteit gelyk
is aan de statische.
Deze wordt door middel van een meetbrug gemeten. Een dergelyke
meting laat zich betrekkelijk gemakkeljjk uitvoeren, wanneer men over
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de hierbij benoodigde instrumenten beschikt. Het is echter ook mogelijk
capaciteitsmetingen zonder deze apparaten te verrichten.
Omdat een meetbrug niet gecompliceerder is dan een normale kristalontvanger, zullen wij hier een korte beschrijving laten volgen van da
schakeling en het verloop van de meting.
In afb. 352 is het schakelschema van een eenvoudige meetbrug voor
weergecapaciteiten
geven.
De meetinrichting is
geschakeld volgens de
brug van Wheatstone.
Er zijn vier takken
aanwezig; twee daar
van bevatten weerstan
den a en b en twee con
densatoren. De conden
sator C is constant en
wordt vergelijkingscapaciteit genoemd. De
antenne in verhouding
tot de aarde vormt de
te bepalen capaciteit Cx.
De beide electrische
elementen worden vol
gens de afb. geschakeld.
Opdat een voortdu
rende verandering der
weerstanden kan plaats
vinden, stellen a en b
twee in elkaar loopende
weerstanden voor. Ver
der stelt T in de teekening de koptelefoon
Afb. 353. Capaciteits-meetbrug van Lorenz.
voor. De instelling van
het schuifcontact over den weerstand moet nu zoodanig geschieden, dat in
de telefoon niets meer te hooren is (Nul-methode).
Als stroombron komt een droog element met een zoemer en een trans
formator in aanmerking. De afbeelding toont heel duidelijk de inrichting
en maakt de werkwijze van den onderbreker en daarmede het voortbrengen
van wisselstroom in het bereik der hoorbare frequentie duidelijk. Zoo kan
b.v. iedere zoemer, zooals deze bij golfmeters gebruikt wordt, hiervoor
dienst doen.
Een bepaalde voorwaarde voor deze meetinrichting is, dat C bekend
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moet zijn. Voorzoover men dus een gemeten condensator (in centimeters)
bezit, kan men zulk een meetinstrument gemakkelijk zelf samenstellen.
Zooals wij reeds opmerkten, moet het glijcontact bij de meting zoolang
worden verschoven tot een geluidsminimum in de koptelefoon wordt vast
gesteld. De brug is dan gelijk gemaakt en is:
Cx =

. C.

Omdat men C constant heeft genomen kan de weerstand a—b zelfs
geijkt worden en komt het dus op den weerstand zelf niet aan.
De meting is des te nauwkeuriger, naarmate Cx meer de waarde C
nabij komt. Voor normale ontvangantennes zal dus voor C een waarde
van ongeveer 300 cM capaciteit voldoen.
In het algemeen is het mogelijk met een dergelijke meetinrichting
capaciteiten van 50—10.000 cM te bepalen.
In afb. 353 is een meetbrug van het fabrikaat Lorenz afgebeeld.
Duidelijk zijn hierin de beschreven onderdeden, als de schuifweerstand,
de zoemer, de schakelaar enz. te herkennen. De vergelijkingscondensator
en de batterij zijn daarentegen niet zichtbaar, omdat deze in de kast zijn
ondergebracht.
Men kan evenwel ook cje brug in anderen vorm opbouwen. Maakt men
n.1. C veranderlijk (een geijkte draaicondensator), dan kunnen de weer
standen a en b vaste waarden bezitten.
Dienovereenkomstig verkrijgt men dan een meetinrichting, zooals deze
door Seibt in den handel gebracht wordt. De brug is in afb. 354 schema
tisch weergegeven. Zij heeft een meetbereik van 50—105.000 cM. Het
eerste, dat opvalt in de afbeelding, is weer de brug van Wheatstone, de
condensator C, welke nu variabel is, de aansluitklemmen voor aarde en
antenne, de constante weerstand a, de in trappen afschakelbare weerstand
b en de koptelefoon voor het vaststellen van het geluidsminimum.
Door den verstelbaren weerstand b verkrijgt men verschillende meetbereiken, b.v.:
50— 1050 cM,
bij het contact 1 van
100—
4200 » i
2
„
» »
»
1000—
21000
3
„
» >
» »>
»
5000—105000
4
„
» i
» »
»
Wordt door middel van de telefoon een toonminimum bepaald, dan
is de brug vereffend en kan met behulp van ykkrommen de statische
antennecapaciteit worden afgelezen.
De meetformule luidt ook hier:
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Cx =
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b
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Op verdere metingen van antennes, als b.v. vaststelling van den weerstand, van de demping der eigentrilling enz., zullen wij hier niet nader
ingaan.
Naast de meting der antennecapaciteit is de weerstandsbepaling van
aardingen zeer dikwijls wenschelijk. Goede aardleidingen voor bliksem
afleiders worden gemaakt uit ringen van verzinkt ijzerdraad, uit looden,
zinken of koperen platen,
die zoo diep mogelijk in
/|\
goed geleidende aarde of
in het grondwater wor
den ingegraven.
§
Is men niet in de ge
legenheid het grondwater
of voldoend vochtigen
grond te bereiken, omdat
deze
tengevolge
der
Cx
bodemformatie te diep
liggen, dan kan men zich
Telefoon
behelpen door de draadringen met zwavelvrije
Aarde
cokes (ongeveer
—1
M3)
te
omgeven.
Men
CL
bezit hierin een middel
om kunstmatig een zeke
re hoeveelheid vocht te
concentreeren. Het is
verder van het grootste
'Schakelaar
Clement
belang voor een goede
aarde, dat zij zooveel
Afb. 354.
mogelijk gedurende het
Meetbrug voor capaciteiten volgens Seibt.
geheele jaar constant
blijft.
De bepaling van den weerstand eener aardleiding is naar verhouding
omslachtig, omdat men twee z.g. hulp-aarden hierbij noodig heeft.
Waar en wanneer zulks noodig is, kan men deze hulp-aarden op de
• volgende manier aanleggen. In een geul van een halven meter diepte
brengt men de plaat van de hulp-aarde (ongeveer 0.5 M2 oppervlakte)
onder en vult den kuil met water. De plaat moet hierbij goed met de
aarde in aanraking gebracht worden, daar men anders tengevolge van
een slechte hulp-aarde verkeerde besluiten' trekken kan uit de antenneaarde.
Indien geen plaat bij de hand is, kan ook een ijzeren staaf met
punt gebruikt worden. Deze wordt %—% M diep in den grond
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gedreven en de aarde hieromheen daarna goed vochtig gemaakt.
Onder bepaalde omstandigheden kan als hulpaarde ook de waterleiding
worden genomen; gasleidingen zijn echter niet aan te bevelen.
Wij krijgen dus een inrichting, zooals deze in afb. 355 is geteekend.
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Afb. 355.
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Aarde met twee hulpaarden.

..
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In het midden bevindt zich de antenne-aarde en aan weerszijden hiervan
de hulp-aarden HAi en HA2.
Waar aardleidingen, tengevolge van hun aanraking met den vochtigen
grond, steeds behept zijn met een zekere electromotorische kracht, daar
moet men voor de meting een methode benutten, waarbij dergelijke
spanningen geen invloed uitoefenen.
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Telefoon

S.Schuifcontact
I

Afb. 356. Meetbrug voor het meten van den aardweerstand.
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Daarom wordt gebruik gemaakt van een meetbrug met inductor en
telefoonvereffening (afb. 356). Deze meetbrug is volgens de schakeling
van Wheatstone vervaardigd en volledigheidshalve in afb. 357 schematisch
weergegeven. Het is een soortgelijke meetinrichting als die van de
capaciteitsbrug. Ook kan zij met eenvoudige hulpmiddelen worden samen-
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gesteld, want zij heeft, afgezien van een sleepdraad met millimeteiindeeling, voor de berekening van den gezochten weerstand x (bij de
in den handel zijnde meetbruggen b.v. van Hartmann & Braun is de
omrekening al geschied, zoodat x direct afgelezen kan worden), een
zoemer, een vergelykingsweerstand (10 Ohm) en een koptelefoon.
De meetbrug van Hartmann & Braun heeft vergelijkingsweerstanden
van 0.1, 1.0, 10, 100 en 1000 Ohm. Het schuifcontact s, de klemmen voor
de aansluiting van den onbekenden weerstand x, de batterij en de telefoon,
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Afb. 357.

Schakeling der meetbrug voor aardweerstanden.

zoomede de zoemer zijn in de afbeelding duidelijk aangegeven.
De instelling van het schuifcontact moet op het toonminimum geschieden
(nul-methode). De drie volgende metingen moeten worden uitgevoerd:
1. Meting van den weerstand tusschen hulpaarde 1 en aarde = Wi,
2. Meting van den weerstand tusschen hulpaarde 2 en aarde = W2,
3. Meting van den weerstand tusschen de beide hulpaarden = W3.
Noemt men de gezochte weerstandswaarden x, y en z, dan verkrijgt
men door meting eerst de waarden Wi, W2 en W3.
Dan is:
x + y = Wi,
x + z = W2,
y + z = W3.
waaruit volgt:

w, + w2 — w3

x

_y.
;

2

y =
7.

—

w, + w3 - w2
2

w2 + w3 — w,
2

Ohm,
Ohm
Ohm.
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Bij voorbeeld: Iedere meting wordt ter meerdere nauwkeurigheid en
tevens ter controle driemaal uitgevoerd en de gemiddelde waarde genomen.
Er wordt gemeten:
1. Weerstand Wi tusschen antenne-aarde = x en hulpaarde 1 = y:
5,6 t 6,8 + 6.5

W,

18,9

^

3

=6,3 Ohm,

2. Weerstand W2 tusschen antenne-aarde = x en hulpaarde 2 = z:
W2

=

6,0 + 5,7 -f- 6,3
3

3. Weerstand W3 tusschen hulpaarde 1 = y en hulpaarde 2
W3

5,9 + 6,1 + 6,6

18,6

3

3

z:

= 6,2 Ohm.

-

•3
3

1
■

Daaruit volgt:
x = y2 (Wi + W2
y = y2 (Wi + Wa
z = 1/2 (W2 -f Wa

■ J

18.0
2----- = 6,0 Ohm,

— Wa) = % (6,3 -f 6,0 — 6,2) = 3,05 Ohm,
— W2) = % (6,3 + 6,2 — 6,0) = 3,25 Ohm.
— Wi) = y2 (6,0 + 6,2 — 6,3) = 2,95 Ohm.

.• .

3

.,

Men noteert practisch de resultaten der waarneming in de volgende
tabel:
Weerstand
Ohm

= w1

5,6
6,8
6,5

18,9:3 = 6,3

Weerstand
Ohm

= w2

6,0
5.7
6,3
18,0:3 = 6,0

Weerstand
= W3
Ohm
5,9
6,1
6,6

18.6: 3 = 6,2

Daarna worden volgens bovenstaand voorbeeld de gezochte aardweerstanden x, y en z berekend.
Zijn naast de antenne-aarde nog bliksemafleider-aarden aanwezig, dan
kunnen deze natuurlijk zonder meer als hulpaarden voor de te verrichten
meting worden gebruikt.
Men moet er bij het meten op letten, dat de toevoerdraden goed geisoleerd zijn en geen bochten of spiralen vertoonen.
Een aarde mag goed genoemd worden, als zij een kleinen Ohmschen
weerstand bezit. Men moet er rekening mede houden, dat de weerstand
niet altyd even groot is. In het algemeen mag hij de waarde van 10 Ohm
niet overschrijden en het verdient de voorkeur den weerstand lager te
houden dan de genoemde waarde.
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WEDERKEERIGE BEÏNVLOEDING VAN ANTENNES.

De geweldige uitbreiding der radio sinds haar ontstaan zal iedereen
waarnemen, als hij de toename bespeurt van het aantal der radio-antennes
op de daken der huizen in de groote stad; daarbij komt dan nog het groote
aantal van kamer-, zolder en hulp-antennes. Onwillekeurig zal allicht de
vraag opkomen, of niet eens het oogenblik zal aanbreken, bij deze enorme
toename, waarop de te ontvangen energie minder zal worden. In werkelijk
heid toch neemt iedere antenne-draad energie op — en al is het deel van
iedere antenne ook nog zoo gering — tenslotte zal de som van al deze af
zonderlijke deelen toch een merkbare grootte aannemen.
Het is ook lang niet ondenkbaar dit eens uit te rekenen. Dat de uitge
zonden energie niet oneindig is weet men reeds van de zendprestaties der
zenders; ook is het bekend, dat iedere zender een bepaalde reikwijdte heeft.
Waar blijft nu de energie die niet voor ontvangst-doeleinden wordt
opgenomen? Zij wordt nutteloos verbruikt en wel door de zich in de
reikwijdte van den zender bevindende ijzerdeelen van daken, regengoten,
ijzeren masten, bruggen, stationshallen, huizen, balcons, trapleuningen,
gasleidingen enz. (hulp-antennes).
Of nu dergelijke „naamlooze luisteraars” betalen of niet, zij nemen
een deel der energie op en hun aantal is zeer groot, in ieder geval ont
zaglijk veel grooter dan dat der werkelijke luisteraars. En toch zal
geen enkele dezer laatsten een vermindering kunnen bespeuren der ge
luidssterkte, zoodat wij gerust mogen opmerken, dat het aantal der
luisteraars dusdanig mag toenemen, tot ieder inwoner een radio-ontvanger
bezit, zonder dat een der eerste ontvangers eenig nadeelig gevolg zal
kunnen bemerken.
Van geheel anderen aard is echter de vraag, hoe zich de naburige
zenders onderling verhouden, of zij van elkaar energie kunnen ovememen
of elkaar op andere wijze wederkeerig beïnvloeden. Onder bepaalde om
standigheden is het mogelijk te onderzoeken, binnen welke grenzen twee
of meerdere zenders dit kunnen doen.
Daar de theoretische berekeningen alleen dan eenige werkelijke, practische waarde hebben, wanneer de antennes zeer dicht bij elkaar zijn
opgesteld, zullen wij hiervan afzien; het is voldoende, dat aangetoond
wordt, hoe zich de beïnvloeding kenbaar maakt en wat ter voorkoming
daarvan moet geschieden.
De beïnvloeding van twee, door dicht naast elkaar aangelegde antennes
gevoede, ontvangers berust hoofdzakelijk op 'de capacitieve koppeling
hiervan.
Zulks blijkt op onaangename wijze daaruit, dat bij omschakeling van
de eene antenne (verstellen der afstemming), de capaciteit der tweede
antenne ten opzichte van de aarde veranderd wordt, wat tengevolge heeft,
dat de afstemming van den hierop aangesloten ontvanger verandert. Hier
bij vindt de beïnvloeding op de volgende wijze plaats.
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De op iets kortere golflengte ingestelde (zoomede de niet zuiver af
gestemde) antenne werkt op de tweede zoodanig in, dat haar golflengte
vergroot wordt. Het is voor goede afstemming van deze antenne dan
noodig den draaicondensator van het hiermede correspondeerend toestel
terug te draaien, d.w.z. op een lagere golflengte in te stellen.
Door na-stemmen zal het dan mogelijk zijn de oorspronkelijke geluids
sterkte te herkrijgen; met andere woorden, het is dus een feit, dat twee
naburige antennes elkaar onderling beïnvloeden, zonder nochtans energie
van elkaar over te nemen.
Twee naburige kamer-antennes moeten wel zeer dicht naast elkaar
geplaatst zijn, om onderlinge inwerking op elkaar uit te oefenen en wel
zóó dicht bij elkaar als het practisch nimmer zal voorkomen.
Een kamer-antenne in de nabijheid van een dak-antenne kan hoofd
zakelijk alleen dan hieruit voordeel trekken, als beiden op denzelfden
zender zijn afgestemd. Het geval doet zich dan voor, dat de kamer-antenne
zich in het veld bevindt van de dak-antenne en van deze energie betrekt,
d.w.z. de ontvangst in de kamer-antenne zal aan geluidssterkte toenemen,
daar iedere op een dak-antenne aangesloten ontvanger niet alleen energie
opneemt, maar op zijn beurt ook weer uitstraalt.
Dezelfde verhoudingen treden ook op, wanneer dak-antennes in aan
raking komen met groote metaaloppervlakten, zoodat zij dan een grootere
geluidssterkte in den ontvanger verwekken. Dit lijkt inderdaad zeer gun
stig, als zulks altijd maar in dezelfde mate en sterkte plaats zou vinden.
Om echter een goede ontvangst te hebben, moeten zulke aanrakingen
vermeden worden. Hierop hebben wij reeds eerder de aandacht gevestigd.
Op het feit, dat genereerende ontvangers (toestellen met terugkoppeling)
in staat zijn de ontvangst in hun omgeving te storen, ja zelfs door hun
huilen onmogelijk te maken, zij hier nog eens gewezen, evenwel zonder
er nader op in te gaan, omdat dit niet meer een beïnvloeding van naburige
antennes, maar veelmeer een zich ver uitstrekkende (tot op 2 of meer
K.M.) storing is. Het geval kan zich ook voordoen, dat zulk een generee
rende ontvanger de ontvangst van veraf gelegen zenders voor eenvoudige
kristalontvangers in de hand werkt; die anders voor deze onmogelijk
zou zijn.
Al wordt ook de ontvangst met afzonderlijke antennes, door te groot
ongemak wegens wederzijdsche storingen, erg benadeeld, toch zal het
duidelijk zijn, dat door op één antenne twee ontvangtoestellen aan te
sluiten, niet dé gewenschte verbetering zal kunnen worden verkregen.
Er zijn in diverse tijdschriften ontwerpen verschenen, waarin schake
lingen worden beschreven, die ten doel hebben één antenne te benutten
voor twee ontvangers. Het moge dan al waar zyn, dat de ontwerpers
met hun schakelingen vrij goede resultaten bereikt hebben, echter voor
het meerendeel der radio-luisteraars is de kwestie nog niet inzooverre

■■

■

■

.

/•;

■

^MMÊ^SÊIÊÊÊIÊOaSÊk

■

. ■ •

Ai

r

'

410

Wederkeerige beïnvloeding van antennes.

opgelost, dat deze schakelingen kunnen worden aanbevolen; voorloopig
is het nog steeds het beste voor iederen ontvanger een afzonderlijke
antenne aan te leggen.
Ten slotte zij nog aangegeven, welke leeringen wij uit het voorgaande
kunnen trekken voor den bouw van meerdere antennes in eikaars on
middellijke nabijheid.
Ten eerste zorge men er altijd voor, dat twee dicht bij elkaar aan
gelegde antennes nimmer parallel loopen, dit geldt in het bijzonder voor
dak-antennes. Indien dit echter absoluut onvermijdelijk is dan moet de
onderlinge afstand (als het kan) minstens 15 M. bedragen.
Beter blijft het altijd, wanneer de antennes haaks op elkaar staan en
ook dan nog op een onderlingen afstand van in geen geval minder dan 2 M.
Minder bezwaar levert de nabijheid van 2 kamer-antennes op; hun
wederkeerige beïnvloeding is daarom zoo gering, omdat de in ieder huis
aanwezige metaaldeelen een zekere afscherming uitoefenen. Op deze
gronden kan de onderlinge minimum-afstand worden teruggebracht tot op
eenige meters, zonder dat een merkbare beïnvloeding zal kunnen worden
waargenomen.
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LEIDRAAD VOOR DEN BOUW VAN DAKANTENNES.

Dak-antennes in den zin van dezen leidraad zijn ten opzichte van de
aarde geïsoleerde, vrij opgestelde luchtgeleiders, die tot ontvangst dienen
van de door een zender uitgestraalde electro-magnetische golven.
Men onderscheidt volgens den aard:
één- of meerdraads-antennes
en volgens hun vorm:
liniaire-, L-, T-, V- en scherm-antennes 'enz.
Naar gelang de plaatselijke omstandigheden van aanhechtingspunten
enz., wijzigen zich de aard en vorm van de antennes.
De meest doelmatige uitvoeringen van antennes zijn de ééndraads-, T- of
L- antennes.
Publieke wegen en electrische geleidingen mogen alleen dan worden
overspannen, wanneer hiervoor toestemming is verkregen van de betref
fende autoriteiten. Rekening moet gehouden worden met eventueel aan
wezige sterkstroom-, laagspannings- en telefoonleidingen. Is het nood
zakelijk deze te kruisen, dan moet dit steeds rechthoekig gebeuren en
wel zoodanig, dat de antennedraad nooit de leiding kan raken.
Ter beveiliging tegen sterkstroom- en laagspanningsgeleidingen kan men
geïsoleerd antennedraad gebruiken, wanneer tevens de verbindingen
tusschen antenne en toevoerleidingen en ook de uiteinden der antenne zeker
en duurzaam geïsoleerd zijn. Indien de laagspanningsgeleiding over een
voldoend grooten afstand geïsoleerd is, dan kan voor de antenne van
gewoon blank draad gebruik gemaakt worden.
Het overspannen van hoogspanningsleidingen is verboden. Wanneer
hoogspanningsleidingen in de buurt zijn, moet de antenne op zulk een
afstand aangelegd worden, dat ook bij afbreken van de draden een aan
raking absoluut is uitgesloten.
Als men metalen buizen als antennesteunpunten gebruikt, moeten deze
geaard worden. Aanwezige bliksembeveiligingsinrichtingen kunnen met de
buizen verbonden worden.
Bij den bouw van een antenne op het dak van een huis dient men er wel
rekening mede te houden, dat ook de andere bewoners van het huis een
antenne kunnen aanbrengen.
Parallelloopende antennes werken een sterke terugkoppeling in de
hand. Daarom is bij T- en L-antennes een minimum afstand tusschen
de parallel loopende deelen in acht te nemen van 5 M.
Staan twee antennes met hun draden loodrecht of in een hoek op elkaar,
of ook wanneer zij elkaar kruisen, dan moet de onderlinge afstand der
draadeinden, respectievelijk der kruispunten, niet minder dan 2 M be
dragen, waarbij in aanmerking dient te worden genomen, dat de overige
afstanden van antennedraad tot antennedraad grooter moeten zijn.
Voor meerdraads-antennes gelden dezelfde bepalingen. Als materiaal voor
antennedraad komt hoofdzakelijk hardgetrokken koper of phosphorbrons in
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aanmerking van minstens 40 Kg trekvastheid per quadraat-millimeter.
Het uit meerdere draadjes bestaande antennelitze (de afzonderlijke
draadjes hebben een doorsnede van minder dan 0.3 mm2) is mede, met het
oog op de storende werking van rookgassen, in de stad niet aan te bevelen.
De hoogst voorkomende trekspanning zal, bij de hierboven opgegeven trek
vastheid niet de 10 Kg per quadraat millimeter overschrijden.
Voor de berekening van den doorhang zie 2 van dit hoofdstuk. De
doorsnede van den antennedraad (niet onder 1.6 mm2) moet, met inacht
neming van een zoo gering mogelijken doorhang’, overeenkomstig de lengte
en zwaarte worden bepaald. Gespannen draden moeten liefst niet uit
aan elkander gelaschte deelen bestaan, anders moeten de aangebrachte
lasschen een vastheid hebben van minstens 90% der draad-trek-vastheid.
Als aanhechtingspunten kunnen schoorsteenen, torenachtige uitbouwsels
en gevels gebruikt worden, als zij voldoen aan de te stellen eischen en mits
de afspanningen en verankeringen den vrijen toegang tot schoorsteenen en
het dak niet belemmeren of onmogelijk maken. Alle aangebrachte steun
punten voor de antenne moeten berekend zijn op een viervoudige belasting.
Met het oog op de dempende werking en de begaanbaarheid van het
dak, moet een tusschenruimte van ongeveer 2 Meter gelaten worden. Is
een antenne, aan een boom bevestigd, dan dient rekening gehouden te
worden met het eventueel heen en weer zwaaien door den wind.
Het is voor de ontvangst doelloos, de lengte van den antennedraad te
groot te maken; een lengte van 15 tot 40 Meter is meer dan voldoende.
De afstand tusschen de steunpunten moet de 50 Meter niet overschrijden.
Meerdraads-antennes gebruikt men alleen dan, als de plaatselijke om
standigheden een voldoend groote spanwijdte onmogelijk maken.
Bij T-antennes wordt de verbinding tusschen antennedraad en toevoerleiding door klemmen aangebracht of door dicht naast elkaar liggende
wikkelingen van vertind koperdraad, die, om afrollen te voorkomen, mede
gesoldeerd moeten worden; bij L-antennes moeten antennedraad en toevoerleiding uit één stuk bestaan. Indien eenigszins mogelijk, diene men
lasschen te voorkomen.
De isolatie van den antennedraad, ten opzichte van de steunpunten en
de aftakking voor de toevoerleiding, wordt aangebracht door een eierketting of gelijkwaardige isolatoren, die berekend moeten zijn op een
viervoudige belasting.
De geïsoleerde verbiridingsplaatsen van het antennelitze en de tuien
moeten goed gesoldeerd zijn, voorzoover zij niet direct aan de isolatoren
zijn bevestigd. De verbinding der isolatoren onderling en met de gesol
deerde plaatsen moet worden aangebracht door een massieven draad (bij
ijzerdraad niet onder 3.5 mM diameter) of door antennelitze-draad.
De spreiders van meerdraads-antennes moeten uit dunwandige metalen
buizen (van 1 mM wanddikte en minstens 20 mM uitwendige doorsnede),
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uit geïmpregneerde houten of bamboe-stokken bestaan; op een goede
bevestiging moet speciaal gelet worden.
Dakantennes moeten tegen overspanningen van ongeveer 500 Volt be
veiligd zijn. De zekering moet steeds, waar dit mogelijk is, aan den
buitenkant van het gebouw, bij voorkeur op een steenen muur, worden
aangebracht, in de nabijheid der plaats van invoer en op veiligen afstand
van licht ontvlambare stoffen, naast den antenne-aarde schakelaar.
Kamer- en raamantennes behoeven niet beveiligd te worden tegen overspanningen en atmospherische ontladingen.
Buiten-antennes, welke in de onmiddellijke omgeving van sterkstroom-
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Afb. 358.

Foutieve antenne-aanleg.

leidingen zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een smeltzekering van
2 Ampère (in de antenneleiding bij de plaats van invoer op te nemen) en
wel achter de overspanningsbeveiliging (van buiten af gerekend).
De stroomvoerende deelen van den antenne-aardeschakelaar moeten be
rekend zijn op een stroomdoorgang van minstens 6 Ampère. De hefboom
van dezen schakelaar moet een geïsoleerden greep bezitten of indien
deze van metaal is, moet hij mede-geaard zijn.
De aarde van het toestel mag alleen dan als aarde voor de beveiliging
worden gebruikt, als zij beantwoordt aan de voor dit laatste doel te
stellen eischen (bliksemafleider-aarde of waterleiding).
Antennes moeten aan de hand van bovenstaande gegevens voortdurend
in orde gehouden worden. Op geregelde tijden moet de geheele installatie
gecontroleerd en onderhouden worden. Eventueele gebreken kunnen dan
gelijk worden hersteld en de installatie blijft in goeden toestand, hetgeen
de bedrijfszekerheid verhoogt.
Een voorbeeld van een antenne-installatie, zooals deze niet mag voor
komen, toont ons ten slotte nog afb. 358.
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e eerste electrische trillingen van korte golflengten werden door
Heinrich Hertz gebruikt, bij gelegenheid zijner klassieke proeven,
ten bewijze der licht-theorie van Faraday en Maxwell; de door
hem hiervoor benutte golven hadden een lengte van eenige meters.
In het laatst van de vorige eeuw (omstreeks 1890) gelukte het daarop
aan verschillende natuurkundigen als Lebedew, Lampa, von Baier en
anderen nog korter golven voort te brengen. Door verkleining der oscillatoren bleek het mogelijk golven ter lengte van af 1.8 mM op te wekken.
Er bleef echter altijd nog een naar verhouding groote tusschenruimte
van het spectrum (zie afb. 359) over tot aan de ultra-roode lichtstralen,
welke Rubens tot ongeveer 1/s mM vermocht zichtbaar te maken.
Later gelukte het aan Arkadieuw en zijn leerlinge A. Glagolewa nog
aanzienlijk kortere electrische golven dan van 1.8 M lengte door middel
van een zoogenaamden massastraler voort te brengen. Dit geschiedde
met behulp van metaalvijlsel, dat in olie door een roer-inrichting zwevend
werd gehouden en waarbij door een inductor ladingen op de metaaldeelen
worden overgedragen. De in de olie zwevende metaaldeelen, waartusschen
vonkjes overspringen, stellen dan kleine electrische trillingskringen voor,
die buitengewoon korte trillingen van een breukdeel van een millimeter
uitstralen.
G. Marconi ging bij zijn proeven in den zomer van 1896 uit van het
beginsel, dat door Hertz was aangegeven en wel in de modificatie der
Righi-inrichting, onder toevoeging van den geaarden luchtdraad.
Terwijl dus de Hertzsche zender trillingen in de grootte van eenige
meters opwekte, verhoogde hij de golflengte aanmerkelijk door het aan
brengen der antenne. Aan deze omstandigheid dankte hij, zooals bekend,,
zijn in dien tijd zoo verrassend succes.
Daarnaast trachtte hij intusschen de golven te richten. Hij gebruikte
hiervoor een zendinrichting, zooals deze in afb. 360 aanschouwelijk is
voorgesteld. Dit was de z.g. drievonkenbaan-oscillator van Righi, waarbij
de buitenste twee vonkenbanen moesten dienen voor laaddoeleinden, ter
wijl tusschen de binnenste, grootere kogels de eigenlijke actieve vonk over
ging. Deze vonkenbaan-oscillator was in het brandpunt van een parabolischen reflector f opgesteld; c1 waren de toevoerleidingen naar den
inductor c, waarvan de primaire spoel door een batterij a gevoed werd,.
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wijking van 15 M naar
rechts of links was voldoen
de om den ontvanger reeds
buiten werking te stellen.
Of het hier ging om een
verwerkelijking van de af•ma iiih
stemmingsgedachte
moet
echter betwijfeld worden,
waar het antenneprincipe bij
Afb. 360. De eerste gerichte ultra-korte
den zender, tenminste vol
golfzender van Marconi (1896).
gens de teekening, ontbrak.
Hoe dit echter ook zij, de bereikte resultaten zijn voldoende om deze
inrichting als den eersten
draadloozen kortegolfzender
y
te beschouwen.
p
■ i
Het idee van den korte
OrO
golfzender is daarbij op den
i
n
achtergrond geraakt. Het
h
US
%
streven om gericht te zen
den is daarentegen door
Marconi verder niet uit het
k'
oog verloren. Naast hem
Ndarden klopper
heeft ook speciaal Lee de
361. De eerste gerichte ultra-korte
Forest zich bijzondere moei Afb.
golfontvanger met parabolischen reflector
te gegeven om gerichte zen
van Marconi.
ders te bouwen (1907).
• De vraag van het gerichte zenden,
onder gebruikmaking van naar ver
0,03* -om
houding zeer korte golven, kwam in
een nieuw stadium van ontwikkeling
in het jaar 1916, toen Marconi, in het
^
belang van de wy ze van oorlogvoeren,
trachtte dit beginsel te verwerkelij
fC
A
ken. Er werden belangrijke proeven
in deze richting genomen in Italië
(1916) en in Engeland (Carnavon
1917).
Zelfs werd reeds toen beproefd
'B
golven van 2—3 M hiervoor te be
tSA
nutten.
In dien tijd was men in werkelijk
Afb. 362. Parabolische reflectorinrichting voor zender en ontvan heid nog op den gekoppelden vonkger, waarbij de belangrijkste af zender, die met een luchtdrukvonkenmetingen voor de golflengten zijn
baan werkte, aangewezen. Door doelberekend.
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matige dimensioneering was het mogelijk het dempingsdecrement zeer
gering te houden.
Meestal waren de bij
deze inrichting in den ont
vanger optredende storin
gen hevig en vaak af
komstig van ontstekingsapparaten van automobie
len, motorbooten en dergelijken. De op deze wijze
20°
storingsgolven
verwekte
met overeenkomstige korte
lengte interfereerden met
de ongedempte zendertrillingen.
Afb. 363. Berekende polaire krommen
Bij deze proeven werd de
voor verschillende reflectoropeningen.
ontvanger in het brand
punt van een parabolischen reflector opgesteld, zooals afb. 362 dit sche
matisch voorstelt. De in deze afbeelding berekende afmetingen zijn voor
de practijk werkelijk van waarde gebleken. Intusschen blijkt bij herhaling
der proeven het uitprobeeren van geval tot geval noodzakelijk.

Afb. 364. De antenne-aanleg van het reflectorstation in Hendon.
Bij de proeven was de zenderreflector draaibaar ingericht, speciaal met
het doel om het effect beter te kunnen vaststellen. Voor de uitstraling in
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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horizontale vlakken volgden hieruit de door E. Franklin berekende en in
afb. 363 weergegeven polaire krommen, waarbij steeds de zendenergie
zooveel mogelijk practisch constant werd ge
se0° s°
houden. De gestippelde
kromme, links in de af
beelding, stelt het stralingsdiagram voor, als de
opening van den reflec
tor IA bedraagt; de dik
geteekende kromme is de
stralingslijn voor 2A.
In de middelste afbeel
Afb. 365. De opgenomen richtingskrommen
van het reflectorstation in Hendon.
ding is de dik getrokken
kromme voor een reïlectoropening van 3A berekend, terwijl de geheel rechts geteekende kromme
voor een wijdte van 5A resulteert.
De Italiaansche proeven heb
ben aangetoond, dat het be
paald wenschelijk was, den
reflector te berekenen overeen
komstig de te gebruiken golf
lengte. Het gunstigst resultaat,
dat destijds bereikt werd, be
droeg wel een reikwijdte van
9—10 KM over zee.
In hét jaar 1917 werden door
Marconi de proeven in Camavon
met een verbeterden zender
voortgezet. Daarbij werden toen
in werkelijkheid slechts zeer
korte golven gebruikt en wel van
3 M. De behaalde reikwijdte be
liep ongeveer 30 KM. Deze proe
ven hebben verder getoond, hoe
beduidend de electrische veld
sterkte stijgt met de antennehoogte, een omstandigheid, die
Afb. 366. De richtingskromme op
bij de groote golflengten niet in
het eiland Inchkeit.
dezelfde mate waargenomen kon
worden.
In 1919 ging de Marconi-maatschappij (Franklin, R. H. White, E.
Green en A. W. Hall) over tot het nemen van proeven met gerichte
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ultra-kortegolftelefonie met lampzenderbedrijf. De antennestroomsterkte
bedroeg ongeveer 1 Ampère bij gebruik van een 200-Watts-zendlamp.
Hierbij werd een golflengte van 15 M gebruikt, waarvoor de afmetingen
a
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van den reflector nog geenszins groot behoefden te zyn. De antenne
bestond uit twee stukken draad van 3.75 M lengte, die in het brandpunt
van den reflector waren opgesteld. Hiermede werd een afstand van on-
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geveer 32 KM in Holeyhead vanuit Carnavon overbrugd en een duidelijke
ontvangst verkregen, waarbij als ontvanger een kristaldetector met
zwevingstoestel werd gebruikt.
Het gelukte ook verder de proeven over grootere afstanden door te
voeren en hierbij werd de ontvanger op een stoomschip geïnstalleerd,
dat tusschen Engeland en Ierland heen en weer kruiste. Bij deze proeven

Het werk van Marconi op ultr a-k orte golfgebied.

■

k

.

:.v

Afb. 368. Kompasinstelling met letterteekens voor den richtingzoeker.
moet op den geheelen weg (grootste afstand ongeveer 130 KM) de spraak
helder en duidelijk ontvangen zijn geworden. Ook moet het niet veel te
beteekenen gehad hebben, als het schip afweek van de directe verbindings
lijn tusschen de beide stations.
Als gevolg van de gunstige resultaten, met deze proeven behaald, werd
in Februari 1921 in Hendon bij Londen een reflectorstation opgericht, dat
op 15 M golflengte met Birmingham (156 KM afstand) in verbinding
stond (zie afb. 364). Bij de proefneming werd de ontvanger in een motor
wagen ingebouwd en de afstand tusschen zender en ontvanger geleidelijk
vergroot. De opgenomen richtingskrommen zijn weergegeven in de afb.
365 en 366.
Bij de gebruikte lampzenders hadden de zendlampen een gezamenlijk
vermogen van 700 Watt (4000 Volt, 175 m.A.). De antenne had een lengte
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van ongeveer de halve golflengte en een zoogenaamden stralingsweerstand
van 90 Ohm. De uitgestraalde energie werd geschat op ongeveer 300 Watt.
Zoowel de zend- als de ontvangstations waren met reflectors uitgerust.
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Afb. 369.

Reflector van het station Poldhu.
■

De ontvangsterkte was zoo goed, dat met bijna kortgesloten telefoon van
GO Ohm kon worden ontvangen. Volgens de gedane metingen door Franklin
was de geluidssterkte bij het gebruik aan beide zijden, met den reflector
ongeveer 200 maal grooter dan zonder dezen.
Bij- deze proeven
kwam verder de moei
lijkheid voor den dag
om energieën op te
wekken bij de zeer
korte golven. Terwijl
het mogelijk was, met
a
een golflengte van
iets meer dan 12 M,
al meerdere kilowatts
in hoogfrequente ener
gie om te zetten, ge
lukte dit bij de kor
tere golven niet. Dien
tengevolge werd de
golflengte tot 15 M ***
opgevoerd. De stra
Afb. 370. Mast van stalen buizen en stations
lingsenergie bij deze
gebouw van Poldhu.
bedroeg
golflengte
circa 60% der totale
hoogfrequentenergie. Dan was het hierbij ook nog zonder meer mogelijk
dubbel verkeer te onderhouden.
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Tengevolge der bij deze proefnemingen opgedane ervaringen werd op
het eiland Inchkeit een draaibaren reflector opgesteld (zie afb. 367), die
in twee minuten een volledige omwenteling volbracht; bij iedere deel
streep van het kompas werd een bepaald teelten uitgezonden, zooals dit
is voorgesteld in afb. 368.
De gebruikte golflengte was hierbij slechts 4 M; de ontvanger met één
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Afb. 371.

I '
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a

Inrichting van een reflectorstation.

lamp versterking was opgesteld in een stoomboot. De proeven leverden
een peilnauwkeurigheid binnen een vierde deelstreep van het kompas
van 2.8°.
Zooals bekend, is het bij dergelijke peilingen naar verhouding moeilijk
om het juiste maximum in de telefoon vast te stellen. Daarentegen is het
minimum zonder meer gemakkelijk nauwkeurig instelbaar en is het daar
om ook mogelijk, de helft van deze tusschenruimten, dus telkens naar om
standigheden, het maximum te vinden. Op deze manier kan tamelijk nauw
keurig de stralingsrichting vastgesteld worden.
In afb. 368 zijn de instellingen van het kompas voorzien van letterteekens voor den richtingvinder. Het afgeven van de zendteekens geschiedt
door middel van een uurwerk zoodanig, dat bij iedere tweede deelstreep
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van het kompas een bepaalde letter wordt uitgezonden. Twee punten of
een streep, die tusschen twee deelstrepen wordt uitgezonden, beteekent
de daartusschen liggende heele en halve deelstrepen. Het uurwerk draait
een contactsegment, hetwelk de verschillende teekens bewerkstelligt. Dit *
contactsegment wordt met den reflector synchroon gedraaid, zoodat bij
iedere halve of vierde deelstreep van het kompas een bepaald teeken
gericht uitgezonden wordt.
Een andere groote reflector-installatie werd daarop ingericht te Poldhu;
deze is. in afb. 369 weergegeven. De zender werkt op 90 M golflengte en
door de groote energie, die als gevolg hiervan mogelijk is kan het verkeer
met Australië rechtstreeks onderhouden worden.
De geheele reflectorinrichting wordt door vier stalen masten, die uit in
elkaar geschoven stalen buizen bestaan, gedragen, zooals dit door afb.

.

e
■

e\

3-m

■

:

a
Afb. 372. Reflector met vlakken.
370 voor één mast schematisch wordt voorgesteld. Afb. 371 geeft een
schets van de inrichting van den reflector met inbegrip van de antenne.
Echter niet alleen de parabolische reflector werd bij deze ultra-kortegolfinrichting benut, maar ook gelukte het werkelijk een parallel gevoerd
draadsysteem toe te passen, zooals dit in afb. 372 is te zien.
De antenne- en reflectordraden zijn hierbij in ieder twee verticale
vlakken ingericht. De antenne bestaat uit een aantal verticale draden,
(a en b) die op speciale wijze bevestigd zijn. Achter deze antennedraden
is de reflector opgebouwd, waarvan de draden b en c parallel loopen met
de antennedraden en in een vierde golflengte van deze gemonteerd zyn.
Na het bekend worden der resultaten van Marconi’s proeven ging men
er ook op andere plaatsen toe over gelijke inrichtingen te bouwen. In
Juli 1924 b.v. volgde o.a. het Duitsche station Nauen en onderhield op de
ultra-korte golf het verkeer met plaatsen, die op ca. 12000 KM afstand
hiervan gelegen waren. Wij zullen nu overgaan tot het behandelen van
verschillende zend-schema’s, na dit historisch overzicht gegeven te hebben.
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DRIE GEBRUIKELIJKE SCHAKELINGEN
VOOR ULTRA KORTE GOLFZENDERS.
a)

!
/

I'

:

Van de drie hierna volgende schakelingen, voor ultra-korte golven, komt
in de eerste plaats wel bovengenoemd schema in aanmerking.
De Hartley-kring, die schematisch is weergegeven in afb. 373, is een
der beste schakelingen voor ultra-korte golfzenders. De zelfinductiespoel
m bestaat uit een koker van 75 mM doorsnede, waarop de windingen
over 75 mM lengte dusdanig gewikkeld zijn, dat deze op een onderlingen
afstand van 6 mM uit elkaar liggen. Iedere winding moet van een af
takking worden voorzien. De spoel is dan geschikt voor een golflengte
van' 40 tot 80 M. De an
tennespoel 1 kan kleiner
of eventueel ook iets
ffr
ffr
/
grooter zijn; zij moet
b
evenwel zoo opgesteld
worden, dat zij met de
I </7T< T S
spoel m vaster of losser
gekoppeld kan worden.
De juiste koppelingso
graad
moet proefonder
)A
4vindelijk worden vastge
steld.
De golflengte wordt
door de condensatoren o
Afb. 373. De Hartley-kring.
en e bepaald, waarbij de
condensator e slechts met eenige windingen van de spoel m is verbonden.
Bij de afstemming varieert men de koppeling en ook den condensator o
zoo lang, tot de antenne-ampèremeter den grootsten uitslag geeft. Wan
neer de roosterkring op een bepaald punt geopend wordt, is de plaatkring
stroomloos.
De Hartley-kring bezit hoofdzakelijk het voordeel, dat men bij zeer
korte golven slechts de spoelen behoeft te verwisselen en alle andere
onderdeden onveranderd kunnen blijven. Zoo heeft men, b.v. voor 200 M,
18 windingen op een spoellichaam van 75 mM doorsnede noodig (draaddikte 2,6 mM en afstand tusschen de windingen onderling 6 mM). De
aansluiting voor den gloeidraad wordt in het midden en die voor den
plaatkring aan de zevende winding, van de gloeidraadsaansluiting af ge
rekend, aangebracht; de roosterkring wordt met de vijfde winding vanaf
de gloeidraadsaansluiting verbonden.
De antennekring is slechts door 3 windingen met den oscillatorkring
vast gekoppeld. Bij deze uitvoering is het gelukt met een 50 Watts lamp
c.a. 0.8 Ampère in de antenne te verkrijgen.
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DE HARTLEY-KRING.
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b)
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DE GEDEELDE OSCILLATORKRING.

De oscillatorkring verschilt in hoofdzaak van den Hartley-kring, doordat
zoowel over rooster- als plaatspoel een condensator geschakeld is.
Het schema is weergegeven in afb. 374. De spoel m heeft 18 windingen
op een koker van 75 mM doorsnede. De condensator in den antennekring
is een luchtdraaicondensator, waarbij de tusschenruimten vergroot kunnen
worden en hij heeft een capaciteit van 250 cM. De antenne heeft met
de tegencapaciteit een eigen golflengte van 130 M. De spoel 1 bezit 5
windingen op een koker van .50 mM doorsnede (draaddikte 1 mM) en is
geshunt door den draaicondensator k (250 cM capaciteit).
De spoel h en de condensator
o zijn identiek met de spoel 1 en
den condensator k. De twee
Dr
spoelen zijn zoo gemonteerd, dat
ze met den antennekring ge
koppeld
kunnen worden.
De
smoorspoelen Dr bestaan uit 100
windingen, die op een lichaam
van 75 mM doorsnede (draaddikte
\
0.4 mM) zijn gewikkeld. De
e
Dr
roostercondensator e heeft een

f

capaciteit van 200 cM, en de
weerstand r bezit een waarde van
r
5000 Ohm.
Er zijn verschillende proeven ^
genomen met betrekking tot de
gloeidraadvoeding, die alleen ge
Afb. 374. De gedeelde oscillatorkring.
toond hebben, dat de zender bij
gelijkstroomvoeding veel beter werkte, dan wanneer de lampen met gelijkgerichten wisselstroom werden gevoed. Hetgeen daarom niet zeggen wil,
dat wisselstroomvoeding niet te gebruiken is, integendeel kan hiermede
zeer goed gewerkt worden met speciale lampen of een afzonderlijke appa
ratuur voor de gelijkrichting. Intusschen blijft accuvoeding eenvoudiger
onder bepaalde omstandigheden.
c)

ZENDER MET HARMONISCHE BOVENTRILLINGEN.
•: •’■=

Een uitzending op hooger harmonische golven kan voornamelijk alleen
dan doorgevoerd worden, wanneer met een ultra-detector wordt gewerkt.
Bij de in afb. 331 schematisch aangegeven zender wordt met de derde
harmonische gewerkt. De rooster- en anodekring zyn op de grondgolfiengte afgestemd. In ieder dezer kringen is een variabele condensator als
afstemmiddel geschakeld. De antennekring wordt b.v. op 180 M golf-
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lengte afgestemd. In dit geval kunnen de rooster- en plaatkringen op
de golflengten 180, 90, 60 en 45 M worden afgestemd, waarvan de beste
resultaten op de derde harmonische bereikt worden. Dit laat zich gemak
kelijk bewijzen door intensiteits-metingen.
Bij de instelling van de installatie worden eerst de rooster- en plaat-
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Afb. 375. Schakelschema voor harmonischen zender.
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kring afgestemd op een golflengte van 60 M. Hierbij moet er op gelet
worden, dat öf de antennespoel verwijderd öf de antenne- en tegencapaciteits-toevoerleidingen losgemaakt moeten worden. Nadat de kringen in
gesteld zijn, moeten antenne en tegencapaciteit weer verbonden of de spoel
weer ingezet en deze laatste op de golflengte van 180 M ingesteld worden.
Dit geschiedt het eenvoudigst door een, in den antennekring ingeschakeld
meetinstrument den maximum uitslag te doen geven.
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OPWEKKING VAN GOLVEN VAN V/2—2 M.

De Fransche onderzoeker Réné Mesny heeft het eerst ongedempte
golven van 1V2—2 M lengte voortgebracht. Als lamp gebruikte hij een
Fransch militair type van 5 Watt en stelde daarbij vast, dat een bijzonder
kleine lampcapaciteit niet bepaald noodzakelijk is. De door hem gebruikte
schakeling kunnen wij zien in afb. 379. In de verbindingsleiding tusschen
de negatieve pool der anodebatterij en den roosterkring had hij een
smoorspoel geschakeld, die capaciteitsvrij gewikkeld was, om de capacitieve terugkoppeling
te bewerkstelligen.
De
eigentrilling
hangt in hoofdzaak
af van de draad win
dingen en de som
van alle daarvoor in
aanmerking komen
de capaciteiten. De
batterijaansluitingen
waren in het midden
der draadwindingen
aangebracht. De af
takkingen in het
midden der beide
kringen waren lood
recht opgesteld, om
de electrische sym
metrie niet te ver
storen. In afb. 376 is
de geheele inrichting
met den onderzoeker
afgebeeld. De zendantenne en de tegenAfb. 376. Zender en aanwijsinrichting voor 1 — 2 M.
capaciteit bestonden
uit 2 horizontale
koperdraden van 1 M lengte, die door een milliampèremeter met elkaar
verbonden waren. De koppeling tusschen zenderkring en antenne werd
uitgevoerd door het nader brengen van beide trillingskringen, tot aan het
midden van het antennesysteem.
Het gelukte Mesny 180 mA door den hittedraad-ampèremeter te doen
aanwijzen. De aanwezige trillingen werden door middel van een neonlamp,
die in afb. 376 rechts zichtbaar is, vastgesteld. In afb. 377 is de geheele
zendinrichting met de machines, die voor de opwekking van de benoodigde
anodespanning dienden, weergegeven.
Het is mogelijk met een inrichting, die op 200 M is ingesteld, te werken
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Opwekking van golven van 1%—2 M.

op een golflengte tusschen 75—80 en eventueel ook van 40—43 M. Hier
voor zijn echter in het algemeen zekere veranderingen noodig. Voor kleinere
bereiken (b.v. tusschen 20 en 22 of 4—5 M) moet men evenwel reeds
speciale inrichtingen maken, die van eerstgenoemde tamelijk afwijken.
Om interferentieverschijnselen te voorkomen, moet vermeden worden den
gesloten zendertrillingskring galvanisch te koppelen met den antennekring;
zulks natuurlijk met het oog op een drukke bezetting van bepaalde be
reiken.
Voor de korte golven zijn ook een speciaal voor dit doel gebouwde
antenne en tegencapaciteit (geen aarde) noodig.
De antenne kan een lengte van 15- en de tegen
capaciteit van 75—80 M hebben, waarmede de
eigen golflengte ca. 135—150 M bedraagt. Als
de zender met grootere energie moet werken,
dienen ook grootere zendlampen te worden ge
bruikt. Hoe grooter het vermogen van een zendlamp is, des te hoogere anodespanning zal zij
vragen. Dienovereenkomstig moeten ook de
condensatoren gedimensioneerd zijn. Zij moeten
minstens het dubbele der gebruikte spanning

Afb. 377.

Zender met compleet machine-aggregaat voor 2 M.
golflengte.

kunnen verdragen, zonder doorslag of kans op vonkovergangsverschijnselen. Men kan ook vaste condensatoren gebruiken. Dit heeft echter het
nadeel, dat de afstemming on veranderlijk is en men dus slechts met een
bepaalde golflengte kan werken.
De isolatie der antenne moet volmaakt zijn, daar anders te meer ver
liezen kunnen ontstaan en de uitstraling geheel kan uitblijven. Als
isolatoren komen voornamelijk glas en porcelein in aanmerking; hoe
minder materiaal evenwel hiérvan wordt gebruikt, des te grooter effect
kan worden bereikt.
Voorop gesteld, dat de antenne in haar grondtrilling werkt, geeft de
ampèremeter veel kleinere waarden aan bij ultra-kortegolfzenders, wanneer
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de zelfinductiespoel in serie geschakeld is met den draaicondensator in
den antennekring. Bij gebruik van twéé 5-Watts lampen kan men in
de antenne 0.2 tot 0.5 Ampère verkrijgen; bij een 50 Watts lamp 0.5 tot
1 Ampère. Een 250 Watts lamp liet bij ). = 75 M een antennestroom
van ca. 1.5 Ampère toe en dezelfde lamp gaf bij 40 M golflengte zelfs
nog maar 0.5 Ampère antennestroom.
Hieruit kan worden afgeleid, dat kleine lampen, bij zeer korte golf
lengten, naar verhouding veel beter werken dan grootere. Bij een zender,
die op 100 M golflengte werkte, kon samensteller dezes van 1000 Watt
in de antenne slechts 2.5 Ampère tot uitstraling brengen. Bij het openen
van den antennekring van dezen zender brandden de schakelcontacten af,
dus wel een bewijs ervoor, dat de energie toch aanwezig was.
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4. ZENDER VOOR EEN GOLFLENGTE VAN 5 M.
» ;• •
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a)

BOUW VAN DEN ZENDER.

Wij hebben reeds melding gemaakt van
de omstandigheid, dat de zeer korte golf
lengten verscheidene voordeelen bieden.
Een der belangrijkste is de zeer groote
reikwijdte bij nacht. Hoewel de opwekking
der ultra-korte golven met menige moei
lijkheid gepaard gaat, wordt toch de moei
te ruimschoots beloond door de vele in
teressante verschijnselen, die een goed
functionneerende kortegolfzender oplevert.
De hier verstrekte aanwijzingen moeten
dienen als uitgangspunt voor vérdere ex
perimenten. Voor het nemen van proeven
is een kleine zender noodig, waarvan de
beschrijving hierachter volgt.
De opgewekte golflengte moet 5 M be
dragen. Van veel belang is hierbij de
juiste keuze der zendlamp, omdat niet
iedere lamp zich voor zulke korte golf
Afb. 378. Opstelling der
onderdeden van een zender lengten leent. De capaciteit tusschen
voor /. = 5 M.
rooster en plaat, zoomede die van den
lampsokkel, bepaalt een minimum golf
lengte, zoodat verdere verkleining der golflengte zeer moeilijk is. Bij de
hier beschreven proeven werd een
Dn
Valvo-lamp type 201 B gebruikt. De
sokkel werd er afgenomen en de
verbindingen werden gemaakt, zooals deze zijn aangegeven in afb. 378,
terwijl het schakelschema is geteekend in afb. 379.
De antennespoel bestaat uit een
enkele winding van 75 mM door
snede bij een draaddikte van 2 mM.
De spoel m heeft twee windingen
van gelijke doorsnede bij denzelfden
diameter. Er zijn smoorspoelen, die
den hoogfrequenten stroomen moe
ten verhinderen hun weg te nemen
Afb. 379. Schakelschema van een
door de batterijen. De spoeldoorzender voor X = 5 M.
snede bedraagt 20 mM. Deze smoor
spoelen moeten uiterst zorgvuldig en capaciteitsvrij gewikkeld zijn en
worden als volgt gemaakt (zie ook afb. 450).
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Uit 3 mM dik rond messing zaagt men 7 staafjes van 40 mM lengte,
waarop aan één kant over een lengte van 5 mM draad wordt gesneden.
Vervolgens wordt de grondplaat gemaakt. Men trekt op de plaat een

:
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I

Smoorspoel

Afb. 380.

Wikkeling van de
smoorspoel.

Condensator

Afb. 381.
Een uitvoeringsvorm van den veranderlijken
condensator.

cirkel van 20 mM diameter en verdeelt deze in 7 gelijke deelen. De aldus
verkregen punten worden doorboord met een boor van 2.5 mM en in de
gaten wordt met een tap van 3 mM draad gesneden. Daarna worden de
7 staafjes in de grondplaat geschroefd en
kan met het wikkelen der spoel begonnen
worden. De staafjes worden doorloopend
genummerd van 1—7. Bij de wikkeling
worden de staafjes in deze volgorde om
wonden: 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 en 1 en dit wordt
vijftien maal herhaald. Op deze manier
worden per spoel 30 windingen gelegd van
0.4—0.5 mM koperdraad, tweemaal om
sponnen. Het verdient aanbeveling de klaar
gekomen spoelen met zijde af te binden,
zoodat deze een compact geheel vormen.
Afbeelding 380 geeft het bovenaanzicht
van een aldus afgewerkte smoorspoel.
De condensator G heeft slechts 3 platen
(2 vaste en 1 losse), die het best uit een
normalen 500 cM condensator samengesteld
kunnen worden. De afstand tusschen de
platen moet ongeveer 6 mM bedragen. By
Afb. 382. Achteraanzicht
der montageplaat.
de keuze moet in hoofdzaak gelet worden
op een zeer geringe aanvangscapaciteit en
een zuiver parallel loopen der platen. Een goede condensator voor dit
doel kan ook gemakkelijk op de volgende manier gemaakt worden. Men
knipt uit dun blik (0.2—0.3 mM) twee vierkante plaatjes van 75 mM
lengte. Ieder dezer plaatjes wordt voorzien van een omgebogen stuk rand
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ter bevestiging aan de grondplaat. De platen kunnen dientengevolge naar
elkaar toe gedraaid
worden. De draaibeweging kan ook door mid
del van een excenter
oewerkstelligd worden
(afb. 381).
De bouw van den
zender is overigens een
voudig genoeg; alleen
moet men steeds de
grondbeginselen hierbij
voor oogen houden. Men
dient te bedenken, dat
de frequentie bij 5 M
60.000.000
golflengte
per seconde bedraagt.
Bij de montage speelt
Afb. 383. Zij-aanzicht van den zender met
dus iedere cM draad
meetinstrument (links).
een zekere rol en hier
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Afb. 384.

Overzicht van de geheele zend-installatie voor een golflengte
van 5 M.
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mede moet terdege rekening gehouden worden. Geen enkele kring van den
zender mag een eigen golflengte boven 5 M hebben. Alle verbindingen
moeten zoo kort mogelijk worden gehouden. De verbindingsplaatsen
moeten goed gesoldeerd of, nog beter, geOr
klemd zijn.
r—VVV
De frontplaat kan het best uit eboniet
van goede kwaliteit bestaan, met afmetingen
van 18 X 45 X 0.6 cM. Afb. 382 toont de
gemonteerde plaat van achteren en de afb.
383 en 384 geven resp. het zij-aanzicht en
de geheele zend installatie weer. De beide
messingkoperen houders zijn hierbij tevens
als stroomgeleiders benut.
De beteekenis van de letters in afb. 38-1
stemt geheel overeen met die in het schema
van afb. 379. De antenne f en de tegenAfb. 385. Een andere
capaciteit h worden met de zelfinductiespoel
schakelingsmogelykheid van
m verbonden, door aansluiting op de klem
den zender.
men A en G. Het meetinstrument M
wijst het anodestroomverbruik in mA aan. In de schetsen en wel speciaal
in de montageschets van afb. 384 verhouden zich de afmetingen tot de
ware grootte als. 1:10, zoodat aan deze laatste figuur de maten ontnomen
kunnen worden. Tenslotte is nog in afb. 385 het schakelschema van een
gebruikelijken, hoewel in de meeste gevallen minder gunstig werkenden
zender weergegeven.
b)
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RESONANTIEBEPALING.

Voor dezen zender kan\ een resonantie-indicatorkring worden gebouwd,
die verschillende waarnemingen mogelijk maakt. Tot dit doel kan men
gebruik maken van een draaicondensator uit twee deelen bestaand, die
van elkaar zijn geïsoleerd en die op verschillende manieren met elkaar
verbonden kunnen worden. Aan ieder der vaste deelen bevestigt men een
stuk bandkoper van 25 cM lengte. In plaats van bandkoper kan ook dik
koperdraad genomen worden, dat echter van voldoende stevigheid moet zijn.
Deze twee koperen strooken worden dan eenerzijds ieder met een vast
gedeelte van den condensator en anderzijds met een zelfinductiespoel ver
bonden van één of twee windingen volgens afb. 389.
Buiten deze spoelwindingen is nog een draadring met aangesloten gloei
lampje verbonden met den golfmeter, die overeenkomstig de hierna volgen
de opgaven kan wórden gekoppeld. Een overzicht van den op een ebonieten
plaat gemonteerden indicatorkring geeft afb. 386.
De draaicondensator van den golfmeter (zie afb. 387) mag hoogstens
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Zender voor een golflengte van 5 M.

250 cM capaciteit hebben, wanneer de vaste deelen met elkaar zijn ver
bonden. Eventueel kan ook een 500 cM draaicondensator als volgt om
gewerkt worden:
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Afb. 386.

Aanzicht van den completen indicatorkring.

Het vaste deel van den condensator neemt men uit elkaar en verwijdert
de bevestigingsschroeven; vervolgens zet men den condensator weer in
elkaar met de helft van het aantal platen. Dan moeten iedere drie vaste
flsc///a/0r

i

fc
Lamp
■

r
¥

GolFmeter

Afb. 387.

Details van den indicatorkring.

Afb. 388. Schema
tische voorstelling
der koppeling van
den golfmeter met
den gloeilampindicator.

platen met elkaar worden doorverbonden en de twee stel platen geïsoleerd
samengebouwd. Het draaibare gedeelte moet tweemaal twee platen be
zitten, die tusschen elk der drie vaste platen gedraaid kunnen worden.
Als eerste proef bepalen we de resonantieverhouding tusschen zender en
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golfmeter. Hiertoe maakt men een ring van 75 mM diameter en verbindt
de einden met de koperen strooken (dus slechts een enkele winding). Voor
het bepalen van het resonantiepunt gebruikt men nu een klein gloeilampje
van IV2 Volt, aan welks sokkel een draadwinding van 50 mM doorsnede
wordt verbonden (zie afb. 388).
Dit lampje kan ten eerste naast de
winding opgesteld (afb. 389a), ten twee
de in het midden der andere winding
opgehangen (afb. 389c) of ten derde
boven in, en met de winding in aan
raking gebracht worden (afb. 389b).
Den ring van den golfmeter brengt
men vervolgens in de nabijheid der zelfinductiespoel van den zender, op een af
stand (deze wordt bepaald door de zendenergie) van 10—20 cM. Wordt nu de

Afb. 389.
koppeDrie
lingsmanieren
van de bij
resonantie op
lichtende gloei
lamp.

•J
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Afb. 390.
Inductiespoelen voor den
golfmeter, met een en
twee windingen.

zender in bedrijf gesteld en de condensator gedraaid, dan zal het lampje
plotseling beginnen te gloeien. Op dit oogenblik is de golfmetei in
resonantie met den zender.
Zou één winding met den draaicondensator samengeschakeld, voor een
golflengte van 5 M niet toereikend zijn, dan maakt men nog een tweede
inductiespoel met twee windingen (afb. 390).

.
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5.

ZENDER VOOR 4 TOT 25 M GOLFLENGTE.

Voor golflengten tot ongeveer 25 M kan het Hartley-schema zeer be
vredigend werken. Dit schema is weergegeven in afb. 391.
De hiervoor benoodigde onderdeden zijn de volgende:
a = smoorspoel, 50 windingen met
*
een diameter van 75 mM
I
?ro
(draaddikte 0.8 mM).
b = smoorspoel zooals a.
c en d = smoorspoelen, 125 win
dingen met een doorsnede van
50 mM (draaddikte 0.3 mM).
e = condensator (vast of variabel)
.—VW——
met een capaciteit van 100—
c
2000 cM.
f = spoel ter opwekking der tril
lingen, van Vs—10 windingen
b
met een diameter van 120 mM.
g = roosterlekweerstand van 3000
tot 10.000 Ohm.
c
h = koppelspoel, met behulp waar
van antenne en tegencapaciteit
gekoppeld
worden met den
Afb. 391. Schakelschema van
• den Hartleykring.
zender.
variabele condensatoren
i en k
(kunnen elk uit twee koperen platen van 125 mM doorsnede gemaakt
worden).
1 en m = antenne en tegencapaciteit.
De keuze der lampen, welke voor dit doel kunnen worden gebruikt, is
van veel belang. Deze moeten gemakkelijk trillingen kunnen voortbrengen,
daar anders bij de ultra-korte golven de zender niet tot uitstraling kan
worden gebracht.
Bij het Hartley-schema wordt de inwendige capaciteit der lamp (anoderoostercapaciteit) tegelijk als capacitieve koppeling tusschen plaat- en
roosterkring gebruikt. Als lampen kunnen dus heel goed zulke typen
worden gebruikt, waarbij rooster en plaat tamelijk groote oppervlakten
hebben.
In den antennekring is inductief een hittedraad-instrument geschakeld
(afb. 392).
De smoorspoelen a en b kunnen op een geparafineerden koker van
50 mM uitwendige doorsnede gewikkeld worden, door 2 draden parallel
gelijktijdig tot een spoel van één laag hieromheen te winden. Eventueel
kunnen ook honigraatspoelen voor dit doel worden gebruikt, wat echter
minder gunstig is voor de goede werking.
Gebruikt men een draaicondensator, dan dient deze een zeer kleine
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aanvangscapaciteit te bezitten en mag deze slechts zeer kleine verliezen
opleveren; zijn maximale capaciteit mag hoogstens 500 cM bedragen.
De golfmeter bestaat uit één enkele winding van 110 mM, een verliesvrijen condensator en een hittedraad-instrument. Bij de in afb. 391 weer
gegeven inrichting bezit de lamp nog haar normalen voet en sokkel. Hier
mede was het mogelijk onder gebruikmaking van een zeer kleinen conden-

.

.3

n
Afb. 392.

Zenderkring volgens Hartley met aangekoppelde antenne.

sator tot ongeveer 5 M golflengte af te dalen. De daarbij gebruikte onder
deden met de data en bereikte golflengten waren als volgtr

i
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Aantal
windingen
1
1

2V*
1
1

diameter der
zelfmductiespoel f
55,7 m.M.
127
125
40
40
12,7

behaalde
golflengte
5*/2
672
12
4.5
3.9
3,25

Bemerking

M.
) De lamp werd met voet
„
gebruikt
» » /
>>
Na verwijdering der lamp„
voet
„

>

Hierbij had de blokcondensator e (afb. 391) een capaciteit van 2000 cM.
Na uitwisseling van den vasten condensator door een draaicondensator,
die op 90 cM capaciteit was ingesteld, werd met één winding van 48 mM
diameter een golflengte van 3.1 M behaald.
Bij den bouw moet op het volgende gelet worden:
1. Wanneer een lamp op 200 M golflengte slechts moeilijk tot genereeren is te brengen, dan gelukt dit bij 5 M golflengte in het geheel niet.
2. de draadverbindingen van plaat, rooster en gloeidraad moeten zoo
ver mogelijk uit elkaar en niettegenstaande dat, zoo kort als het maar
even kan, gehouden worden.

.
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Zender voor 4 tot 25 M golflengte.

Het antennesysteem 1 i h k m bestaat uit de hierboven reeds genoemde
condensatoren en 2 draden, van wie elk op ongeveer de helft der op
gewekte golflengte is afgestemd.

!• •

Afb. 393. Onderdeden van den Hartleykring met golfmeter; de lamp is zonder sokkel en voet geteekend.

Afb. 394. Compleet gemonteerde zender (de lamp is hangend
tusschen de beide spoelen c en d opgesteld).
De golflengte wordt volgens de paralleldraad-methode (Lecher-systeem)
bepaald. Hiertoe worden twee draden (ieder 8 M lang en 10 cM van
elkaar verwijderd) uitgespannen en aan een einde met een hittedraadampèremeter verbonden (afb. 392).
Afb. 393 geeft de onderdeden van den Hartleykring met lampen en
golfmeter weer, terwijl afb. 394 ons een overzicht geeft van den completen
zender.

]
6. ZENDER VOOR 20 TOT 100 M GOLFLENGTE.
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Wij zullen nu een zenderkring gaan bespreken, die het mogelijk maakt
trillingen van 20 tot 100 M golflengte onberispelijk voort te brengen.
Afb. 395 toont het schakelschema van dezen zender. De zelfinductie m in
den anodekring be
staat uit één enkele
winding van 150 mM
doorsnede
(draaddikte 2 mM, dubbel
katoen omsponnen).
<;
Men doet het best
een spoelenstel van
1 tot 20 windingen
aan te maken. Men
voorziet de spoelen
van een stekker voor
4 ~ ///T / <9 ■ +
de gemakkelijke uit
Afb. 395. Zendschakeling voor 20 tot 100 M
wisseling.
golflengte.
De eigenlijke oscillatorkring bestaat uit de zelfinductiespoelen 1 en m en den draaiconden-
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Afb. 396. Boorplan voor de ebonieten plaat.
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sator e. De condensator b is een kleine, variabele overbruggingscondensator, die het mogelijk maakt de golflengte binnen kleine grenzen te
wijzigen.
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Zender voor 20—100 M golflengte.

De ebonieten plaat, waarop de onderdeden worden gemonteerd, is afgebeeld in afb. 396, terwijl de draadverbindingen in afb. 397 zijn geteekend. Voor de te gebruiken lamp benut men het best een lampvoet
met kleine capaciteit. De verbindingsleidingen moeten weer zoo kort
mogelijk worden gemaakt.
Voor de bevestiging der spoelen dienen de stekkerbussen k 1 m n. Hierin

'

Afb. 397.

.•

b
!

Draadverbindingen van den zender.

kunnen de spoelen met haar stekkers worden gestoken. De roosterspoel
moet steeds het dubbele aantal windingen bezitten van de plaatspoel.
De draaicondensator c heeft een maximumcapaciteit van 1000 cM, terwijl
de waarde van den draaicondensator d niet meer dan 100 cM mag be
dragen. De smoorspoelen bestaan uit 50 windingen van 0.8 mM draaddikte, dubbelkatoen omsponnen op een koker van 20 mM diameter ge
wikkeld. De windingen moeten hierbij op een onderlingen afstand van
3 mM worden gehouden.
Het meten der golflengte van 20 M kan het best geschieden volgens
meergenoemd Lecher-systeem. De draden hebben in dit geval een lengte
van 12 M en zijn 100 mM van elkaar verwijderd. Deze draden zijn aan
één kant verbonden met een zelfinductiespoel, bestaand uit één winding.
Deze spoel wordt gelijktijdig als koppelspoel tusschen draadsysteem en
zender gebruikt.
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7. ZENDER VOOR 30 TOT 120 M GOLFLENGTE.
i

Voor de opwekking van iets grootere golflengten kan het doelmatig
zijn een andere inrichting te gebruiken. Deze is weergegeven in afb. 398.
De
antennespoel
n /N
heeft 20 windingen, die
op een lichaam van 80
mM gewikkeld zijn en
iedere winding bezit een
aftakking. De zelfinductiespoel 1 bestaat even
eens uit 20 windingen
en is ook bij iedere win
ding afgetakt. De draaiAfb. 398. Zendschakeling voor 30 tot 120 M
condensator k bezit een
golflengte.
capaciteit van 500 cM en
vormt met de spoel 1 den roosterkring, waarin de eigenlijke afstemming
plaats grijpt. De antenne heeft een lengte van 10 M en is als ééndraads
kamerantenne zigzagvormig uitgevoerd.
De antennekring kan alleen trapsgewijs worden afgestemd, waardoor

i

:

:

'

de golflengte niet continue, maar met sprongen veranderlijk is. Een in
den antennekring geschakelde ampèremetef wijst den resonantietoestand
aan tusschen antenne en roosterkring. Afb. 399 geeft een photo van den
door von Milhaly en Nesper het eerst volgens boven omschreven beginsel
gebouwden zender weer.
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KORTEGOLFZENDER VOOR 90 TOT 260 M
GOLFLENGTE.

Het theoretische schakelschema van een zender voor 90 tot 260 M golf
lengte is weergegeven in afb. 400. Omdat de bouw van een zender voor
grootere golflengten beduidend eenvoudiger is, dan die voor de ultra
korte golven, zullen wij volstaan met in het kort de benoodigde materialen
hiervoor op te geven.
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Afb. 400. Schakelschema van den kortegolfzender voor
90—260 M.
Deze zijn als volgt:
1 = zelfinductiespoel 20 windingen op koker van 70 mM doorsnede,
n = zelfinductiespoel 15 windingen op koker van 70 mM doorsnede,
i = draaicondensator 1000 cM.
k = draaicondensator 500 cM.
Dr = smoorspoel 2 Henry.
b
blokcondensator 100 cM.
m = microfoon,
t = transformator,
r = gloeidraadweerstand.
A = ampèremeter.
V = Voltmeter.
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HUTH- EN OSRAMZENDERS.

a) ULTRA-KORTEGOLFZENDER VAN HUTH VOOR TELEGRAFIE.
Het schema van dezen zender voor een golfbereik van 4—8 M is weer
gegeven in afb. 401.
Er worden twee zendlampen gebruikt in ba
fe
lansschakeling,
Zoowel
de platen ai en a*j als
ook de roosters di en
d2 der beide lampen zijn
/a,r
ieder op een paralleldraadsysteem e en f ge
schakeld. Deze parallel •
draadsystemen e en f
d;
zijn, om de afstemming
O
te kunnen veranderen,
elk van een glybrug
voorzien, die voor den
toevoer der anodespanning dient.
n i i ikuuu ji
In den plaatkring is
een glimlichtlamp g ge
Afb. 401. Schema van ultra-kortegolfzender
schakeld, die naar ver
voor X — 4—8 M.
houding goed het maxi
male stroomeffect aangeeft. De voeding der gloeidraden geschiedt door
middel van accumulatoren. Met het antennesysteem e is de antenne h los
door een draadlus gekoppeld, langs inductieven weg. Ook is het voldoende
de antenne parallel met het draadsysteem te laten loopen.

A

O]

:
:
;

■

A

-( )- | |

W

/
i
■

■

:
•
Afb. 402.

Kortegolf-balanszender van Huth.
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Men kan hierbij heel goed gebruik maken van oxyd-lampen, die het
voordeel bezitten, dat bij 3.8 Volt gloeidraadspanning en 1 Ampère gloeistroom volstaan, kan worden met een plaatspanning van 220—400 Volt.
De uitvoeringsafmetingen zijn ten slotte duidelijk üit afb. 402 af te leiden.
-i
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H u t h- en Osramzenders.
b)

HUTH-ZENDER VOOR 15—50 M. GOLFLENGTE.

Voor het opwekken van trillingen van 15—50 M kan verder naar een
zender volgens Huth worden verwezen, waarvan het schema in afb. 403 en
de uitvoering in afb. 404
è
is weergegeven.
+
Zooals uit het schema
is te zien, wordt hierbij
a
ff
de zoogenaamde drica'-f-—puntschakeling toegepast.
Van de normaal ver
c
hitte lamp a d c is de
anode a onder tusschen\
schakeling
van
een
smoorspoel
b
met
de
po
e
sitieve
pool
van
de
plaatAfb. 403. Schema van den Huth-zender
voor ).
15—50 M.
spanningsbron
verbon-
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Afb. 404.
Ift .
B

Uitvoering van den Huth-zender voor ; — 15—50 M.
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Huth- en Osramzenders.
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den. Een verdere smoorspoel e is tusschen de negatieve klem en dé nega
tieve pool van den gloeidraad c geschakeld. Als smoorspoelen kunnen kleine
honigraatspoelen worden gebruikt.
Over een draaicondensator f van 1000 cM capaciteit is de plaatleiding,
door middel van een veranderlijk contact, aangesloten op de driepuntspoel
g. Hiermede is verder het rooster d en de reeds genoemde negatieve
stroomtoevoer verbonden. Bovendien is onder tusschenschakeling van een
ampèremeter h de draaicondensator i aan de spoel gelegd, welke laatste
samen den afgestemden trilingskring i g h vormen.
De driepuntspoel g is samengesteld uit verzilverd koperen buizen en
op twee glazen voeten gebouwd, zooals afb. 404 duidelijk laat zien.
De koppeling van de antenne geschiedt inductief door één winding
(zooals bij den zender genoemd onder a). Zij is in het schakelschema
van afb. 403 door k weergegeven. Als lamp kan weer een oxydkathode
(zwak gloeiende) lamp worden gebruikt.
.
c)

ICORTEGOLFZENDER VAN OSRAM.

Ook deze zender is uitgevoerd met balansschakeling, waarbij tusschen de
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Afb. 405.
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Schema van den Osram-kortegolfzender.

roosters der beide lampen een afstembare kring e f geschakeld wordt.
Een andere afstembare kring g h verbindt de platen der beide lampen.
In het schakelschema van afb. 405 beteekent verder i een smoorspoel, k
een transformator voor de voeding van de gloeidraden der lampen mei
een wisselstroom van 500 perioden en 1 de transformator voor de anodespanning. Deze laatste bedraagt 1500 Volt, terwijl de gloeispanning on
geveer 10 Volt sterk is.
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H u t h- en Osramzenders.

In de plaatleiding kan een tastrelais geschakeld worden om den zender
te kunnen gebruiken voor de uitzending van morseteekens.
Het in den gesloten trillingskring aanwezige hoogfrequente vermogen

Afb. 406.

Uitvoering van den Osram-kortegolfzender.

bedraagt gemiddeld 120 Watt, bij gebruik van twee lampen R S 31, dus
60 Watt voor iedere lamp.
Een compleet gemonteerde zender is afgebeeld in afb. 406.

I
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10.

DE ONTVANGST VAN ULTRA-KORTE GOLVEN.

Voor ultra-kortegolfontvangst gelden principieel dezelfde wetten als
voor de grootere golflengten. De golflengte wordt ook hierbij berekend
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Afb. 407.

Schakeling van den ontvanger voor golven van 4—5 M.

volgens de formule van Thomson.
2 n

100

I

'

.

Lcm * Ccm .

Hoewel deze formule theoretisch juist is, stuit
men echter in de practijk op afwijkingen, die
bij
kleiner
wordende
golflengte steeds in om
vang toenemen.
Een oorzaak van de
ontvangstmoeilij kheden
bij zeer korte golven is
gelegen in het snel aan
groeien van de frequen
tie. Als men tracht met
een voor normale omroepontvangst gebouwd
toestel met uitwisselbare
spoelen, golven onder 200
Afb. 408. Zij-aanzicht van den ontvanger
voor 4—5 M golflengte. Vooraan in de teekeM te ontvangen, zal de
ning is de excentrische schijf zichtbaar, die
ontvanger, die bij groote
voor de capaciteitsverandering dient.
re golflengten gemakkelijk genereert, op de kortere golven slechts zwak of in het geheel niet in
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De.ontvangst van ultra-korte golven.

triling zijn te brengen. Probeert men door versterking der terugkoppeling
het toestel te doen genereeren, dan bereikt men daarmede slechts een
vervormde ontvangst.
De vele bij hooge frequen
tie optredende verliezen ver
oorzaken de mislukking.
Door verliesvrije wikkeling
der spoelen en gebruik van
lampen met bijzonder kleine
eigencapaciteit is het even
tueel mogelijk, ook kortere
golflengten te ontvangen.
Daarbij wordt echter spoe
dig de uiterste grens naar
beneden bereikt en iedere
verdere meter omlaag kost
veel moeite en geduld.
Afgezien van de terugkopstijgt
pelingsmoeilijkheid,
ook bij kleiner wordende
Afb. 409. Vooraanzicht van den ontvanger golflengte de gevoeligheid
volgens afb. 408. Men lette er op, hoe de lamp
direct naast -den condensator is opgesteld. voor uitwendige capacitieve
invloeden. Ook de eigentrilling der antenne beïnvloedt de ontvangst in sterke mate. Soms gelukt het
deze eigentrilling omlaag'te brengen, maar dan alleen ten koste van het
ontvangvermogen.
Bij inachtneming van de noodige zorgvuldigheid kunnen echter al
deze moeilijkheden omzeild worden. Men moet daartoe evenwel de oorzaken
kennen. Daardoor wordt een doel
bewust experimenteeren op dit ge- A-_
o
bied der radiotechniek noodzakelijk.
Wij zullen nu eenige wenken en
aanwijzingen voor de uitvoering
T
;
van den bouw van speciale ultrakortegolf-ontvangers geven. Niet ! !
i ■
alle mogelijkheden kunnen hier ; I
i •
worden besproken. De verschillen- J j
de uitvoeringen, die hierna behan, VSO-uj
■300mm
deld worden, moeten als uitgangs
punt dienen voor verder zelf-exAfb. 410. Achteraanzicht van denperimenteeren.
zelfden ontvanger.
Het schema voor een ontvanger
van 4—5 M golflengte is geteekend in afb. 407. Hierin is de Hartley-kring
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toegepast. Bij de bespreking der onderdeden worden ook de beweegredenen
voor deze eigenaardige bouwwijze vermeld.
Als antenne en aarde gebruikt men het voordeeligst een ronde koperen
staaf, ter lengte van de halve golflengte. Deze wordt in het midden
op een ebo
#
T
nieten strook
'V
bevestigd en T
i
01
wel zoodanig,
I
dat het mid- ^
V»
den van de
zelfinductieCo oT
spoel s met A.l
Y.
het
midden
pc-der
koperen
staaf op ge
lijke hoogte is
opgesteld.
De bovenste
helft der messingstaaf
(
werkt als an
tenne en de
250mm
r<onderste helft
als tegencapaAfb. 411. Bovenaanzicht van den ontvanger.
dteit.
De zelfinductiespoel bestaat uit een koperen ring van 200 mM door
snede (inwendig gemeten). De ring wordt doorgezaagd en ieder eind
wordt voorzien van een messingplaat p ter dikte van 1 mM bij een lengte
van 100 mM en een breedte van 75 mM. Deze beide platen vormen den
condensator. De kleine plaat onder de eene vaste vormt met deze den
roostercondensator. De capaciteitsverandering van den condensator ge
schiedt door middel van een beugel uit isolatiemateriaal, welks einde met
een excentrisch gemonteerde schijf verbonden is.
Door aan de schijf te draaien, kan de afstand tusschen de platen en
daarmede de capaciteit van den condensator veranderd worden. De
excentrische schijf is voorzien van een langen hefboom om beïnvloeding
der afstemming door handcapaciteit zooveel mogelijk te voorkomen. Als
materiaal voor de frontplaat mag alleen eboniet van de beste kwaliteit
worden gebruikt.
De afbeeldingen 408, 409, 410 en 411 geven een en ander ten slotte
duidelijk weer.
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11.

ONTVANGER VOOR GOLFLENGTEN VAN
ca. 5 TOT 30 M.
a)

ALGEMEENE INRICHTING.

Afb. 412 geeft het schema voor een ontvanger van 5 tot 30 M. Afgezien
van de toepassing van golflengtetransformatie, is het in het algemeen
niet raadzaam, hoogfrequentversterking te gebruiken bij ontvangers voor
zulke korte golven, daar de koppeling tusschen de lampen en den versterkingsgraad niet zoo gunstig uitvallen kan, als dat bij langere golven
het geval is.
Bij dezen ontvanger wordt de eerste lamp als detector met dempingsreductie
(terug
.+ AB
koppeling) en de
P,
A
tweede als laagfrequentversterker
=d0
gebruikt.
Uit het
*fp
Po
So
9
schema is te zien,
dat de verander
h
lijke trillingskring
m- z ^
niet direct met de
♦
negatieve
pool der
o - HB-AB
ü
'f
k
batterij, maar met
Ar
n
den potentiometer
<
n eenerzijds en den
roosterconden0 4-H8
y^7//
sator h anderzijds
verbonden is. De
Afb. 412. Schakelschema voor een ontvanger
voor 5—30 M golflengte.
roostercondensator is overbrugd
door een lekweerstand van 2 Megohm. De spoel f van dezen kring is aan
den eenen kant met de terugkoppelspoel g en aan den anderen kant met
de antennespoel e gekoppeld. De opstelling dezer 3 spoelen is duidelijk
te zien in afb. 413.
De spoelen e en g zijn draaibaar, terwijl de spoel f vast is opge
steld.
Men kan beide spoelen vanaf de frontplaat bedienen bij de instelling.
De draaibare inrichting der spoelen is in afb. 413 te zien. De instelling
is zeer critisch en afhankelijk van de verschillende spanningen van rooster,
plaat en gloeidraad. De verandering van de roosterspanning kan geschieden
door middel van den potentiometer.
De veranderlijke koppeling der antennespoel is van beteekenis, omdat
daardoor de demping en ook de effectieve weerstand van den roosterkring variabel is. Bij vaste koppeling is de effectieve weerstand grooter
dan by losse koppeling. Nemen wy aan, dat de terugkoppelspoel vast is
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gekoppeld en de ontvanger bij losse koppeling van de antennespoel
genereert, m.a.w., dat de ontvanger als zender werkt, dan kunnen deze
trillingen door vasté koppeling der antennespoel worden onderdrukt. Op

Afb. 413.

Compleet gemonteerde ontvanger voor 5—30 M golflengte.

deze manier kan men het overgangspunt van genereeren gemakkelijker
vinden.
De afstemming van het toestel is niettegenstaande deze vele afstemmiddelen niet gecompliceerd. Deze geschiedt als volgt:
Men regelt met de eene hand den draaicondensator en met de andere
de terugkoppelspoel. Hoort men een zender, dan volgt de beregeling door
middel van den potentiometer en de antennespoel.

b)

BOUW VAN DEN ONTVANGER.

Bij den bouw van dezen ontvanger moet men er rekening mede houden,
dat de ontvangst van de zeer korte golven veel moeilijker is, dan die
der omroepgolven. Dit is in hoofdzaak te wijten aan de vele verliezen,
welke in den ontvanger ontstaan. Deze verliezen groeien aan met toe
nemende frequentie. De frequentieb'and van den ontvanger ligt tusschen
8.300.000 en 66.600.000 trillingen per seconde, terwijl bij omroepgolflengten deze band tusschen 600.000 en 1.000.000 trillingen per seconde
is gelegen.
De juiste keuze der lampen is van veel belang, daar deze geen groote
eigencapaciteit mogen bezitten.
De door de hooge frequentie veroorzaakte verliezen, kunnen door.de

.
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,

terugkoppeling niet altijd volkomen gecompenseerd worden. Men kan
wel een groot gedeelte der ontstaande demping reduceeren, maar de ge
luidssterkte van de aankomende signalen is desniettemin veelal ontoe
reikend. De zelfinductiespoel en de condensator voor dezen frequentieband
moeten klein gehouden worden en daardoor kan ook de terugkoppeling
zeer dikwijls niet vast genoeg worden gemaakt. Het streven bij de uit
voering van ultra-kortegolfontvangers moet zijn, de. verliezen zoo veel
mogelijk te verminderen.
De spoelen moeten capaciteitsvrij gewikkeld worden, met de windingen
gespatieerd en liefst vrij zwevend, dus niet op een vast lichaam gewonden.
Bij cylinderspoelen moet de. afstand der draden onderling zoo groot ge
maakt worden, dat de capaciteit, die aldus ontstaat, onbeteekenend is. De
draaddikte behoort tamelijk groot te zijn. Op die plaatsen, waar blanke
deelen met elkaar in aanraking kunnen komen, wordt als isolatiemateriaal
eboniet gebruikt.
c)

1

r
i .
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VERVAARDIGING VAN SPOELEN EN HOUDERS.

De rooster- en antennespoel
^ worden van blank koperdraad geA wikkeld. Als spoelhouder voor de
^ roosterspoel kunnen 3 ebonieten
Tfc
strooken dienst doen, volgens afb.
415, die op twee voetsteunen
volgens afb. 414 gemonteerd, den
o
completen spoelhouder van afb.
tv
416 vormen.
Dergelijke spoelen maakt men
hét eenvoudigst, door den draad
op een koker, in windingen naast
elkaar te wikkelen en deze dan
los te laten. Op die manier ont
staat een spiraal met gespatieer
de windingen en deze kan op den,
’b
houder bevestigd worden. Er
moet voor dit doel stevig blank
)-*---- vs
draad gebruikt worden, waaraan
Afb. 414. Zijstuk van den spoel een eventueele aftakking tevens
houder.
gemakkelijk te maken is. Begin
en eind van den draad worden
door een gat gestoken en omgebogen, zooals dit in afb. 417 is te
zien.
Indien mogelijk, moet steeds de geheele spoel worden gebruikt, daar
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de ongebruikte spoeleinden de ontvangst ongunstig kunnen beïnvloeden.
Dit slaat in hoofdzaak op de roosterspoel.
Als men denzelfden ontvanger wil ge
SArstdnd
bruiken voor verschillende golflengten,
moet de roosterspoel uitneembaar zijn.
a?
Bij de opstelling der spoelen moet men
er op letten, dat deze niet te dicht in
80
de nabijheid van de frontplaat, den
condensator en den transformator Afb. 415. Ebonieten houder
voor de roosterspoel.
worden gemonteerd, daar de verliezen
in de spoelen daardoor licht opgevoerd
kunnen worden. Daarom moet een vrije ruimte van minstens 30 mM
om de spoelen heen open gelaten worden. Ook de andere onderdeden

>

i
i

1

1
i

'i

i
■

■

Afb. 416.

Samengestelde spoelhouder.

moeten buiten het krachtlijnenveld der spoelen worden gehouden.
De roosterspoel heeft een doorsnede van 100 mM en wordt op een
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houder van afb. 416 bevestigd. Als materiaal voor den houder kan men
goed geparaffineerd hard hout of
eboniet gebruiken. De houder wordt
op een grondplank a van de vol
gende afmetingen vastgemaakt:
100 X 45 X 10 mM. De beide mid
denstukken worden versterkt door
zij-stukken en met behulp van klos
jes op de bodemplank geschroefd.
De juiste maten van het stuk b zijn
in de teekening van afb. 414 op
genomen. De dikte van het te ge
bruiken materiaal moet niet meer
bedragen dan 3 mM. De draadwindingen worden vrij gehouden
van het statief.
Voor de wikkeling van de roosterspoel moet men eerst ongeveer
de lengte van den draad meten, die
voor 13 windingen noodig is. Als
Gemonteerde roosterde opgegeven maten nauwkeurig
spoel op houder.
aangehouden worden, bedraagt de
lengte van den draad 435 cM. De draaddikte is 1.6 mM. De afgemeten

v

Afb. 418.

De houders der draaibare spoelen.

lengte van den blanken koperdraad moet op een cylinder van 90 mM
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diameter gewikkeld worden. Hierbij dient men er op te letten, dat de
draad gedurende het wikke
len
strak
aangetrokken
700
wordt. Na beëindiging van
50
de wikkeling wordt de i
spiraal van den koker ge- ^
trokken en op den spoely
houder bevestigd. Dit kan Ahet gemakkelijkst geschieT
37
37
den, door de houderstukken
uit den houder te nemen en
Afb. 419. Ebonieten onderplaat voor den
draaibaren spoelhouder.
de twee bovenste in de
spiraal te schuiven. Daarna
worden de twee bovenste houders met de spiraal op het middenstuk gezet.
De onderste strook wordt dan door de spiraal gestoken, zoodat de win
dingen vastgehouden worden.
De
dempingsreductiespoel
iCfe-L H 6
is
als
basketspoel
uitgevoerd
Vo
i
T~
-6(linker spoel in afb. 413). Voor
N
i
1
de samenstelling van deze
».
spoel worden in een plaat, met
- 52
een omvang van 100 mM in
doorsnede, 15 gaten geboord in
Afb. 420. Het draaibare gedeelte
der koppelspoelen.
een cirkel. In ieder dezer gaten
wordt een staafje gestoken
van c.a. 50 mM lengte en de draad hieromheen zigzagsgewijs gewikkeld.
De te gebruiken draaddikte bedraagt 0,8 mM, dubbel katoen omsponnen.
p*
De spoel bezit
20
windingen
en wordt op
;
den houder be(r
vestigd volgens
afbeelding 418
__ ;
(links),
Deze
houder
kan
weer uit gepar
1
raffineerd hard
\
hout of eboniet
Afb. 421. Gemonteerde draaibare spoelhouders.
bestaan.
Ook het draaibaar gedeelte kan zelf gemaakt worden. In een ebonieten
plaat van 30 X 100 mM worden volgens afb. 419 zes gaten geboord. De
met de letter a geteekende zyn voor de beide lagers der draaias bestemd.
De met b aangeduide gaten zijn voor de bevestigingsschroeven. Het draai-
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bare deel is in afb. 420 voorgesteld. De as wordt door het onderste gat ge
stoken en met een of twee kleine pennen vastgehouden. Op de assen
worden de lagers geschoven en zoo op de grondplank bevestigd.
De antennespoel wordt op dezelfde wijze als de roosterspoel gemaakt;
zy bezit 4 windingen van 1.6 mM blank koperdraad. De houder voor deze
spoel is weergegeven in afb. 418 rechts; hij is op gelijke manier als de
houder der terugkoppelspoel uitgevoerd.

V

d)

BOUW DER INRICHTING.

Om het apparaat gemakkelijk bedienbaar te maken
wordt de ebonieten plaat
op een grondplank recht
hoekig vastgeschroefd en
met hoeksteunen bevestigd.
Eerst moeten de spoelen
gemaakt zijn. Dan worden
de onderdeden op de frontplaat gemonteerd. Het boorplan is geteekend in afb.
422. De gaten in volgorde
van boven links zijn voor
de volgende onderdeden
V>
•ê
bestemd:
1.
voor den draaicondensator (zie afb. 428),
2. voor den potentiometer (zie afb. 429),
3 en 4 voor de gloeidraadweerstanden (zie afb.
430).
De gaten in de onderste
N
rij moeten iets grooter dan
de assen der spoelhouders
worden geboord. Het voor
aanzicht van de gemon
teerde
frontplaat
geeft
afb. 423.
De onderdeden van den
ontvanger worden op de
Afb. 422. Boorplan der ebonieten plaat.
houten grondplank (430 X
200 X 10 mM) gemonteerd. Voor de aansluitingen heeft men twee aansluitstrooken noodig, die in afb. 424 zyn weergegeven.
200
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Daar de instelling van den condensator zeer critisch is, kan men het best
hiervoor een fijnregelschaal benutten. De in afb. 425 weergegeven utilityschaal heeft een vertraging van 1 : 70 en hiermede is een gemakkelijke

8:

n

,
i

en nauwkeurige afstemming mogelijk. Ook de schalen van de afb. 420
en 427 zijn uitstekend voor dit doel te gebruiken. De fijnregelknop van
afb. 426 is voorzien van een zeer goede fijnregeling (ongeveer 1 : 50),
die ook na langdurig gebruik geen noemenswaardige slijtage zal vertoonen. De onberispelijke afwerking en uitvoering van den fijnregelschaal
van afb. 427, die een vertraging heeft van 1 : 18, is een waarborg voor
de groote bedrijfszekerheid van dezen knop.
De condensator van afb. 428 is voorzien van zeer wijd gespatieerde
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Afb. 424. Afmetingen en hoorplaatsen der aansluitstrooken.
platen. Dit model is zeer geschikt voor kortegolfontvangst, in verband
met de kleine maximumcapaciteit. Indien deze condensator in een zender
wordt gebruikt, kan een spanning tot 2000 Volt zonder bezwaar worden
aangewend.
In afb. 431 is een in den handel verkrijgbare speciale kortegolfspoel
weergegeven. Deze Faraday-spoel is van een bijzonder robuste constructie
en voorzien van een stekker, hetgeen de uitwisselbaarheid zeer ten goede
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komt. Een complete serie van deze spoelen bestaat uit 12 stuks (van 1 tot

ZÉllliiiiIlllli

Afb. 425.

„Utility” Fijnregelknop.

12 windingen) mét een golfbereik van 5% tot 96 Meter.
De opstelling der onderdeden van den ontvanger op de bodemplank is

Diameter van dezen knop is
100 mM.
Dit model is voorzien van een
zeer goede fijnregeling (ongeveer
1 :50), welke ook na langdurig ge
bruik (door de zeer ingenieuse,
uiterst
eenvoudige
constructie)
geen feilen zal vertoonen.
Speciaal bij kortegolf-toestellen
voldoen deze knoppen uitstekend.

Afb. 426. E-Z-Toon fijnregelknop.

.

geteekend in afb. 432, terwijl de montage (verbindingsleidingen) in afb.
433 is weergegeven.
e)

BENOODIGD MATERIAAL.

Met uitzondering van het materiaal dat voor de samenstelling van de

____ _

Afb. 427.

Fijn regel schaal.

Onder den knop is een verzilver
de metalen schaal aangebracht,
met duidelijke zwarte cijfers; de
geribde bakelieten knop bezit
flinke afmetingen. Nauwkeurige
aflezing wordt verkregen door
middel van een celluloid indicator.
De metalen schaal voorkomt
capaciteits-effecten.

Afb. 428. General Radio Zendcondensator (Type 334).
Deze condensator is voorzien
van zeer wijd gespatieerde platen,
Indien gebruikt in zenders, met
eene spanning tot 2000 Volt,
kan hij zonder bezwaar worden
aangewend. Dit model is zeer ge
schikt voor korte-golf-ontvangers,
in verband met de kleine maxi
mum capaciteit.

spoelen en haar houders noodig is, volgt hierna een opgave van de
benoodigde onderdeélen voor den bouw vaïT* den beschreven kortegolfontvanger. De letters komen overeen met die, van de hierop betrekking
hebbende, afbeeldingen.

Afb. 429. General Radio
potentiometer.

Afb. 430. General
Radio Weerstand.
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Golfbereik:
( 5 Vs tot 13
M.)
,18
M.)
( 8
, 29Vs M.)
(13
, 36Vs M.)
(16
, 43
M.)
(19
, 49
M.) .
(23
,57
M.)
(26
,84
M.)
(37
,96
M.)
(43
tusschen haakjes geplaatste getallen
geven de golflengte aan, welke men met deze
spoelen in een secundairen kring bereikt, met
behulp van een condensator van 125 mfd
maximaal.
1 winding
2 windingen

Afb. 431. Faraday
Ultra-korte-golfspoel.
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Afb. 432. De opstelling der onderdeelen van den ultra-kortegolfontvanger
voor 5—30 M golflengte.
Benoodigd zijn:
1 ebonieten plaat
1
strook
»
1
»
1 houten bodemplank
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93
430

■- •_.... . ^ .. _

:

X 200 X 6
X 37 X 6
X 37 X 6
X 200 X 10

■ ....J...

vNtitn ii’. t/r

mM.
mM.
mM.
mM.

-Kil'

•

i

Ontvanger voor golf'lengten van ca. 5—30 M.

Wr• *

I

461

-

rJ

-©

tw

O

n
q^Vv57

O__ ®l

I

•I

\
ü
ri

■ i

5

*
*

B

'U,

i

'k

:
/
<.:

£

7?

i
Vs)

A.B
Afb. 433.

.6
HB

H.B E A

Uitvoering der verbindingsleidingen van den
ontvanger voor 5—30 M golflengte.

•1

j

m =
r =
h =
w =
• i =
1 =
k =:
p =
n =

1 draaicondensator 200 cM.
2 gloeidraadweerstanden.
1 roostercondensator 200 cM.
1 roosterlekweerstand 2—5 Megohm.
1 blokcondensator 500 cM.
1 blokcondensator 1000 cM.
1 blokcondensator 90.000 cM.
1 blokcondensator 2 mf. (zie afb. 436).
1 potentiometer 300 Ohm.
1 laagfrequenttransformator (zie afb.
434).
2 lampvoetjes (zie afb. 435).
In afb. 437 is ten slotte nog een ultra-korte-

|

I
Afb. 434. General Radio
laagfrequent transfor
mator (Type 285).

«
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ft
Afb. 435.

General Radio Lampvoetjes
(Type 299).

golfontvanger afgebeeld van Bowyer Lowe.
waarvan de losse onderdeden voor den zelf
bouw compleet in den handel verkrijgbaar
zyn. Met dezen ontvanger kunnen uit-

Afb. 437.

BAu&^

I

E
Afb. 436. Baugatz Conden
sator 2 MF.

Bowyer Lowe Korte-Golfontvanger.

stekende resultaten worden bereikt. Bovendien kan het apparaat met be
hulp van enkele extra onderdeelen zeer goed worden gebruikt voor de
ontvangst van omroepstations (tot 2200 Meter).
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12.

ONTVANGER VOOR GOLFLENGTEN VAN
45 TOT 120 M.

De schakeling- van den ontvanger, die wij nu gaan beschrijven voor
een golflengtebereik van 45 tot 120 M is de gebruikelijke detector-schakeling met capacitieve terugkoppeling. Door het instellen van den terugkoppelcondensator tot het punt van genereeren van het systeem, is het
mogelijk ongedempte golven zonder speciale zwevingsinrichting te ont
vangen. Het schema is weergegeven in afb. 438.
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Afb. 438.

Schakelschema van den ontvanger voor golven van 45—120 M.

De antenne wordt aperiodisch door een kleine, draaibare spoel van
4 windingen gekoppeld met den ontvangkring.
De lengte der antenne speelt geen rol van beteekenis, men kan een
gewone omroepantenne benutten, mits deze niet te lang is of een te groote
eigencapaciteit bezit.
Voor de samenstelling is het volgende materiaal noodig:
2 draaicondensatoren resp. van 1000 en 250 cM,
1 roostercondensator 300 cM,
1 blokcondensator van 10,5 mf,
1 lekweerstand van 1—2 megohm,
1 transformator (laagfrequent),
1 gloeidraadweerstand,
2 lampvoetjes,
2 lampen,
1 koker 8.5 cM doorsnede en 10 cM lengte voor de ontvang- en terugkoppelspoel,
1 koker van 5 cM doorsnede en 4 cM lengte voor de antennespoel,
1 koker van 6 cM doorsnede en 4 cM lengte voor de smoorspoel.
Bovendien nog stekkerbussen, isolatiemateriaal enz.
De montage van de onderdeden geschiedt op een grondplank van
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25 X 25 cM., die aan de onderzijde met dun blik is beslagen (afb. 439).
De beide draaicondensatoren vóór de terugkoppeling en de afstemming van
den
ontvangkring
zijn aangebracht op
de frontplaat, die
loodrecht op
de
bodemplank is be
vestigd. Deze plaat,
die een afmeting
heeft van 16 X 25
cM, is eveneens voor
zien van een blik
ken belegging, die
geleidend
verbon
den is met de me
talen plaat, die <le
bodemplank
over
dekt. Naast de con
densatoren worden
Afb. 439. Aanzicht van den uit zijn metalen ook de draaiknoppen
afschermkast genomen ontvanger.
der andere schakelelementen op de
frontplaat aangebracht, evenals de stekkerbussen (afb. 440).
Bij de montage moet er speciaal op gelet worden, dat geen geleidende
deelen van de schakelelementen in contact kunnen komen met de metalen
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Afb. 440.

Aanzicht van de frontplaat met bedieningsknoppen.

r
belegging, van de plaat. Bij den afstemcondensator schaadt zulks even
wel niet. Het draaibare gedeelte van dezen condensator, dat geïsoleerd
is, moet met den roostercondensator worden verbonden.

De beide draaicondensatoren hebben een capaciteit van 250 cM.
De ontvang- en terugkoppelingspoel zijn samen op een in isolatielak gedrenkten, koker gewikkeld.
Deze is 10 cM lang en heeft
@
een diameter van 8.5 cM.
Antenne
Aarde
De* wikkeling bestaat uit
Antenne
-koppeling
\*i0)
1o
SlO
125 windingen van emailledraad van 0.5 mM door
Afstem condensator
\7l
o
snede op een onderlingen
afstand van 3 a 4 mM. Aan
Telefoon
Aansluiting batterij Terugkoppeling*het begin en aan het eind
----------------------condensator
o
o
O o o
dezer spoel zijn twee aftak
kingen gemaakt. Het mid
Afb. 441. Indeeling van de frontplaat.
den van de spoel ligt aan
een klem, die niet geïsoleerd
behoeft te worden. De afstemspoel krijgt 5 windingen vanaf het spoeleinde,
de terugkoppelspoel krijgt haar aftakking op 4 windingen vanaf het andere
einde.
Verkleining der afstemspoel bewerkt een overeenkomstigen teruggang
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VAfb. 442. Zij-aanzicht van het inwendige van den
ontvanger voor 45—120 M golflengte.

.

van de golflengte; verkleining der terugkoppelspoel heeft een later in
zetten van het genereeren tengevolge. De spoel draagt gelijktijdig de
door een as draaibare antennespoel. Deze laatste bestaat uit tweemaal
twee windingen die op een koker zijn aangebracht.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Ontvanger voor golflengten van 45—120 M.

De as steekt door de frontplaat heen en kan van hieruit bediend worden
(afb. 441).
De in den anodekring voor den transformator liggende smoorspoel (zie
afb. 442) dient om de door de transformatorwikkeling voortgebrachte
trillingen, die voor de hooge frequentie als kortsluiting zouden kunnen
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Uitvoering der verbindingsleidingen.

werken, tegen te houden. Deze smoorspoel bestaat uit 120 windingen
geïsoleerd koperdraad van 0.2 mM diameter.
De verbindingsleidingen worden langs den kortst mogelijken weg tot
stand gebracht. De montageteekening (afb. 443) toont de opstelling der
onderdeden en de uitvoering der verbindingen. De leidingen moeten niet,
zooals de teekening zulks aangeeft, langs de bodemplank gevoerd, doch
rechtstreeks en vrij door de ruimte geleid worden, met vermijding van
evenwijdig loopende verbindingen.
De geheele apparatuur wordt in een blikken kast geschoven, die aan
een kant open is. De open zijde wordt door de met metaal afgeschermde
frontplaat afgesloten. Alle metalen bekleedingen moeten goed geleidend
verbonden zijn. Aarding van het metalen bekleedsel is niet gunstig ge
bleken voor de goede werking.
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Het verdient wel aanbeveling de draaiknoppen der beide condensatoren
door middel van geïsoleerde assen te verlengen, ter vermindering van
het handeffect.
Om de genereermogelijkheid van den ontvanger te beproeven, stelt
men den terugkoppelcondensator op nul en draait hem dan langzaam op
grootere capaciteitswaarde. Bij het intreden van genereeren hoort men
dan een zacht knakken in de telefoon of den luidspreker.
Zet het genereeren moeilijk in, dan kan men den gloeistroom der lampen
iets opvoeren. Genereert de ontvanger te gemakkelijk, zonder eenige terug
koppeling, dan kan met succes de gloeistroom iets zwakker gemaakt
worden. Ook de verandering der plaatspanning binnen toelaatbare grenzen
kan helpen. De sterkste ontvangst verkrijgt men op den rand van
genereeren.
Er dient -nog op gewezen te worden, dat in het schakelschema de gloeidraden der beide lampen parallel op de batterij zijn geschakeld, terwijl
deze in de montageteekening in serie met den gloeidraadweerstand zijn
••pgenomen. Dat zou dus beteekenen, dat de batterij de dubbele spanning
van die, welke elk der lampen vraagt, bezit. Men houde dus hiermede
rekening. Dit verandert overigens aan de werking van het geheel niets.
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13. ONTVANGER MET CAPACITIEVE TERUGKOPPELING
VOOR GOLVEN VAN 60 TOT 200 M.
Wanneer de antennekring volgens afb. 444 niet aperiodisch met den
roosterkring wordt gekoppeld, dan moet de antenne overeenkomstig de
te ontvangen golflengten een zoo klein mogelijke, eigen golflengte hebben.
Om een betere afstemming te bereiken, schakelt men in de antenne een
draaicondensator. Bovendien wordt een spoel k van drie windingen in serie
hiermede opgenomen.
Het is doelmatig de antenne- en roosterspoel in drie houders te wikkelen,
zoodat bjjna uitsluitend luchtisolatie wordt toegepast (afb. 445). De
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Schema van den capacitief gekoppelden ontvanger voor
60—200 M golflengte.

roosterspoel bestaat uit 11 windingen met een doorsnede van 100 mM.
De houders, waarop de spoelen zijn gewikkeld, bestaan uit twee ebonieten
staafjes, welker afmetingen in afb. 446 zijn aangegeven. In het eene staafje
worden de benoodigde inkepingen gevijld, die de draadwindingen moeten
houden. Nadat de draden in de groeven zijn gelegd, worden deze met het
tweede staafje gedekt en vastgeschroefd.
De derde houder krijgt als dekplaat een iets breedere strook, die 3
aansluitklemmen draagt. De windingsrichtingen der antenne- en rooster
spoel moeten tegengesteld gericht zijn.
De te gebruiken condensatoren moeten een zeer kleine aanvangscapaciteit bezitten, die 5—6% van de grootste waarden niet mag overschrijden.
De draaicondensator h dient voor de terugkoppeling.
Om den hoogfrequentstroomen den weg te versperren, wordt de smoorspoel m met 300 windingen in den anodekring opgenomen volgens afb. 444.
By de wikkeling dezer smoorspoel dient er rekening mede te worden ge
houden, dat zij een zoo klein mogelijke eigencapaciteit moet hebben.
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De tweede en derde lamp dienen voor laagfrequentversterking. Voor
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Afb. 445.

Opstelling der spoelen.

dezen ontvanger, voor een golflengte van 60—200 M golflengte, is het
volgende materiaal noodig:
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Constructie der spoelen.
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470 Ontvanger met capacitieve terugkoppeling.
e = draaicondensator 100cM,
100 „ ,
f =
20 „ ,
II
S =
20 „ ,
h =
»
i == blokcondensator 200 „ ,
2 MF,
i)
P =
s
2 „ ,
»
k
3 windingen 100 mM diameter, draaddikte 1.6 mM,
1
11 windingen 100 mM diameter, draaddikte 1.6 mM, in het mid
den afgetakt,
o = lekweerstand 2 Megohm,
m = 300 windingen, 0.3 mM emailledraad,
n = smoorspoel 1 Henry,
ti = laagfrequenttransformator b.v. 1 : C,
t*> =: laagfrequenttransformator b.v. 1:4.

14.

VOORZETAPPARAAT VOOR ULTRA-KORTEGOLFONTV ANGST.

Dikwijls kan het gewenscht zijn zonder ultra-kortegolfontvanger, op
een normaal omroepontvangtoestel, de ultra-kortegolf te beluisteren. Om
aan dezen wensch tegemoet te komen, zullen wij hierachter een éénlamps

.
:

3
j Koppelspoel

Voorzef-apparaat

Afb. 447.

Neutrodyne-ontvanger

Koppeling van het voorzetapparaat met een neutrodyneontvanger.

voorzetapparaat beschrijven, dat de mogelijkheid opent om door een
voudige koppeling met een neutrodyne-ontvanger, den gewonen omroep-

Afb. 448. Vooraanzicht van het voorzetapparaat.
ontvanger voor de ultra-kortegolfontvangst geschikt te maken (afb. 447
en 448).
Dit voorzetapparaat is in werkelijkheid niets anders dan een golflengtetransformatie in tropodyne-schakeling (afb. 449). De aankomende

,

472 Voorzetapparaat voor u 11 r a-k ortegolfontvangst.
trillingen bekrachtigen door de spoel e den trillingskring f g. De andere
trillingskring h m wekt de noodige zwevingstrilling op, zoodat een resulteerende golflengte ontstaat in het omroepbereik.
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Schema van het voorzetapparaat.

De resulteerende trillingen worden door middel van de koppelspoel k
met den neutrodyne-ontvanger r gekoppeld. De gekoppelde omroepont700-
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Afb. 450. De grondplank met ingestoken staven, waarom
de spoelen e, f en i, h worden gewikkeld.
vanger behoeft intusschen. geen neutrodyne-ontvanger te zijn; men kan
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Voorzetapparaat voor ultra-kortegolfontvangst. 473
iederen willekeurigen ontvanger hiervoor gebruiken. De neutrodyne-ontvanger wordt hier alleen maar als voorbeeld aangehaald, omdat hierbij
eerst nog een goede hoogfrequentversterking wordt toegepast. Dit is
toch ook eigenlijk het voornaamste doel van het voorzetapparaat, daar
een directe hoogfrequentversterking der zeer korte golven zoo moeilijk
uitvoerbaar is. De met groote moeite verkregen directe hoogfrequent
versterking van de ultra-kortegolven blijft overigens altijd maar van
weinig beteekenis.
Voor de wikkeling der spoelen e, f, h en i (afb. 447), die paarsgewijze
op één houder zijn gemonteerd (e f en h i).
heeft men een plaat noodig volgens afb. 450,
die in een kring van 75 mM diameter voor
zien is van 13 gaten. In deze gaten worden
staafjes gestoken en hieromheen wordt de
draad zigzagvormig geleid. Zoodoende ont
staan basket-spoelen. Het hiervoor benoodigde draad moet 1.2 mM dik zijn en dubbel
Afb. 451. Een gewikkeld
katoen omsponnen.
spoelenpaar.
De antennespoel bestaat uit 6 windingen
en wordt met de spoel f van den eersten trillingskring op een gemeen-

Afb. 452. Achteraanzicht van het voorzetapparaat.
schappelijk lichaam gewikkeld, zooals dit in afb. 451 is weergegeven. De
spoel h van den 'tweeden trillingskring wordt met de terugkoppelspoel i op
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474 Voorzetapparaat voor ultra-kortegolfontvangst.
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een ander gemeenschappelijk lichaam gewikkeld. De spoel h bezit 21
windingen en is in het midden afgetakt. De spoel i heeft 10 - en f 21
windingen.
Men moet bij de beproeving van het apparaat de terugkoppelspoel zoo
dicht bij de spoel h brengen, dat ook bij volingedraaiden condensator een
trillingsopwekking plaats vindt.
De spoel k is als basketspoel gewikkeld en heeft 60 windingen met
een inwendige doorsnede van 50 mM.
De draaicondensatoren g en m hebben ieder een maximale capaciteit
van 250 cM. Zij moeten voor korte golven geschikt zijn en niervormige
platen bezitten. De afstand tusschen de platen moet gedurende het draaien
steeds gelijk blijven. De condensator moet zoo weinig mogelijk isolatie
materiaal bevatten; boven- en onderplaat moeten van metaal zijn. De
spoelen worden op de draaicondensatoren bevestigd, zooals dit bij neutrodyne-ontvangers gebruikelijk is. Het apparaat wordt op een ebonieten
plaat van 170 X 250 X 6 mM gemonteerd. Voor de aansluitingen wordt
een ebonieten aansluitstrook gebruikt (afb. 452).
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15.

ONTVANGER VOOR GOLFLENGTEN VAN CA. 200 M.

Hoogfrequentversterking is tot 200 M weinig loonend, daar de koppeling
der lampen met betrekking tot het overdragen der trillingen op het rooster
der volgende lamp, bijna
onoverkomelijke
moeiT
/N
lijkheden oplevert. Men
h
kan echter daarom toch
4 A.B
wel een ontvanger met
hoogfrequentversterking j m /
e
tot ongeveer 200 M 7 "
(L 7*k
bouwen, als men b.v.
4
een reflex-schema hier
ii
9
voor gebruikt.
Hl
In afb. 453 is een
schema geteekend, waar
Dn*
r P=
in de eerste lamp alleen
0
r
de hoogfrequente tril
II
lingen
versterkt
en
°H.B
capacitief met de tweede
%
lamp is gekoppeld. Deze
tweede lamp werkt als ww/
dubbele versterker (voor Afb. 453. Schema van een reflex-ontvanger.
hoog- en laagfrequente
trillingen). De gelijkrichting geschiedt hier door middel van een kristal.
Deze kan intusschen ook door middel van een der lampen geschieden
(vergelijk hiertoe afb. 96).
Met deze schakeling kunnen ook bij omroepontvangst, wanneer men

W t

b

Afb. 454. Vooraanzicht van den reflex-ontvanger.
niet te hooge eischen stelt aan de selectiviteit, goede resultaten ver
kregen worden, terwijl deze laatste bij golflengten van af 200 M ver
zekerd zijn.
Afb. 454 geeft het vooraanzicht van den, volgens dit schema gebouwden,
reflex-ontvanger, afb. 455 het bovenaanzicht, afb. 456 het zij- en afb. 457
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Ontvanger voor golflengten van ca. 200 M.

het achteraanzicht. In afb. 458 is een uitvoeringsvorm van een korte
golfschema gegeven, waarbij zuivere hoogfrequentversterking is toe-

Afb. 455. Bovenaanzicht van den reflex-ontvanger.
gepast. Deze wijze van versterking is niet zoo krachtig als de voorgaande,
echter nog wel loonend (vergelijk afb. 85, Koomans-schema). Bij kortere

F;

.Afb. 456. Zij-aanzicht van den reflex-ontvanger met den detector.

I:

golflengte wordt evenwel ook de versterking kleiner en bij ongeveer
320 M is deze nog slechts van heel weinig beteekenis.
Voor de ontvangst van deze golflengte kan met succes het detectorscheraa met enkelvoudige laagfrequentversterking van afb. 459 toegepast
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Afb. 457.
worden. Dit is een
zeer goed kortegolf-schema, waar
mede men nog tot
ver onder de 100
M golflengte goed
kan ontvangen en
dat tevens voor de
ontvangst van de
normale omroepgolven tot 2000 M
en daarboven zeer
geschikt is. Wel
verdient het aan
beveling in den
plaatkring van dc
detectorlamp een
h. f. smoorspoel op
te nemen, achter de
terugkoppelspoel.
De laagfrequentversterking
kan
natuurlijk naar be
lieven
vergroot
worden, door deze
met nog een trap
uit te breiden.
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Achteraanzicht van den reflex-ontvanger.
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Schema met toepassing van hoogfrequentversterker.
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Afb. 459. Schema voor kortegolfontvanger met
detector en 1 X laagfrequentversterking (transformatorkoppeling).
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16.

GOLFMETING DOOR DIRECTE METHODE.

Wij weten, dat de voortplantingssnelheid der electrische golven
300.000.000 M per seconde bedraagt en gedurende het zenden de amplitude
wisselt van nul tot een maximum waarde. Als deze verandering van de
eerste tot de volgende maximale waarde slechts eenmaal per seconde ge
schiedt, dan is de golflengte ook
300.000.000 M en de frequentie i
Golflengte
(zie afb. 460 en 461).
,'ï\
Het Lechersysteem nu is speci
9 ' \
/
aal gepraedestineerd om ook in
\
de beperkte ruimte, bij kleine golf
/ Trilling
lengten, exacte metingen te ver
(ononderbroken lijn)
richten. Men kan door de met het
Lechersysteem verbonden meetAfb. 460. Golflengtebeeld.
de
nauwkeurig
instrumenten
stroom- en spanningsmaxima vaststellen en op deze manier een exact
beeld verkrijgen van de ontwikkeling der staande golven aan de draden.
Het is ons bekend, dat, als we spreken van een golflengte van 300 M,
wij te doen hebben met een frequentie van 1.000.000 (zie afb. 462). Wan
neer de zender met een golflengte van 5 M werkt, wat overeenkomt
met een frequentie van 60.000.000 trillingen per seconde, ontstaat dus
J00000000/7T
1Golflengte

I Trilling persec.

Afb. 461.
1

l
.
'

'

De verhouding tusschen golflengte en trilling.

op iedere 5 M afstand een uitgesproken stroommaximum of naar ver
houding ook een stroomminimum, waarbij minimum en maximum 2Vz M
van elkaar verwijderd zyn (afb. 463).
Als het mogelijk was, door een willekeurige inrichting, deze trillingen
als staande golven te voorschijn te roepen, dan zouden wij van een bepaald
punt uitgaand op iederen afstand van 2% M steeds even groote amplituden
hebben. Dit is nu mogelijk door de Lechersche methode.
Wanneer langs een draad trillingen gaan en het einde van dezen draad
in een punt wordt bereikt, waar de spanning een waarde 0 heeft, dan
zullen van dit punt uit de trillingen gereflecteerd worden en in tegen
gestelden zin langs den draad teruggaan. Dit wordt b.v. verkregen wan
neer de draadeinden met elkaar zijn verbonden (kortgesloten). Zoodoende
is het mogelijk, dat gelijke punten van den draad, bij dezelfde golflengte,
steeds even groote amplituden hebben.
Gebruiken wij voor de demonstratie van deze verhoudingen een

.

Golfmeting door.directe methode.
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miniatuurzender. Als antenne en tegencapaciteit nemen we twee 750 cM
lange draden, die op een afstand van 15 cM van elkaar parallel zijn
gespannen. De draden moeten zeer strak zijn gespannen, opdat geen
verandering kan ontstaan in den doorhang of de ligging ten opzichte
van elkaar.
J00000000///
T000000 6o/ven
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Afb. 462.

^ f^OOOOO trillingenpersec.

v/

r\

:. 300m :

De frequentie bij een golflengte van 300 M.

We verbinden de vaste deelen van den vroeger vermelden, tweedeeligen
draaicondensator (zie afb. 386) ieder aan een kant, met een draadwinding
van 75 mM doorsnede, waarvan de andere kant op de draadeinden wordt
aangesloten (zie afb. 465 en 466).
J00000000/H
00000000 Trillingen

Sm .
Afb. 463. De frequentie bij een golflengte van 5 M.
Voor het vaststellen der trillingen hebben we een helium- of neonlamp
noodig, die we, aan beide einden met draad ontwikkeld,- als brug over de
gespannen draden leggen. Als men deze lamp verschuift, terwijl de zender
werkt op het paralleldraadsysteem, zal zij op bepaalde plaatsen oplichten.
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Afb. 464.

—^ /z golflengte
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Het ontstaan der staande golven.

Meet men den afstand tusschen deze plaatsen, dan heeft men practisch
nauwkeurig de halve golflengte. Op deze manier is men in staat de golf
lengte van den zender direct te meten.
De lamp wijst intusschen niet precies de maxima aan, zoodat, als men
heel nauwkeurige metingen wil uitvoeren, men de lamp door middel van
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Golfmeting door directe methode.

een langen isolator langs beide draden dient te schuiven, tot het oplichten
geheel ophoudt. Men vindt aldus zekere punten, waar in het geheel geen
lichtwerking optreedt. Deze laatste kan men zonder meer door een draadbrug kortsluiten, zonder dat hierdoor aan de
vorming der staande golven ergens iets veranderd
wordt.
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Draaibaar gedeelte van den condensator

Afb. 465.
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Brug

TJ

Het opzoeken der stroommaxima door middel der neonlamp.

Men vindt dus, zooals hieruit voortvloeit, staande electrische golven,
waarvan de lengte precies gemeten kan worden en die voor de ijking
van een golfmeter gebruikt kunnen worden.
De staande golven maken het mogelijk de juiste vorm en lengte der
golven te bepalen. Op deze manier heeft men ook vastgesteld, dat de
voortplantingssnelheid der electromagnetische golven langs draadgelei
dingen kleiner is dan de lichtsnelheid.
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Golflengte
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Afb. 466.

Het bepalen der golflengte door middel van het
Lechersysteem.

Hoe de meting kan geschieden zal hieronder worden aangetoond voor
een golflengte van 10 M.

I

a)

.

THEORETISCH GEDEELTE.

Wanneer aan een paralleldraadsysteem een wisselpotentiaal V wordt
opgedrukt (zie afb. 467), dan worden staande golven te voorschijn ge-
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roepen. Sluit men nu in punt A beide draden kort, dan ontstaat een
knooppunt. Voor dit punt moet n.1. de potentiaal tusschen beide draden
nul zijn. Uitgaande van het punt A kan men deze spanning voor ieder
punt vaststellen. Het punt,
'4
waarin de potentiaal wordt ge- A
meten, moet met Y en een
overeenkomstigen index wor- ~
y
den geteekend. Y” is dus het
S
n-de meetpunt. De golflengte w
wordt bepaald, door den af
Afb. 467. Bepaling van de potentiaalstand tusschen twee knoop
waarde in punt y.
punten te meten; deze afstand
komt overeen met de halve golflengte.
Hierbij moet er natuurlijk op gelet worden, dat een juiste golfvorming
op de draden plaats vindt, d.w.z. stroom- en spanningswaarden moeten
onafgebroken min of meer sinusvormig van maximale tot minimale waar
den af- en toenemen.
De practisch resulteerende knooppunten komen niet precies overeen
met die, welke theoretisch moesten resulteeren. Intusschen is de afwijking
slechts klein.
Wanneer Y" het n-de knooppunt (A = O), n een getal (1, 2, 3) en
de vastgestelde golflengte is, dan wordt:

a

\

■

*..»

%

K = ---- ------- Yn (1 + K),
n
waarbij K een grootheid is, die van het draadsysteem afhangt.
Afb. 468 toont een kromme van K, afhankelijk van de golflengte. Bij
genomen proeven bestond het draadsysteem uit twee draden van 2 mM
dikte, die 50 mM van elkaar waren verwijderd. Hierbij werd voor K de
volgende waarde gevonden:
K=

25 . v
V V

waarin v de frequentie voorstelt.
Voor de 10 M golf is K = 0.000.782, dus zeer klein. Bij het bepalen
van dezen correctiefactor is aangenomen, dat de trillingen zuiver sinus
vormig zijn.
b)

.
.

PRACTISCH GEDEELTE.

Het draadsysteem, dat genoemd werd, had een lengte van 16 M (de
twee draden samen dus 32 M). De draden waren op ebonieten klosjes
bevestigd en met een gewicht van 100 K.G. belast, zoodat deze strak
aangetrokken en blijvend op gelijken afstand werden gehouden.
In afb. 469 is het schema van deze meetinrichting weergegeven. De
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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oscillator- en roosterspoel bestaan ieder uit één winding van bandkoper
(0 5 X 10 raM) met een doorsnede van 20 cM en deze spoelen zijn op een
spoelhouder gemonteerd. Van deze spoelhouders is de eene vast en de
andere draaibaar opgesteld.
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Afb. 468. De correctiefactor K in afhankelijkheid van de golflengte.
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Daar, waar de spoelen met het draadsysteem worden gekoppeld, zijn
de draden ongeveer 20 cM uit elkaar getrokken, zooals dit in de af
beeldingen 469 en 470 duidelijk is te zien. De koppeling vindt plaats by
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De opstelling ter bepaling van de golflengte.

de draadeinden, die met B zijn aangegeven, terwijl het paralleldraadsysteem in het punt A is doorverbonden. De smoorspoel, die tusschen de
plaat en plus hoogspanning is geschakeld, moet met de minst mogelijke
capaciteit worden* gewikkeld; zy bezit 14 windingen draad van 1.6 mM
doorsnede.
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Het spoellichaam heeft 8 cM doorsnede en moet van bijzonder goed
isolatiemateriaal gemaakt worden. Als meetinstrument kan een hitte-

■J

1
f

"

\

:
:

koppelde deel van het draadsysteem.

..

draadinstrument, een lampvoltmeter of een vacuum-thermo-element worden
gebruikt (zie afb. 470 en 471). De weerstand van den meetkring bedroeg
bij de genomen proeven, als boven bedoeld, 60 Ohm.

i

Afb. 471. Aanzicht der thermo-electrische meetinrichting.
De afbeeldingen 472 tot en met 476 geven de opgenomen krommen, die
bij de verschillende meet-methoden als gemiddelde waarde van talrijke
metingen werden vastgesteld, weer. Uit afb. 472 is te zien, dat het
theoretische minimum het 0.000005-voudige van de maximale waarde be-
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Afb. 472. Grafische voorstelling van de potentiaalschommelingen langs den draad, uitgedrukt in schaaldeelen van het
meetinstrument.
70
0
\
8

1

0

£

ï

ji

7-1

v(

7j 700ri\ Theoretische
7= 50n. J kromme
■ Gemeten kromme

■

m
J

A

□ si.
'

Su

7 5'

6

7

% 70 77 75

5 l
5
£

t: ■■■

w

(

Afb. 473. Krommen van het verschil tusschen de be
rekende en gemeten waarden. ■ Bij de berekening werd in
het eene geval 50 en in het andere 100 Ohm als meetkringweerstand opgenomen. De ongemerkte kromme is een
zuivere sinuskromme met een golflengte van 10 M.
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reikte. Ter verkrijging van de krommen der afb. 474 en 475 werd een
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weerstand van 117.5 Ohm (gemeten bij gelijkstroom 4 Volt spanning)
bij het punt B in het draadsysteem geschakeld. Afb. 476 geeft ten slotte
de kromme, met lampvoltmeter opgenomen, weer.
Wanneer men de afbeelding 472 met 476 vergelijkt, ziet men, dat de
vacuum-thermo-meetmethode alleen als weerstand, bijna zonder eenige
capaciteit en zelfinductie te beschouwen is, doch dat daarentegen de
9
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Afb. 474.
Spanningsschommelingen langs den
draad, wanneer de klemmen bij B door een electrolytischen weerstand met elkaar zijn verbonden.
lampvoltmeter als capaciteit werkt. De genoemde factor K heeft bij deze
golflengte slechts zeer weinig waarde. Het verschil tusschen de juiste
waarde van 10.187 mM en die van 10.178 mM bedraagt slechts 0.009 mM,
dus een grootte, waarmede alleen bij heel nauwkeurige metingen rekening
moet worden gehouden.
Bij de uitvoering van een nauwkeurige meting is het ook noodig, dat
de golfmeter precies werkt. Het beste leent zich hiervoor de heterodynegolfmeter, waarbij de lamp in driepuntschakeling genereert. De grond
gedachte van deze methode berust op het zwevingsbeginsel. Zooals reeds
gemeld, is men in staat, door middel van een Lechersysteem, korte golf
lengten direct te meten.
Bouwt men nu twee zenders, die met de uitgespannen draden gekoppeld
worden en waarvan de eene met de frequentie j’, en de andere met de
frequentie r-, werkt, dan ontstaat een derde resulteerende trilling als
verschil tusschen deze beide frequenties. De resulteerende frequentie
is dan:
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Stelt men nu den eenen zender op een golflengte van 14 M in, hetgeen
overeenkomt met een frequentie van 21428571 en de andere veranderlijk
tusschen 14 en 15 M, dan verkrijgt men daardoor bij 15 M een frequentie
verschil van 1428571, wat beantwoordt aan een golflengte van 210 M.
Verandert men nu de golflengte van den tweeden zender op 14 M, dan
50
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Afb. 475.

Krommen ter bepaling der golflengte.

zal het verschil der frequenties kleiner en de golflengte dienovereen
komstig grooter zijn. In de hierachter volgende tabel zijn de benoodigde
hulptrillingen in M opgegeven, waarmede de aangegeven resulteerende
golflengten kunnen worden behaald.
Bij de uitvoering der zenders moet er acht op gegeven worden, dat de
golflengte binnen zeer kleine grenzen veranderd kan worden. De formule
voor de resulteerende golflengte is:

_

l.ln
X—Xn

waarin l de grondgolf en /n de hulpgolf voorstellen. De golflengten der
afzonderlijke zenders laten zich door middel van het Lechersysteem precies
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bepalen, zoodat
op deze manier
een nauwkeuri
ge ijking mogelyk wordt.
Voor de me
ting van de
golflengten op
de draden ge
bruikt men de
thermo-electrische
methode
of een lampvolt-meter.
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GRONDGOLF l = 15 M.
Hulpgolf

Result.

Hulp-

Golf

golf

210
235
266

14.75
14.76
14.77
14.78
14.79
14 80
14,81
14,82
14.83
14.84
14.85
14.86
14,87
14,88
14.89
14.90
14,91
14,92
14,93
14.94
14,95
14,96
14,97
14 98
14,99
15

/n

’i

14,00
14,10
14,20
14,30
• 14,35
14,40
14,45
14,50
14,52
14,54
14,56
14.58
14.60
14.61
14.62
14.63
14.64
. 14,65
14.66
14.67
14.68
14.69
14.70
14,71
14.72
14.73
14.74
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218,4
218,7

0,50

2.9

219,15
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219,60
219,75

219,90
220,05
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220,35
220,50
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220,80
220,95

221,10
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Afb. 476. Golflengtebepaling door lamp-voltmeter.
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0,^8
0,37
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0.31
0,30
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306,5
331,15
360

394,09
435,453,75
4*4,30
496,36
520,61
547,5
561,92

577,1
593,1
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627,87
646,76
666,82

688,12
710,81
735,760,788,57
818.33
850,47
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Result.
Golf

K
221,25

0,25

221.40
221.55
221.70
221.85
2,'2
222,15
222,30
222,45
222,60
222 75
222,90
223,05
223,’ 0
223,35
223,50
223,65
223,80
223,95
224,10
224 25
224.40
224.55
224.70
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224.85
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1169,11
1235,—
130^,53
1391,25
1485»,—
1592,16
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17. GOLFMETING DOOR VERGELIJKINGSMETHODE.
*

De meting van zeer korte golven geschiedt het eenvoudigst door middel
van een zwevingstoestel. De uitvoering der schakeling en de keuze der
onderdeden moet zorgvuldig geschieden, anders kunnen ongewenschte
capaciteits- en inductieverschynselen ontstaan. Verder moet men er in
hoofdzaak op letten, dat parallel loopende leidingen op een afstand van
50 mM van elkaar verwijderd gehouden en scherpe bochten onder alle
omstandigheden vermeden dienen te worden.
a)

-

BESCHRIJVING.

De golfmeter bevat’ een draaicondensator van 500 cM, een rooster- en

■

.

r

Afb. 477. Buitenaanzicht van den golfmeter.
een plaatspoel, die in het midden een aftakking bezitten, een lamp, een
accu, een plaatspanningapparaat of een anodebatterij, telefoon, aan
sluitingen en een schakelaar.
Het buitenaanzicht van dezen golfmeter toont ons afb. 477, met uit
zondering van de voedingsbronnen zijn alle onderdeden van den golf
meter in een kast ondergebracht.
Met betrekking tot het schakelschema van afb. 478 zij opgemerkt, dat
de roosterspoel tusschen rooster en negatieve zijde van den gloeidraad is
opgenomen en wel zoodanig, dat het negatieve eind met de aftakking
of met het eind der spoel door middel van den schakelaar (2) kan worden
verbonden.
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.
Parallel met de spoel ligt de draaicondensator. Roostercondensator en
lekweerstand zyn overbodig, omdat de ondervinding heeft geleerd, dat
ook zonder dezen het systeem goed en gemakkelijk genereert. De capaci
teit van den draaicondensator moet
tusschen wijde grenzen regelbaar zijn,
terwijl de begincapaciteit van dezen
condensator minimaal dient te zijn.
De roosterspoel is inductief met de
plaatspoel gekoppeld. De zelfinductie/c
3
spoel in den anodekring dient voor de
%
terugkoppeling en is, juist zooals de
I»-- -- H»
roosterspoel, in het midden afgetakt
+ AB
om de terugkoppeling eventueel te
Afb. 478. Schakelschema van
kunnen verminderen. De plaatstroom
den golfmeter.
gaat van de positieve aansluiting van
de batterij of het plaatspanningapparaat door de terugkoppelspoel naar
de plaat der lamp.
Het verdient aanbeveling een goede telefoon van minstens 4000 Ohm
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Afb. '479.

Boorplan en opstelling der onderdeden van den golfmeter.

te gebruiken. Tusschen de positieve pool der hoogspanning en de negatieve
zyde van den gloeidraad is een- blokcondensator van 2000 cM aangesloten,
om de opgewekte hoogfrequente trillingen door te laten. De einden en de
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aftakkingen der spoelen zijn naar den schakelaar gevoerd, welke laatste
zich op de frontplaat bevindt.
De platen van den condensator moeten op gelijken afstand van elkaar
kunnen bewegen en bovendien zoowel mechanisch als electrisch van de
beste kwaliteit zijn. De draaibare platen dienen door middel van een
veer goed geleidend ver
bonden te zijn met de
aansluiting, opdat een
goed contact gewaar
borgd zij.
Proeven hebben aange
toond, dat het doelmatig
ger is, wanneer de roos
ter- en plaatspoel ge
scheiden van elkaar zijn
gewikkeld en inductief
gekoppeld. De uit één
stuk gewikkelde spoelen
zijn niet zoo geschikt
voor
de
ultra-korte
golven en daarom bleek
o
de aftakking noodzake
lijk. De zoogenaamde
“<§) !
doode
einden stoorden
<§) ®
--daarbij niet noemens
waard en daarom zijn de
spoelen niet twee- maar
r i
eenpolig in- en uitschasJ
kelbaar opgesteld.
O
O
O
Bij de montage werd
H.B.
rekening gehouden met
Afb. 480. Montageplan van den golfmeter.
de mogelijkheid van een
voudige uitvoering. De
roosterspoel heeft tot de eerste aftakking een zelfinductie van 8.5—10
Henry. Deze spoel in verbinding met den draaicondensator gaf een be
rekende golflengte van 55—123 cM. De golflengte,, die bij de genoemde
proeven gemeten werd, bedroeg 60—120 M.

Ui

■

b) CONSTRUCTIE VAN DEN GOLFMETER.
De kast voor den golfmeter wordt gemaakt uit 9 mM dik hout van de
volgende afmetingen: 250 X 209 X 130 mM. De ebonieten plaat moet een
afmeting hebben van 250 X 160 bij een dikte van 6 mM. Het boorplan is

;
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in afb. 479 geteekend, terwijl afb. 480 het bouw- en montageplan
weergeeft.
De roosterspoel is op een ebonieten buis gewikkeld met een lengte van
100, een doorsnede van 62 en een wanddikte van 2 mM. De plaatkringspoel
is op een andere ebonieten buis gewikkeld, met een lengte van 80, een
diameter van 50 en een wanddikte van 2 mM. Zooals uit afb. 481 is te
zien, wordt de plaatspoel in de roosterspoel gemonteerd en zijn beide
spoelen aan de einden op
houten houders bevestigd.
- - roe- - ~W<
*'/£ƒ}<- —
Alvol*ens met de wikkeling
<T
i
te beginnen, moeten de •
i
spoelen van de noodige boor
i
gaten worden voorzien, voor
i
de bevestiging en de draad8i
aansluitingen. De maten der
i
onderdeden zijn eveneens in
i
i
afb. 481 aangegeven.
i
-80I
->!
r*- Eerst wordt de rooster
-J .
spoel gewikkeld. Op een af
stand van 28 mM van het
Afb. 481. Opstelling der spoelen.
eene eind worden twee gaten
geboord, 6 mM van elkaar
verwijderd in de wikkelrichting. Door beide gaten wordt het draadeind ge
trokken en bevestigd. Nu worden 9 windingen naast elkaar gelegd (draaddikte 1 mM dubbel katoen omsponnen), zoodat 7 windingen per cM lengte
komen te liggen.
De tiende winding wordt bij een halve omdraaiing 25 mM verder ge
voerd; zoo wordt door gewikkeld tot men 23 windingen heeft aangebracht.
De tiende winding wordt afgetakt en de spoel zoodanig gedraaid, dat de
aftakking en ook de beide einden naar de frontplaat zijn toegekeerd. De
ruimte tusschen de beide windingsgedeelten, bedraagt dus 25 mM. Het
einde der wikkeling moet, juist zooals het begin, worden bevestigd in twee
gaten.
De plaatspoel wordt op de andere buis gewikkeld, te beginnen op een
afstand van 38 mM van het eind. Het begin van den draad wordt, juist
zooals bij de roosterspoel, vastgemaakt in twee gaten en nu volgen 15
windingen in tegengestelde richting (draaddikte 0.3 mM tweemaal katoen
omsponnen) dicht naast elkaar. De zestiende winding wordt bij % om
draaiing 25 mM verder gebracht, waarna door gewikkeld wordt tot 35
windingen. De vijftiende winding wordt afgetakt.
Het draadeinde wordt weer juist zoo bevestigd als bij het begin, do.or
middel van twee gaten. Wanneer beide wikkelingen klaar zijn en ook
het gat voor de drie toevoeringen geboord is, worden de wikkelingen ge-
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paraffineerd om te voorkomen, dat door eventueele vochtigheidsinvloeden
de zelfinductie of de capaciteit veranderd wórdt.
Als de spoelen geparaffineerd zyn, wordt eerst de plaatspoel op den
eenen houder bevestigd door middel van twee schroeven. Daarna worden
de drie toevoeringen door de gaten in de buis van de roosterspoel ge
trokken en de roosterspoel over de plaatspoel geschoven; deze laatste
wordt dan eveneens met behulp van twee schroeven vastgezet. Ten slotte
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Afb. 482. Binnenaanzicht van de opstelling der onderdeden.
■v-

:
,

!?■

r..

wordt de tweede houder in de buis gestoken en met twee schroeven
bevestigd.
Het lampvoetje, dat zoo capaciteitsarm als maar mogelijk is dient te
zyn, kan ook zelf gemaakt worden. Voor dit doel worden in een 8 mM
dik stuk eboniet (60 X 60 mM) 4 gaten van 4% mM geboord, waarin 4
messingplaatjes gestoken worden, die door middel van schroeven aan den
onderkant van het ebonieten plaatje worden bevestigd (zie afb. 482).
c)

MONTAGE EN DRAADVERBINDINGEN.

Als de kast (zie afb. 483), de frontplaat, de spoelen met houders, het
lampvoetje enz. klaar zyn, kan de montage beginnen. Eerst wordt de
frontplaat gemonteerd; de draaicondensator, de schakelaar en de stekkerbussen worden aangebracht. De spoelen worden met de klemmen op de
frontplaat verbonden. Het best gebruikt men voor de montage koperdraad
van ca. IV2. mM dikte. De verbindingen worden volgens afb. 480 zoo kort
mogelijk uitgevoerd. Op de goede en juiste aansluiting van de spoeleinden
dient bijzonder acht gegeven te worden.
Om kortere golflengten op te wekken, wordt de schakelaar (2) volgens

.
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afb. 478 in stand 1, voor grootere golflengten op contact 3 en schakelaar
5 op contact 6 ingesteld.
Zooals vanzelf spreekt, moet de golfmeter voor het gebruik geijkt worden.
Dit kan met inachtname
A
van de noodige voorzich2JO/n/n
tigheidsmaatregelen en
onder toepassing van het
. Lechersysteem (zie afb.
469) geschieden; men
kan zulks echter ook
door een goede techni
sche firma, die daarvoor
is ingericht, laten doen.
In den handel zijn
tegenwoordig zeer goede
Afb. 483. De uitvoering der houten kast.
golfmeters verkrijgbaar.
Afb. 484 toont ons een
General Radio zeefkring-golfmeter. Dit apparaat kan zoowel worden ge
bruikt ter uitstemming van een storend station als ter afstemming op
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Afb. 484.

General Radiozeefkring-golfmeter, type 247 W.

één bepaalde golflengte met uitsluiting van alle andere golflengten. Het
is tevens een nauwkeurige golfmeter voor golflengten van 200—2000 M.
In afb. 485 is een General Radio golfmeter, type 358 weergegeven.
Deze golfmeter bestaat uit een gepantserden condensator met fijnregeling.
waarbij vier onveranderlijke spoelen zijn gevoegd, tezamen een meetbereik
van ongeveer 14 tot 220 M bestrijkend, waarbij alleen de aflezingen
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tusschen schaalverdeelingen 20 en 90 worden gebruikt. De condensator
is zóó klein genomen, dat b.v. op het kleinste golfbereik tien schaaldeelen
correspondeeren, met slechts twee meter golflengte.
De bij het apparaat gevoegde ijkkrommen zijn individueel opgenomen
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met 1% nauwkeurigheid. Bij den genereerenden ontvanger gebruikt men
den golfmeter als absorptiekring, die bij afstemming het toestel doet af
slaan. Bij een zender doet een gloeilampje in den condensatorkring dienst,
als indicator.
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In de op den condensator aangebrachte fitting voor dit 1
elke normale lilliput. De fitting wordt automatisch kortgeslotenWG
als men
het lampje er uit draait. De afstemkrommen zijn bijgevoegd in een
aluminium raampje onder celluloid, ter voorkoming van beschadiging.
Voor de golflengte-oriënteering, die in de amateurpractijk noodig is,
geeft dit meetinstrument alles wat maar verlangd kan worden Bij het
apparaat is een kistje om condensator, spoelen en krommen te bewaren.
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Afb. 486.

General Radio-golfmeter, type 458.

De maximum capaciteit van den condensator is 125 mmfds. Het meetbereik der spoelen is als volgt:
Spoel A 14 tot 28 Meter,
„ B
26 „ 56
»> »
„ C
54 „ 114
»» >
>> D 105 „ 220 »
Ten behoeve van proefnemingen op de ultra-korte golflengten is dooi
de General Radio Co. een speciale golfmeter geconstrueerd, n.1. het type
458 (afb. 486), welke wat principe en uitvoering betreft, vrijwel aan het
type 358 gelijk is, doch waarvan het meetbereik slechts loopt van ongeveei
4 tot 6 Meter.
De een-winding spoel (bestaand uit een holle, verzilverd koperen buis)
is uitwisselbaar tegen elke andere spoel, zoodat de golfmeter ook vooi
andere golflengten geschikt gemaakt kan worden. Met behulp van zelf
te vervaardigen spoelen kan men dan een meetbereik verkrijgen, aan
sluitend op den golfmeter type 358.
De General Radio amateuï-golfmeter van afb. 487 is ontworpen in ver
band met de nieuwe bepalingen in zake de voor amateurgebruik beschik-
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door ve r g e 1 jj kin gsmethode.

bare golflengten. Het instrument is uitgerust met een specialen conden
sator, welke het mogelijk maakt over een beperkt meetbereik een zoo
nauwkeurig mogelijke aflezing te verkrijgen.
Deze condensator bevat zes vaste platen; twee roteerende platen van het
frequentie-liniaire type en bovendien twee cirkelvormige rotorplaten, die
dus steeds meedraaien zonder wijziging in de capaciteit te brengen. Zij
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General Radio-amateurgolfmeter, type 558.
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doen dus dienst als vaste condensator, parallel geschakeld over den vari
abelen condensator.
De minimum capaciteit bedraagt 43 mmfds.; de maximumcapaciteit 70
mmfds. Met behulp van dezen condensator zal men b.v. juist het meet
bereik van 75 tot 85 Meter kunnen dekken en natuurlijk ook andere golfbanden in dezelfde verhouding.
De complete golfmeter type 558 is uitgerust met vijf spoelen, met be
hulp waarvan de volgende golfbanden kunnen worden bestreken: 5, 10,
20, 40 en 80 Meter. Een individueel opgenomen ijkkromme is bij het
instrument gevoegd, terwijl een nauwkeurigheid van M % gegarandeerd
wordt.
Ieder, die dus opziet tegen de moeite van het zelfvervaardigen van
een golfmeter, behoeft zich daarom nog niet het bezit van zulk een on
misbaar instrument te ontzeggen.
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1.

DE TELAUTOGRAFISCHE BEELDOVERDRACHT.

Reeds bij de invoering van de draad-telegrafie was de gedachte op
gekomen, beelden en teekeningen over te brengen. In een patent van
A. Bain uit het jaar 1843 werd reeds de zoogenaamde telautografische
zendmethode voor beeldoverbrenging langs telegrafischen weg vermeld.
De eerste bruikbare resultaten bereikte Bakewell in het jaar 1848. De
telautografen of kopiëertelegrafen werden, met de voortschrijdende ont
wikkeling der technische hulpmiddelen verbeterd, maar toch toonde reeds
de oude methode de werkelijke gezichtspunten voor de telautografische
overbrenging.
Bij de overbrenging wordt het beeld in den beeldzender in onderdeden
verdeeld, die in stroomimpulsen omgezet worden. De ontvanger schrijft
overeenkomstig de aankomende stroomimpulsen vanzelf punten en
strepen in de juiste volgorde op het ontvangst-blad.
Het beeld wordt met inkt op een metalen plaat geteekend. Door de
geleidende eigenschap van de plaat en de isoleerende eigenschap van den
inkt, is de mogelijkheid verkregen, aan de beeldonderdeelen verschillende
stroomwaarden te geven. Natuurlijk kunnen op deze wijze alleen zwart
witte afbeeldingen overgebracht worden.
Bakewell spande een dergelijk samengesteld zendblad op een roteerende
wals en liet een metalen stift over de beeldoppervlakte glijden. De stift
werd bij iedere wals-draaiing een klein eindje verschoven, zoodat van het
beeld deeltje voor deeltje afgetast werd, zooals de naald bij de oude
gramofonen de platen aftastte. De samenstelling vinden wij weergegeven
in afb. 488.
a stelt hier de door den motor aangedreven wals voor, waarop het beeld
is weergegeven. Aan de as van de wals is een worm bevestigd en ge
koppeld door middel van twee tandraderen. Op den worm is een van een
schroefdraad voorzien geleistuk d aangebracht, dat bij iedere omdraaiing
van den worm een weinig zijwaarts verschoven wordt. De daaraan ver
bonden metalen sleepveer e rust op het oppervlak van de wals.
Een batterij f is aan de eene zijde over de sleepveer g met de wals
en aan den anderen kant met den beeldontvanger geleidend verbonden. De
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Telautografische beeldover dracht.

van de loopslede geïsoleerde veer e ligt aan de tweede leiding naar den
ontvanger.
Bij den ontvanger moet een gelijke samenstelling getroffen worden.
Een wals h, die ook hier door een motor gedreven wordt, is met een
transportwormas i zelfregelend gekoppeld. Op de transportas i is een
loopslee k bevestigd, die de schrijfinrichting draagt. In de afbeelding is
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Zend- en ontvanginrichting voor telauto
grafische beeldoverbrenging.

de schrijfinrichting door den magneet 1 en den hefboom m, die het magneetanker n en de schrijfstift o draagt, schematisch voorgesteld. De
schrijfstift wordt door de veer p op het schrijfvlak gedrukt.
Als nu in den zender de taststift e, terwijl de wals draait, over het
zendblad glijdt, dan zal door het contact tusschen het metalen zendblad
cn de tastveer e en de sleepveer g een stroom vloeien zoolang het
zendblad onbeschreven is. De magneet 1 in den ontvanger wordt door den
stroom in werking gebracht en trekt daardoor het anker n aan, zoodat
de schrijfstift van de wals wordt opgeheven.
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Glijdt de taststift in den zender daarentegen over de beschreven dèelen
van het zendblad, dan zal de leidingstroom door de isoleerende eigenschap
van het schrift of de teekening onderbroken worden. De magneet 1 in
den ontvanger laat nu het anker n los, de schrijfstift o wordt door de
kracht van de veer p op de wals gedrukt en zet een teeken op het over
de wals aangebrachte papier. Hieruit volgt dus, dat, zoolang de taststift
in den zender over beschreven gedeelten glijdt, ook de schrijfstift een
teeken op het schrijfblad maakt.
Deze samenstelling is echter nog niet volmaakt voor het overbrengen
van een beeld. De afzonderlijke teekens moeten op het ontvangstblad
in precies gelijke volgorde aangebracht worden, zooals zij aan den anderen
kant zijn afgetast. Het is daarom noodzakelijk, dat de toestand van de
schrijfstift gedurig correspondeert met den toestand van de taststift.
Aan dezen eisch wordt voldaan, als bei'de walsen op hetzelfde moment
hun omwentelingen beginnen en als zij met gelijke snelheid draaien; m.a.w.
wanneer zij synchroon loopen. Bovendien moet de taststift in den zender
bij iedere omwenteling over denzelfden afstand verschoven worden als
de schrijfstift in den ontvanger.
Precies gelijke omwentelingssnelheden van meerdere aandrijvingsmotoren kunnen slechts met uiterst nauwkeurige snelheidsregelaars be
werkstelligd worden. Om met eenvoudige regelaars nog goede resultaten
te kunnen bereiken, gebruikt men ter verkrijging van een synchronen
loop bijzondere methoden, waarvan wij er een later zullen leeren kennen,
bij de bespreking van het systeem Dieckmann.
Volgens de hierboven beschreven grondbeginselen werken de meeste
telautografische beeld-overbrengingsmethoden, waardoor reeds in de helft
der vorige eeuw hier en daar beelden werden overgebracht, langs
telegrafischen weg. In de practijk konden zij wegens de moeilijkheden
bij overbrenging langs de lijn en door de te geringe belangstelling voor
overbrenging van eenvoudige beelden, geen bijzondere beteekenis ver
krijgen.
Door de snelle ontwikkeling van de radio en de uitbreiding van het
amateur-wezen werd een nieuwe grondslag gelegd voor de beeldoverbrenging, zoodat deze zich verder ontwikkelde en aan de nieuwe ver
houdingen werd aangepast.

!.

i
■

;
!
■

i
i

i
:
r

;
:
&
1
■

i

j

•

;

:
i

499

2.

.

HET OVERBRENGEN VAN BEELDEN VOLGENS HET
SYSTEEM DIECKMANN.

In principe is het systeem van Prof. Dr. M. Dieckmann (zie afb. 489)
een verder ontwikkelde kopiëertelegrafie. Bij de beeldoverbrengingsapparatuur worden de over te brengen teekeningen eveneens met isoleerenden inkt op een geleidende laag aangebracht en in den zender door een
stift
successievelijk
afgetast.
Overeen
komstig de geleiden
de en niet-geleidende
deelen van het zendblad, bewerkt een contactstift een opeen
volging van stroomsluitingen en stroomverbrekingen.
Terwijl bij de oude
kopiëertelegrafen dc
stroomimpulsen langs
de lijn rechtstreeks
naar den ontvanger
gezonden werden, ge
schiedt zulks bij de
draadlooze beeldoverbrenging door middel
van een hoogfrequen
te zend- en opvang
inrichting.
Bij
de
beeldoverbrenging
door een telegrafiezender worden diens
trilhoogfrequente
lingen,
overeenkom
stig de stroomimpulAfb. 489.' Prof. Dr. M. Dieckmann.
sen in den beeldzender, onderbroken, zoodat de zender slechts dan trillingen verwekt, als
de taststift in den zender over de beschreven beeldgedeelten glijdt.
Bij de ontvangzijde past men het zwevingssysteem toe, zooals bij de
ontvangst van morseteekens op ongedempte golven, zoodat in den ont
vanger een reeks snel opeenvolgende teekens hoorbaar is, die overeenkomt
met de stroomimpulsen van den beeldzender. Als deze teekens worden ge
lijkgericht, dan verkrijgt men gelijkstroomimpulsen, door welke de
beeldontvanger, juist zooals bij de overbrenging per draad, beïnvloed
wordt.
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Het overbrengen van beelden, systeem Dieckmann. 501
Bij de beeldoverbrenging per telefoniezender is de inrichting anders.
Terwijl de telegrafiezender zonder meer met zwevingsontvangst werken
kan, is dit bij den telefoniezender, wegens de wederzijdsche storing, onmogelijk. Derhalve wordt de bij telegrafiezenders door zwevingsontvangst
bereikte toon reeds aan den telefoniezender opgedrukt; de zender wordt
overeenkomstig de stroomimpulsen van den beeldzender gemoduleerd.
Hiertoe gebruikt men in plaats van den normalen microfoon-versterkeraanleg een eigen toonmodulator.
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a) DE TOONMODULATOR.
}.

De toonmodulator is een kleine generator, die goed hoorbare trillingen
van een constante toonhoogte verwekt, waarmede de telefoniezender ge
moduleerd wordt. Hij
I
kan uit een kleine wis
Microfoon
»
selstroommachine be
versterker0'
staan; in het algemeen
Hoog- ^_
'frequent^
gebruikt
men
een
generator
kleinen lampgenerator
Toonmet een trillingsgetal
moau/ator
van 1500 perioden.
Een schema van de
voor de uitvoering van
groote zenders noodige
schakeling toont afb.
Afb. 490. Schakeling voor de modulatie van den
490.
omroepzender.
De door den toon
modulator verwekte trillingen worden door den transformator T aan een
versterker toegevoerd. De versterker is bij de beeldoverbrenging met een
omschakelaar U op de plaats van den microfoonversterker aan den hoogfrequentgenerator van den telefoniezender aangesloten. Het beeldapparaat
ligt aan de secundaire wikkeling van den transformator T.
De taststift van den zender sluit, overeenkomstig het over te brengen
beeld, van tijd tot tijd de secundaire wikkeling van den transformator
kort, zoodat dan aan den ingang van den versterker geen wisselspanning
bestaat en de zender ongemoduleerd blijft. De telefoniezender zendt daar
om slechts dan een teeken, wanneer in den beeldzender beschreven beeldgedeelten afgetast worden.
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b)

DE VERVAARDIGING VAN ZENDBLADEN.

Voor de vervaardiging van electrisch geleidende- en niet geleidende
teekeningen, die zich eigenen voor het overbrengen per draad, bestaat

.'i

502 Het overbrengen van beelden, systeem Dieckmann.
een groot aantal methoden. Voor duurzame zendbladen teekent men het
beeld met een penseel en met z.g. gloeilampenlak op een met een metaallaag overtrokken papier of op stanniolpapier.
Weerkaarten of andere actueele beelden, die slechts een- of tweemaal
uitgezonden worden, teekent men met pen en inkt op metaalpapier. De
Beiersche Alizarinschrijf- en copieerinkt toonde zich hier bijzonder ge
schikt 'voor. Moeten de beelden natuurgetrouw overgebracht worden, dan
vervaardigt men de zendbladen langs fotografischen weg.

Afb. 491.

Beeldzender.

Bij stationnaire zendstations, waarbij grootte en aanschaffingskosten
geen doorslaggevende rol spelen, kunnen de uit te zenden beelden of
teekeningen, zonder buitengewoon tijdroovende vervaardiging van eigen
zendbladen, uitgezonden worden, wanneer als beeldzender gewerkt wordt
met de Karolus-cel.
Zooals wij reeds eerder in dit boek gezien hebben bij de bespreking
van de photocel, wordt het zendblad door een sterke lichtbron afgetast.
De door de afzonderlijke beeldpunten weerkaatste lichtintensiteiten
worden door een photo-electrische cel in overeenkomstige stroomwaarden
omgezet, die tot besturing van den toonmodulator aangewend worden.
c)

i:
I

DE BEELDZENDER.

Afb. 491 toont ons den beeldzender.
Links ziet men de beschuttingskast voor het uurwerk met de uit-stekende
opwindkruk. Op dezelfde wijze kunnen de installaties met electro-motoren
uitgerust worden, die voor een gelijkspanning van 110 of 220 volt of
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een wisselspanning van 110 of 220 volt ingericht zijn. Rechts bevindt
zich de zendwals met de langs haar heen glijdende slee voor de taststift.
De beeld zendwals heeft links een sleepring, waartegen een contactveer
drukt.
De sleepring is voor de regeling van den synchronen loop van den
beeldontvanger op ongeveer 1/10 van zijn omvang onderbroken. Door
denzelfden toeleg is er voor gezorgd, dat het overlappingsgedeelte van
het beeldblad, dat om de zendwals gelegd en door een veerende strook
blik, juist zooals bij de trommels van barografen, vastgehouden wordt,
precies in de zone valt van de regeling voor de synchronisatie.
Zoodoende wordt het, voor het eigenlijke beeld nuttelooze, gedeelte van
het zendblad, op waardevolle wijze aangewend voor een gelijke snelheid.
Door een kleinen hefboom kan de taststift van het beeld geheven of
daarop weer neergelaten worden. Bij het opheffen komt gelijktijdig de
loopslee buiten het bereik van de wormas, zoodat de slee naar rechts of
links verschoven en na het beëindigen van zijn plaats rechts, wederom
op zijn uitgangspunt geheel links teruggebracht kan worden.
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3.

HET ONTVANGEN VAN BEELDEN VOLGENS HET
SYSTEEM DIECKMANN.

In een met koptelefoon of luidspreker uitgerusten ontvanger hoort men
de beeldsignalen als een opeenvolging van langere of kortere fluittonen.
Voor de beeldontvangst kunnen de beeldteekens met een willekeurig
radio-toestel voor telefonie-ontvangst ontvangen en tot de voor luidsprekerontvangst benoodigde geluidssterkte versterkt worden. In plaats
van den luidspreker of in serie daarmee, wordt dan een gelijkrichter aan
gesloten.

■

a)

DE GELIJKRICHTER MET RELAIS.

>:
De gelijkrichter verandert de van den ontvanger of luidspreker komende
wisselstroomen in de geluidsfrequentie in gelijkstroomimpulsen, die een
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Afb. 492. Gelijkrichter met relais.
relais in werking brengen. Het gelijkrichttoestel bestaat uit een laagfrequentversterkingstrap met een eindversterkingslamp. Door negatieve
roostervoorspanning wordt de anoderuststroom nagenoeg nul en de lamp
werkt in den ondersten k*iik van de karakteristiek.
De toegevoerde wisselspanning aan het rooster, bij ontvangst van de
beeldteekens, roept een pulseerenden anodestroom in het leven, welks ge
middelde waarde met een milli-ampèremeter kan worden afgelezen. Het
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gelijkrichttoestel oefent voldoenden invloed op het relais uit, als een ontvangstroom van 2—6 milli-ampère aanwezig is.
Afb. 492 toont het zij-aanzicht van het gelijkrichttoestel en afb. 493
het bovenaanzicht.
In de rechts zichtbare doos is een polair Siemens-sneltelegraaf-
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Afb. 493. Frontplaat van den gelijkrichter.
relais ingebouwd, welks hoog-ohmige wikkeling in den anodekring van
de gelijkrichtlamp ligt. Een condensator van ongeveer 0.5 MF overbrugt
de relais-spoelen en vlakt de wisselstroomcomponenten van den anodestroom af.
Het relais stuurt de sterkere locale stroomen tot inwerkingstelling van
den schrijfmagneet en van den magneet voor de snelheidsregeling naar
het beeldontvangapparaat.
b)

i

SYNCHRONISATIEREGELING.

De methode van synchronisatie is van het allerhoogste belang bij het
werken van kopiëertelegrafen. Deze methode is gebaseerd op het principe
van d’ Arlincourt. Dit principe bestaat daarin, dat een der beide draaiende
assen sneller loopt en daardoor iedere wenteling even eerder beëindigd
wordt dan de andere en dan zoolang opgehouden wordt, totdat de andere
nagekomen is. Om voor het losmaken van de opgehouden beeldwals en voor
het naar voren brengen van de beeldpunten een stroom van gelijke golf-
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lengte en intensiteit te kunnen aanwenden, gebruikt men een kunstgreep.
Deze kunstgreep bestaat hierin, dat men van den geheelen, voor iedere
wals-omdraaiing ten dienste staanden tijd één deel uitsluitend voor het
doel der beeldovereenbrenging benut en een ander deel uitsluitend ten be
hoeve van de synchronisatie.
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Zend- en ontvanginstallatie met synchronisatie-inrichting.

De onderdeden van de synchronisatie-inrichting zullen wij aan de hand
van afb. 494 bespreken.
In den beeldzender wordt op de bekende wijze door een aandrijvingsmechanisme a de zendwals in draaiende beweging gebracht en een tastveer
c door de wormas d van links naar rechts verschoven, zoodat zij den
omvang van de wals b in een schroeflijn aftast. De stroomtoevoer naai
de zendwals geschiedt over de contactveer e en den sleepring f. Zooals
reeds eerder gezegd, is deze sleepring bij g op ongeveer 1/10 van zijn
omvang onderbroken.
Volgens de reeds vroeger beschreven modulatie-inrichting, wordt de
hoogfrequentzender gemoduleerd, als de geleidende verbinding tusschen

■

’f. ' ■■

' 1!

}

.
Het ontvangen van beelden, systeem Dieckmann.

9

i

!

507

de tastveer c en den sleepring onderbroken is. Deze treedt weer in, als
de tastveer c over de beschreven beeldgedeelten of wanneer de sleepveer
e over het geïsoleerde gedeelte g van den sleepring glijdt. Het door het
onderbroken gedeelte van den sleepring voortgebrachte teeken zullen wij
synchronisatieteeken noemen.
Aan de ontvangzijde wordt eveneens door een aandrijvingsmechanisme
de beeldwals-as h in beweging gebracht, die door de wrijvingskoppeling
i de ontvangwals k meeneemt, indien deze niet door den s nchronisatieregelaar vastgehouden wordt. Deze synchronisatieregelaar bestaat uit een
electro-magneet 1 en de door een veer n teruggehouden hefboom m, die een
sperhaak r draagt. Op de ontvangwals is een stuitnok o gemaakt.
De ontvangen beeldteekens worden in het ontvangapparaat gelijkge
richt en bekrachtigen een relais zoodanig, dat de locale stroomkring van
de batterij p gesloten is, wanneer de beeldteekens aankomen. De stropm
van deze batterij vloeit gelijktijdig door den electro-magneet van de
schrijfinstallatie q en den magneet 1 van den synchronisatieregelaar. Is de
electro-magneet 1 stroomloos, dan roteert de ontvangwals ongehinderd.
Als de stroom daarentegen door den magneet 1 vloeit, trekt deze den
hefboom m aan. De hefboom remt de beeldwals, als de stuitnok o van de
wals gelijktijdig den sperhaak r nadert. Wordt de magneet 1 weder stroom
loos, dan trekt de veer n den hefboom m in zijn ruststand terug en de
voortdurend roteerende as neemt de beeldwals door de wrijvingskoppeling
mee.
Door het verschil in snelheid van de zend- en ontvangwals doet zich
steeds na eenige wentelingen het geval voor, dat de beeldwals gedurende
het synchronisatieteeken geremd en na het einde van het teeken weer
verder gedraaid wordt. Indien de ontvangwals een weinig sneller loopt dan
de zendwals, dan wordt de eerste ook gedurende alle volgende synchronisatieteekens opgehouden en is dus daardoor een gelijke loop verkregen.
Het roteeren van de beeldwals volgt geheel automatisch op het juiste
oogenblik. Hiertoe wordt vanuit den zender bij het begin van de uitzending
een lange streep gezonden, die eenige seconden aanhoudt. Het aankomen
van deze streep is voor de bediening van het ontvang-apparaat het teeken,
den beeldontvanger in te schakelen.
De ontvangwals draait dan zoolang, totdat de stuitnok van de beeld
wals den sperhaak raakt. Nu roteert weliswaar de beeldwals-as verder,
doch de ontvangwals staat vast. In den zender werd de lange waarschuwingsstreep verkregen, doordat het aandrijvingsmechanisme van de
zendwals ingeschakeld werd, zonder dat de taststift de beeldwals beroerde.
De taststift wordt nu door het bedieningspersoneel van den zender op
dat oogenblik op de beeldwals gebracht, waarop de sleepveer over het
geïsoleerde deel van den sleepring glijdt. Daar de walsen langzaam draaien,
stelt de inschakeling geen bijzondere eischen aan het bedieningspersoneel.
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Als nu de sleepstift van het geïsoleerde gedeelte van den sleepring op
het geleidende gedeelte komt, houdt de waarschuwingsstreep op en begint
de beelduitzending. In den ontvanger laat de synchronisatieregelaar de
nok van de beeldwals los en deze wordt dan automatisch door de wrijvingskoppeling door haar reeds wentelende as meegenomen.
Daar de ontvangwals op het juiste oogenblik haar wenteling begonnen
is, wordt zij ook weer bij de volgende omdraaiing op het juiste moment
opgehouden en losgelaten; de gelijkheid van de wentelingen is dan ver
kregen. Bij het beëindigen van de uitzending kunnen door het bedienings
personeel van den zender de ontvangwalsen worden opgehouden, doordat
de taststift tijdens een synchronisatieteeken wordt opgeheven, waardoor
het laatste synchronisatieteeken verlengd wordt. De ontvangwalsen blijven
tijdens den duur van dit slotteeken staan, waarmee het teeken voor de
beëindiging van de beeldoverbrenging gegeven is.
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c)

HET SCHRIJFSYSTEEM IN DEN ONTVANGER.

Bij de eerste ontvanginrichtingen volgens de methode Dieckmann werd
voor het schrijven in den ontvanger email door de warmte van een vonk
op het schrijfpapier overgebracht. Deze schrijfmethode leverde weliswaar
nauwkeurige beelden, maar bezat toch het nadeel, dat zij in den ont
vanger een hooge wisselspanning voor de schrijfvonk noodig had en dat
het bij de ontvangst moeilijk was, de werking van de schrijfvonk buiten
den ontvanger te houden.
Het eenvoudigste schijnt een chemische schrijfmethode te zijn. Hierbij
wordt op de beeldwals een in een daarvoor geschikte oplossing gedrenkt
papier aangebracht, dat verkleurt door de inwerking van de spanning van
een taststift. De hiervoor noodige mechanische samenstelling is zeer een
voudig; zij bestaat slechts uit een taststift van platina- of staaldraad, die
de beeldwals, zooals de taststift in den zender, in een schroeflijn aftast.
Tegenover de groote eenvoudigheid van de tot nog toe bekende chemische
methoden staan eenige bezwaren, waarvan het grootste wel is, dat de
beelden, gedurende den, minstens 5 minuten durenden, ovërbrengingstijd,
gelijkmatig vochtig moeten worden gehouden. De ontvangbladen kunnen
in cyaankali gedrenkt worden of zijn ook te behandelen met jodkali onder
toevoeging van een sterke oplossing. De met jodkali gedrenkte beelden
zijn niet duurzaam.
Een cyaankali-oplossing is sterk vergiftig en dus niet aan te bevelen.
Willen de beeldteekens scherp overgebracht worden, dan moet men volgens
Kom, door een tegenbatterij de polariteit van de schrijfstift, bij niet in
treffen van teekens, omkeeren. Met de chemische schrijfmethoden kunnen
tot 300 teekens per seconde worden overgebracht.
Bij het systeem Dieckmann werd na lang probeeren de voorkeur ge
geven aan een electro-magnetische schrijfmethode, die weliswaar een
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eigen schrijfmagneet noodzakelijk, maar tevens de bediening van het
apparaat eenvoudiger. maakt en duurzame beelden levert. Het principe
van de electro-magnetische schrijfmethode toont ons afb. 495.
Wanneer de beeldteekens aankomen, wordt de magneet a of door be
middeling van een relais R door een localen stroom doorvloeid, öf direct
door den anodestroom van de gelijkrichtlamp gevoed. De magneet a trekt
het anker b aan en drukt de schrijfstift c tegen het oppervlak van het
op de beeldwals b liggende schrijfpapier. Een veer e trekt het anker na
beëindiging van de beeldteekens tot den aanslag tegen de stélschroef f
terug en heft daarmee de schrijfstift van het beeldoppervlak.
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Afb. 495.

Electromagnetische schrijf-inrichting.

Schrijven met potlood of kleurstift gelukt niet op bevredigende wijze,
daar de hierbij gevraagde specifieke drukken grooter zijn, dan de zeer
lichte en wegens hun groote overbrengingssnelheden buitengewoon aan
massa arm zijnde, electro-magnetische schrijfsystemen kunnen bereiken.
Buitendien ontstaat bij aanwending van dergelijke schrijfstiften de moei
lijkheid, dat de schrijfstift door slijtage korter wordt en dus een gedurigen druk noodig heeft.
Dit nadeel kan door electrische verwarming van de schrijfstift verholpen
worden, die dan reeds bij zeer lichten druk de brandverf van een alidkoolpapier op het schrijfblad overbrengt. De verwarming van de schrijfstift
brengt weinig moeilijkheden met zich mee. De uit messing of koper ver
vaardigde stift a (afb. 496) wordt door een verwarmingsspiraal b van
weerstanddraad omwikkeld.
De verwarmingsstroom wordt geleverd door den accumulator c, die
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dienst doet voor de voeding van de lampen, den versterker en den gelijkrichter. Deze stroom bedraagt maximaal ongeveer 0.5 ampère. De
temperatuur van de spiraal blijft onder gloeihitte, zoodat deze bij oordeel
kundige behandeling een langen levensduur heeft.
Een anderen vorm van schrijfstift
C
vinden wij schematisch weergegeven in
afb. 497. Hierbij bestaat de schrijfstift
a uit geïsoleerd materiaal, waarvan de
1
punt tegenover het schrijfblad is aan
a.
gebracht. Een uit weerstandsmateriaal
bestaande draadlus b wordt over een
'b
beweegbare toevoerleiding c door de
batterij d over den weerstand e van
stroom voorzien en daardoor ver
warmd.
Afb. 496.
Verwarmingsstift
met weerstandsspiraal.
Voor het overbrengen van de kleur
stof van het calqueerpapier op het
schrijfpapier bestaan twee methoden. Moet het beeld op gewoon schrijf
papier worden overgebracht, dan legt men eerst op de beeldwals het
schrijfpapier en daarop het calqueerpapier.
Deze manier heeft het nadeel, dat het beeld eerst zichtbaar wordt, als
het calqueerpapier wordt weggenomen. Een, door een storing in de
synchronisatie, ontstane fout kan reeds tijdens de beeldoverbrenging
waargenomen worden, door het zwakke verkleuren van het calqueerpapier
op de beschreven deel en. Buitendien kan men iedere storing reeds dadelijk
bemerken, doordat de beeldwals niet meer geremd wordt, tijdens het in
de telefoon duidelijk te hooren synchronisatie-teeken.
Moet het beeld tijdens de overbrenging zichtbaar zijn, dan legt men
schrijf- en calqueerpapier in tegen
e
overgestelde volgorde op de beeld
d
AA/W
wals; dus het calqueerpapier onder,
met de calqueerlaag naar boven ge
c
x<Z
richt en daarop het schrijfpapier.
Voor schrijfpapier wordt zeer dun
schrijfmachine doorslagpapier ge
b
bruikt.
Als nu de verwarmde schrijfstift
Afb. 497. Verwarmingsstift met
draadlus van weerstandsmateriaal.
over de beeldwals glijdt, dan is de
door het doorslagpapier heen drin
gende warmte in staat, om de wasachtige laag van het calqueerpapier te
doen smelten. De was-achtige verfstof doordringt het schrijfblad zoo vol
komen, dat het beeld aan den bovenkant van het papier even duidelijk
zichtbaar is als aan de onderzijde.
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Bij de schrijfmethode met calqueerpapier kan, binnen bepaalde grenzen,
iedere gewenschte streepdikte bereikt worden, daar deze alleen afhangt
van de breedte van de punt der schrijfstift. Zoolang met grof raster
werk wordt ontvangen, gebruikt men breede strepen, terwijl bij gebruik
van fijn rasterwerk, de streepdikte zoo gekozen kan worden, dat de
rastering niet meer zichtbaar is.
d)
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DE BEELDONTVANGER.

Het aandrijvingsmechanisme van den beeldontvanger gelijkt op dat
van den beeldzender. Het zich links in de kast A (afb. 498) bevindende

A

Afb. 498.

Beeldontvanger.
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uurwerk bezit een fijn regelbare rem met centrifugaalregeling. Rechts
bevindt zich het ijzeren gestel B met de ontvanginstallatie. Op het gestel
is de magneet D van den synchronisatieregelaar evenals de as, waarover
de beeldwals E is geschoven en de transport-as voor de schryfinrichting
F, die door tandradoverbrenging aangedreven worden, geplaatst.
Afb. 499 geeft het ijzeren gestel weer met de tandraderen, ontdaan
van schrijfinrichting en beeldwals. De beide, met de transportas parallel
loopende staven, zijn de geleistaven voor de schrijfinstallatie.
De schrijfinrichting is in afb. 500 perspectivisch weergegeven. In a en b
loopen de geleistaven van de slede; c is een van schroefdraad voorzien
onderdeel, dat, wanneer de hefboom d naar boven gesteld is, sluit op de
hier niet afgebeelde as.
Het geleistuk e, dat draaibaar om een scharnier op de slede zit en van
voren een kleine rol f draagt, die op de beeldwals draait zorgt er voor,
dat ook bij niet zuiver ronde walsen of oneffenheden van het schrijfoppervlak de relatieve afstand tusschen schryfstiftpunt en papier gelijk
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Afb. 499.

i

Gestel van den ontvanger met assen en tandraderen.

blijft. Een trekveer g en een parallel daarmee schuifbare staaf h drukken •
de rol op de beeldwals of heffen haar op, naar gelang men den hefboom
d op- of neerdrukt.
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De schrijfopzet.
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Over het toevoerstuk e, dat om het gewricht i draaibaar en door de
schroef k instelbaar is, is een ijzeren plaat 1 aangebracht. Hierop is een
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electro-magneet m aangebracht, aan welks door de trekveer n opge
trokken anker o, de arm p met de schrijfstift q bevestigd is. Door de
regelingsschroef r wordt de afstand tusschen het anker en de polen be
paald. De slede draagt het klemmenbórdje s met drie verbindingsklemmen,
vanwaar uit drie draden loopen naar den electro-magneet, de schrijfstift
en naar een op het apparaat gemonteerd klemmenbord.
De regelschroeven worden voor eens en altijd in den juisten stand gesteld

Afb. 501.

Walsdrager met wrijvingskoppehng.

en door contra-moeren vastgezet. Bij juiste behandeling van het apparaat
wordt alleen van den hefboom d gebruik gemaakt, om de schrijfstift van
de beeldwals af te nemen en om de slede te kunnen verschuiven.
Het walsgestel met de remkoppeling vinden wij in afb. 501 weergegeven.
Voor de overzichtelijkheid zijn op deze afbeelding de glijstaven voor de
schrijfslee weggelaten, evenals de as. Door aandraaien van de moeren
a kan de veer b sterker gespannen en de wrijving tusschen den wals
drager c en de as d vergroot worden.
De staven e van den walsdrager zijn, zooals aangegeven bij de letter f
op de afbeelding, aan de einden van een insnijding voorzien, zoodat de
wals hierdoor veerend op de staven is opgesteld. Om deze tegen om
draaien te beveiligen en om te bereiken, dat de stuitplaatsen van het beeld
in den zender precies samen vallen met de stuitplaatsen van het beeld
in den ontvanger, zijn twee stiftjes g aangebracht, waartusschen de
papierklemveer van de beeldwals vallen moet.
In afb. 502 is de samenstelling van de synchronisatieregeling met het
ijzeren gestel, evenwel zonder assen en glijstaven, weergegeven. Links
bevindt zich de magneet a met het anker b, dat op een in het midden
bij e gelagerden hefboom c bevestigd is. Onder het rechts zichtbare lager
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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d voor de beeldw.alsas is aan den synchronisatiehefboom c een neusstukje
aangebracht, dat, wanneer het apparaat in elkaar is gezet, den walsdrager
kan pakken en de wentelingen van de wals kan remmen.
De aantrekking van het anker wordt door een stelschroef g beperkt,
die naast de trekveer van het anker h aan de grondplaat is bevestigd.

.

Afb. 502.

r
i
&

Regulator voor de synchronisatie.

In de kast van het aandrijvingsmechanisme zijn stopcontacten aan
gebracht voor de toevoerleidingen van het relais en den accumulator voor
de voeding van den magneet en voor de verwarming. Een schakelaar is
aangebracht om den stroomkring in te schakelen en met een weerstand
wordt de verwarming van de schrijfstift ingesteld en geregeld.
e)

ONTVANGST VAN BEELDUITZENDINGEN.

Volgens het hierboven beschrevene verloopt nu het in bedrijf stellen
van het-apparaat zeer eenvoudig. Op de plaats van den luidspreker (zie
afb. 503) wordt aan den versterker, de gelijkrichter door een snoer aan
de klemmen „van den versterker” geschakeld. Een overeenkomstig snoer
loopt van de klemmen van den gelijkrichter „beeldontvanger” naar het
met „relais” aangeduide klemmenpaar van den beeldontvanger. Een ge
meenschappelijke 6 Volts-accumulator wordt aan de met „+ 6” „-6 Volt”
aangegeven klemmen van het gelijkrichtapparaat en den beeldontvanger
aangesloten.
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De spanning van de anodebatterij voor den gelijkrichter moet 90—120
Volt bedragen; de negatieve roosterspanning, overeenkomstig de in ge
bruik genomen lamp, ongeveer 10—30 Volt. Men regelt de rooster
spanning dusdanig, dat de milli-ampèremeter van den gelijkrichter een
nauwelijks te bemerken uitslag vertoont, zoolang geen teekens ontvangen
worden.
Wanneer het zendstation muziek of voordracht uitzendt, beweegt de
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Afb. 503.

Schakeling van de beeldontvang-installatie.

wijzer van het meetinstrument overeenkomstig de momenteele intensiteit
van de uitzending heen en weer. Geeft nu het zendstation het aanvangsteeken voor de beelduitzending, dan vertoont de milli-ampèremeter een
constanten uitslag. De noodzakelijke uitslag is afhankelijk van de in
stelling van het relais; een stroom van 3 tot 5 milli-ampère is genoeg om
het anker van het polair relais tot contact te brengen.
Als men den draaischakelaar van het apparaat ingeschakeld heeft, dan
staan, gedurende de uitzending van de waarschuwingsstreep, de magneet
van de synchronisatieregeling en de schrijfmagneet onder stroom en
trekken hun ankers aan. Gelijktijdig wordt de schrijfstift verwarmd tot
de juiste temperatuur.
Nu brengt men het aandrijvingswerk in beweging. Daar gedurende de
waarschuwingsstreep het anker van den synchronisatiemagneet aange
trokken blijft, worden de tandraderen in draaiende beweging gebracht,
echter zal de beeldwals, zoodra het neusstukje hiervan tegen de stuitnok
van den synchronisatieregelaar aankomt, niet meer meedraaien.
De schrijfstift wordt nu links op de van schrijf- en calqueerpapier voor
ziene ontvangwals gezet. Wanneer het waarschuwingsteeken ophoudt, ver-
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dwynt de uitslag in den milli-ampèremeter van den gelijkrichter, de
magneten worden stroomloos, de beeldwals wordt door de nu werkende
wrijvingskoppeling meegenomen en de overbrenging van het beeld is
begonnen.
Na vier tot vijf minuten, terwijl de slede van de schrijfstift naar rechts
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Afb. 504.
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Draadloos overgebrachte reclameteekening.

geschoven is, wordt vanuit den zender als slotteeken weer een lange streep
uitgezonden. De wals wordt dus automatisch weer vastgezet. Men kan
nu het beeld van de wals nemen en den stroomkring uitschakelen. In de
afbeeldingen 504 en 505 zijn twee eenvoudige proeven van streepteekeningen, verkleind weergegeven.
In afb. 506 is het verloop van de isobaren over 6 dagen samengesteld,
zooals dit door de „Bayerische Landeswetterwarte, München” door den
zender van de „Deutsche Stunde in Bayern” in den proeftijd werd ge-
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geven. De cijfers naast de krommen duiden den luchtdruk in millimeters
aan, echter is steeds de eerste 7 weggelaten. Het cijfer 60 beteekent dus,
dat alle door deze lijn verbonden punten een druk bezitten van 760 mM,
het cijfer 50, dat daar een druk heerscht van 750 mM. De stippellijnen
tusschen de isobaren, die telkens met een afstand van 5 mM zijn aanr
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Afb. 505. Proeve van een draad
loos overgebracht beeld.
.i

gebracht, beteekenen de halve differentie, dus 2Vz mM drukverschil. Een
stippellijn tusschen de isobaren 50 en 55 geeft dus een luchtdruk aan
van 752.5 mM. De letters H en T beteekenen hoog- en laagdrukgebied.
Bij uitzending van dit isobarenverloop werd de landkaart van Europa
niet mee uitgezonden, om verwarring in de teekening te voorkomen en
in plaats daarvan 4 controlepunten, die samenvallen met de hoeken van
de landkaart. De landkaart zelf is met doorschijnende kleurstof op een
celluloid- of glastafel afgedrukt en zooals wij zien in afb. 507, in een
houten raam gezet. De beeld-telegrafische weerkaart wordt nu achter de
transparante plaat geschoven en vastgeklemd.
Indien men op de beeldwals in plaats van een gewoon vel schrijfpapier,
een volgens den juisten maatstaf gedrukte kaart van Europa legt (afb.
508), dan worden de isobaren automatisch op de juiste plaatsen van de
kaart aangebracht, onder voorwaarde, dat de kaart zoo geplaatst wordt
op de beeldwals, dat de schrijfstift van den boven- naar den onderrand
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glijdt. De schrijfstift moet voor het begin der uitzending naar den linker
kant geschoven en na beëindiging van het waarschuwingsteeken op het
papier neergelaten worden.
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Afb. 506.

Draadloos overgebrachte isobaren.
f) DE REIKWIJDTE.
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De vraag naar de reikwijdte der beeld-telegrafie is te beantwoorden
met de opmerking, dat, zoolang geluids-ontvangst mogelijk blijft, ook
beelden kunnen worden ontvangen. Atmosferische storingen en ook
storende zenders kunnen bij de beeldoverbrenging door zeefkringen, die
op de modulatiefrequentie zijn afgestemd, zeer belangrijk gedempt worden,
zoodat de reikwijdte van radio-zenders voor beeldtelegrafie werkelijk
grooter is, dan de reikwijdte voor een eenigermate te genieten ontvangst
van muzikale uitzendingen.
Bovendien bestaat de mogelijkheid door bemiddeling van een relais,
ook dan een storingsvrije ontvangst te bereiken, als zelfs de geoefende
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radioluisteraar geen ontvangst meer kan krijgen, zoolang de geluidssterkte
van den storenden zender iets minder is dan de geluidssterkte van den
beeldzender. Het relais is namelijk voorzien van een zeefkring, die naar
gelang van de instelling binnen bepaalde grenzen veranderd kan worden.
Wij kunnen dientengevolge het relais zoodanig instellen, dat het door
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Afb. 507.

Raam met kaart van Europa voor
draadlooze weerkaarten.

den storenden zender niet meer wordt beïnvloed en nochtans de teekens
van den beeldzender wel kan ontvangen. Op deze wijze worden in het
bijzonder bij overbrengingen over zee de beelduitzendingen goed ont
vangen, terwijl gehoorontvangst van den zender ten eenenmale onmogelijk
zou zijn geweest.
De genomen overbrengingsproeven aan boord van de „Westphalia”
hebben duidelijk de bruikbaarheid bewezen van de overbrengingsmethode
volgens Dieckmann. Wij geven hier een uittreksel van een desbetreffend
bericht in het „Hamburger Fremdenblatt”.
De „Deutsche Betriebsgesellschaft für drahtlose Telegraphie” heeft
proeven genomen voor de overbrenging van weerkaarten op schepen,
hierbij tegemoet gekomen door de ondersteuning bij deze proeven van den
technischen dienst van de telegraaf, de Duitsche kustwacht in Hamburg
en de Hamburg—Amerika-lijn.
De Rijkspost stelde het kuststation Norddeich ter beschikking, dat door
de Duitsche kustwacht in Hamburg via een 200 K.M. lange' kabellyn
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Draadlooze weerkaart op een ontvangblad met vooraf
gedrukte kaart van Europa.

werd bediend. De door Norddeich meestentijds op een golflengte van
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2300 M uitgezonden energie kon door een contröle-beeldontvanger in de
kustwacht weder opgenomen worden.
De eigenlijke beeld-ontvanger was in de radio-cabine van de „West-
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Afb. 509.

Oceaan-weerkaart.

phalia” ingebouwd en aan den gewonen radio-boordontvanger aangesloten.
Aan boord werd de beeldontvanger bediend door de marconisten van de
„Westphalia” onder leiding van Prof. Dr. M. Dieckmann en zijn assistent
Dipl. Ing. R. Heil, die door de medewerking van de Hapag aan deze
proefvaart konden deelnemen.
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Afb. 510.

Door den zender der „Westphalia”
uitgezonden draadloos beeld.

De proefnemingen gaven een boven verwachting goed resultaat. Over
den geheelen afstand van Hamburg naar New-York (2500 zeemijlen of
4500 KM) werden alle door de kustwacht uitgezonden beelden goed
leesbaar ontvangen.
Atmosferische storingen en storingen van zenders van dichtbijzynde
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r
schepen, waarvan de ontvangststroom sterker was dan de ontvangst uit
Norddeich, waren oorzaak, dat eenige bladen eenigszins verregenden,
niettemin waren zij toch nog leesbaar. De toenemende afstand ver-

'

.
.

.

■

-

■

i

/

;

■

.v
■

:

t

i

i
;•{ .

t

n11
E

'
*. %, •

i

V'.

minderde aan de kwaliteit van de ontvangst niets; het in de nabijheid
van Amerika ontvangen weerkaartje (zie afb. 509) was even zuiver en
duidelijk als een der in de nabijheid van Engeland ontvangen beelden.
Er werden 14 oceaan-kaarten en drie satirieke teekeningen van eenige
Hamburgsche heeren overgebracht.
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Een van deze teekeningen, afb. 512, voorstellende een humoristisch geteekenden raaf, met een in zijn snavel kronkelenden worm en voorzien
van het devies „Lot mi an Land”, vond aan boord bijzonderen bijval, daar
zij de „Westphalia” bereikte op een moment, dat een krachtige deining
vele magen in beroering bracht en bij vele opvarenden een soortgelijken
wensch deed opkomen.
Tweemaal werd de ontvangst onmogelijk gemaakt door den zender van
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Afb. 512.

Draadloos overgebrachte spotprent.

het op korten afstand vooruit varende Engelsche schip „Baltic”; echter
veranderde de marconist van dit schip, op verzoek van de „Westphalia”
zijn golflengte gedurende de 5 minuten, die noodig waren voor de beeldontvangst.
De voor de „Westphalia” bestemde raido-beelden werden, ondanks de
meestal zeer sterke atmosferische storingen, gelijktijdig ontvangen door
den Dipl. Ing. F. Bemdorfer in het draadloos-telegrafische proefstation
Grafelfing bij München.
Op de terugreis van Amerika zond ook de 1 KW radio-boordzender
van de „Westphalia” beelden uit, die door de kustwacht te Hamburg on
berispelijk ontvangen konden worden; afb. 510 toont ons een dezer beelden.
De aan boord opgestelde beeldzender en beeldontvanger gelijken op de
toestellen, die gebruikt worden door de Münchener beeld-uitzending.
Afb. 511 toont de geheele beeld-overbrengingsapparatuur in de radiocabine van de „Westphalia”.
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DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DEN
DIECKMANNSCHEN BEELD-ONTVANGER.

De tot nu toe beschreven beeldontvanger is ongetwijfeld voldoende voor
ontvangst van beelden, zooals zij van tijd tot tijd worden uitgezonden
door radio-zenders. Echter behoeft hij verbetering voor ontvangst van
meer gedetailleerde beelden, bij een gelijken tijd voor de overbrenging.
Voor alles zal het gebruik maken van een tusschen-relais onmogelijk zijn,
wegens een te groote arbeidsvertraging bij een overbrengingssnelheid van
meer dan 200 beeldpunten per seconde, zoodat de schrijfinrichting direct
door den anode-stroom gevoed moet worden. Daardoor zijn dan ook weer
veranderingen noodig in de samenstelling van den synchronisatieregelaar,
waarvan wij twee, in het proefstation Grafelfing onderzochte uitvoeringen
zullen beschrijven.
v•

a)

BEELD-ONTVANGST ZONDER EIGEN SYNCHRONISATIEREGELING.

Bij den beeld-ontvanger voor den omroep zijn twee in serie door den
ontvangststroom doorvloeide electro-magneten aangebracht. De eene
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Afb. 513. Draadlooze beeldontvanger zonder eigen
synchronisatiemagneet.

Ti

magneet trekt het anker aan van dë synchronisatie-inrichting, de andere
het anker van de schrijfstift.
Een opmerkelijke vereenvoudiging der samenstelling kan bereikt worden,
indien slechts een enkelvoudig magneetsysteem, zoowel voor de synchroni
satie als voor het in bedrijf stellen van de schrijfstift, wordt aangewend.
Ter verklaring van deze methode laten wij hierachter de beschrijving
volgen, zooals deze in de patentaanvrage voorkomt.
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Het principe van de nieuwe methode zal uit de schematische afb. 513
duidelijk worden. In het ontvangtoestel bevindt zich een met schrijfpapier
overtrokken wals a, die onder wrijvingskoppeling door de as b meegenomen
wordt en welke, door een drijfwerk aangedreven, iets sneller draait dan
de as in den beeldzender.
Aan de stuitplaats van het om de ontvangwals a gelegde papier bevindt
zich, tevens voor het vastzetten van het papier, een band c, die aan den
met- d aangeduiden rand een scherpen kant heeft. De wals-as b brengt

.
.

Afb. 514. Stand der schrijfrol t.o.v. de schrijfstift bij onbekrachtigden magneet.

■

Afb. 515. Stand van de schrijf
stift gedurende het synchronisatieteeken.

haar beweging over op de worm-as e, zoodat de van schroefdraad voor
ziene en langs een geleistaaf f verschuifbare schrijfslee g bij iedere
as-wenteling een schroefgang zijwaarts verschuift.
Aan de schrijfslee is op een draaipunt een arm i bevestigd, die door
een veer k op de beeldwals gedrukt- wordt. Aan het rechte einde draagt
deze arm i een soepel draaibare glijrol 1, waarvan de doorsnede zoodanig
moet zijn, dat zij den arm i gemakkelijk over den band c heenwipt,.
wanneer deze bij draaien van de wals voorbij den arm komt.
Op den arm i bevindt zich verder nog het electro-magneetsysteem m,
dat door een soepele toevoerleiding door den ontvangstroom doorvloeid
wordt. Het om het gewricht n draaibare anker wordt door de spiraalveer
o van den magneet verwijderd gehouden, binnen diens werkingssfeer. Aan
het rechte einde is het anker voorzien van een neusstuk q en tevens van
een schrijfstift r.
Zooals de afb. 514 laat zien, moet de onderlinge samenstelling van het
neusstuk q, de schrijfstift r en de glijrol 1 zoodanig zijn, dat wanneer de
electro-magneet m buiten werking is, de schrijfstift r en het neusstuk q
niet buiten den rand van de glijrol vallen. Echter moet de schrijfstift r
iets dichter bij het papier op de beeldwals staan dan het neusstuk q.
Als de electro-magneet m buiten werking is, zal dus de wals a met
den band c zonder hinder onder den arm i kunnen doordraaien. Wordt
nu de electro-magneet door de aankomende beeldteekenstroomen door
vloeid, dan zal de schrijfstift r en het ’t papier nog net niet rakende neus
stuk q, over den rand van den band c neerkomen, zoodat de schrijfstift r
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het papier aanraakt en direct of, ingeval dat het hier een verwarmde
schrijfstift betreft, die door middel van calqueerpapier werkt, indirect, op
het schrijfpapier de teekens weergeeft.
Afb. 515 geeft het oogenblik weer, waarop de electro-magneet m door
den synchronisatiestroom doorvloeid wordt en de band c de glijrol 1 wil
passeeren. Doordat het neusstuk q nu buiten de glijrol 1 uitsteekt, zal dit,
tegen den scherpen kant d van den band c stootend, de wals verhinderen
haar wentelingen voort te zetten en deze zoolang ophouden, totdat de
synchronisatiestroom beëindigd, de magneet m weer stroomloos geworden
en het neusstuk door de veer o teruggetrokken is.
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BEELD-ONTVANGST ZONDER TUSSCHEN-RELAIS.

Bij overbrenging van gedetailleerde beelden met slechts 5 tot 10
minuten overbréngingstijd, is de voor ieder beeldpunt beschikbare schakeltijd slechts ongeveer 1/300 seconde. Indien een relais in zulke korte tijd*
deelen de teekens nauwkeurig en precies moet weergeven, dan zou de
vertraging, ontstaan door het aantrekken en afstooten van het anker,
gelijk nul moeten zijn.
De instelling moet daarom zeer nauwkeurig en zorgvuldig uitgevoerd
worden, maar wordt bemoeilijkt, doordat men eerst de schakelteekens kan
beoordeelen bij het door de schrijfstift weergegeven beeld. Het is niet
zoo zonder meer uit te maken of het relais dan wel de schrijver met te
groote vertraging arbeidt. Op grond hiérvan bestaat dan ook, buiten de
vereenvoudiging van het apparaat, een vergemakkelijking voor de instelling
van het apparaat, wanneer de schrijfmagneet direct door den anodestroom
beïnvloed wordt.
Allicht zou men dus hierbij in overweging kunnen nemen, den
synchronisatie-magneet en den schrijver van een hoog-ohmige wikkeling
te voorzien. Helaas, de synchronisatie-magneet vraagt, voor zijn te ver
richten prestatie een capaciteit, die alleen door versterkerlampen van
hooge emissie bereikt en geleverd kan worden.
Ook de synchronisatië door middel van den schrijfmagneet, zooals zij
hierboven beschreven is, vordert een sterke aantrekkingskracht van den
magneet en een tamelijk groote opheffing van de schrijfstift en dien
tengevolge ook weer een grooter arbeidsvermogen.
Een middel, om met de capaciteit van gewone eindversterkerlampen
en zonder tusschenrelais een beeldontvanger te doen werken, bestaat
hierin, dat de schrijver tevens als relais voor den synchronisatieregelaar
te gebruiken is. De stelschroef, waartegen de schrijfstift in haar ruststand
aanligt, benut men daarbij als contact, waardoor het noodige arbeids
vermogen voor de synchronisatie wordt aangevoerd.
De synchronisatieregeling moet dan dusdanig geschikt zijn, dat de
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synchronisatiehefboom alleen dan de wals remt, wanneer geen stroom
door de magneetspoel vloeit.
De uitvoering en hiervoor benoodigde schakeling is in afb. 516 weer
gegeven. Hier is de beeldwals a met den schematisch geteekenden
schrijver afgebeeld, die door middel van een transportas op de gebruike
lijke wijze langs de beeldwals wordt gevoerd. De schrijver bestaat uit een
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Schakelinrichting voor beeldontvangst zonder relais.

door den ontvangstroom doorvloeide magneetspoel b, die bij het aan
komen der beeldteekens het anker c aantrekt en daarmede de schrijf
stift d tegen het oppervlak van de beeldwals a drukt. Een veer e trekt
den ankerhefboom f in den ruststand terug. Op den ankerhefboom f is een
van het anker geïsoleerde contactschroef g aangebracht, die het opheffen
van den ankerhefboom beperkt.
De contactschroef g is van den schrijver geïsoleerd. Door het contact,
dat de schroef met den hefboom heeft, kan de stroomkring van de batterij
h, waarbinnen de synchronisatie-magneet k ligt, gesloten worden.
De synchronisatiehefboom i, die het anker van den magneet k draagt,'
wordt door de veer 1 tegen de stuitnok m gedrukt. De hefboom is zoo
danig opgesteld, dat het neusstuk n van de beeldwals tegen den synchroni-
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satie-hefboom stuit en zoodoende de beeldwals geremd wordt. Zoolang
geen beeldteekens aankomen, wordt de hefboom f door de veer e tegen de
contactschroef g gedrukt, waardoor de stroomkring van de batterij h
gesloten en de hefboom i door den magneet k aangetrokken wordt. De
beeldwals wordt dan niet langer geremd en kan ongehinderd roteeren.
Wordt daarentegen het synchronisatieteeken of een beeldteeken ont
vangen, dan trekt de spoel b het anker c aan, verbreekt het contact
tusschen den hefboom f en de contactschroef g, zoodat de magneet k
stroomloos wordt. Daardoor wordt de synchronisatiehefboom i door de
veer 1 van den magneet k opgeheven en de beeldwals a geremd.
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ELECTRO-MAGNETISCHE SNELSCHRIJVERS.

Reeds in 1906 werd door Carbonnelle gebruik gemaakt van copieertelegrafen met electro-magnetisch schrijfsysteem, die konden werken met
____
een overbrengingssnelheid van
300 beeldteekens per seconde.
Carbonnelle werkte met een
soort van telefoon-membraan,
dat in het midden van een
stift was voorzien, die op een
wasachtergrond graveerde. Ook
werd reeds door de membraanstift, door middel van calqueerAfb. 517. Schrijver volgens Carbonnelle. papier geschreven, waarvoor
echter tamelijk groote speci
fieke drukken en daardoor een zeer sterke ontvangst noodig waren.
Indien de schrijfstift, zooals dit bij het Dieckmannsche systeem gebeurt,
verwarmd wordt, dan is de schrijver zooals Carbonnelle die heeft samen
gesteld, zeer goed bruikbaar voor beeld-overbrenging. Het schema van
zulk een schrijver volgens Carbonnelle vinden wij in afb. 517.
De aankomende stroomen van den gelijkrichter worden door twee
spoelen geleid, die, juist zooals telefoonspoelen op een permanenten mag-.
neet zijn aangebracht. Tegenover de spoelkernen bevindt zich een telefoonmembraan, dat in het midden voorzien is van een warmtebestendig
isoleerstuk. Door een boorgat in dit kegelvormig isoleerstuk is een verwarmingsdraad van platina gestoken, die langs de punt van den kegel is
omgebogen, buiten om naar het membraan voert en daarmede is verbonden.
Het binnen-draadeinde is vastgehecht aan een stroomtoevoerdraad van
koper. De schrijfstift kan door de kleine amplituden van het membraan
maar zeer weinig opgeheven worden, zoodat de afstand tusschen schrijf
stift en beeldwals door zeer nauwkeurig werkende distantie-rollen op
gelijke hoogte moet worden gehouden.
Een andere samenstelling van een schrijver, waarmede tot 500 beeld-
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teekens per seconde kunnen worden opgenomen en waarbij de schrijfstift
hooger kan worden opgeheven, vinden wij in afb. 518. Deze samenstelling
gelijkt op een polair relais, waarvan de polariteit niet door een constanten
magneet, maar door een stroom van een hulpbatterij gelijk blijft.
Het principe van dezen schrijver vinden wij in afb. 519 weergegeven.
Een om de as a licht draaibare tong b
is aan de voorzijde voorzien van een te
verwannen schrijfstift c. Deze tong kan
zich tusschen de polen van den uit gelammelleerd ijzer bestaanden magneet d
met een speling van ongeveer V2 mM
bewegen. Tusschen den magneet d en de
tong b is door een ijzerstuk e een mag
netische sluiting verkregen.
De schakel-inrichting is dusdanig ge
troffen, dat de stroom van een batterij f
door de in serie liggende wikkelingen
beide magneetpolen gelijknamig mag
netiseert. Het tusschen de polen geplaatste
magnetische anker b van den schrijver zal
daardoor dus aan die pool getrokken wor
den, waarbij het door een momenteele
willekeurige inwerking wordt gebracht.
De secundaire wikkeling van een trans
formator g is zoowel aan den verbindingsdraad van beide spoelen als ook via twee Afb. 518. Polaire schrijver,
condensatoren k, met beide einden van de
batterij f verbonden. De primaire wikkeling van den transformator g
wordt door den anodestroom van den gelijkrichter gevoed.
Als de anodestroom onderbroken wordt, ontstaat in de secundaire wikke
ling een stroomstoot, die zich via de condensatoren over beide wikkelingen
verdeelt en voor een moment het magnetisme van den eenen poolschoen
opheft en dat van den andere versterkt. De laatste zal dan het anker b
aantrekken.
Bij inschakelen van den anodestroom is de secundaire stroomstoot van
den transformator g omgekeerd gericht en dan zal het anker b door den
anderen poolschoen worden aangetrokken.
Door een of twee distantie-rollen wordt de stand van de schrijfstiftpunt
ten opzichte van het papierondervlak zoo bepaald, dat de schrijfstift
alleen dan op het oppervlak rust, als het anker door den ondersten pool
schoen is aangetrokken. Bij juiste aansluiting van de wikkelingseinden
van den transformator bewerkt de schrijfstift alleen dan teekens als in
den gelijkrichter een anodestroom vloeit.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Zooals de proefnemingen hebben bewezen, registreert een dusdanige
schrijver in combinatie met normale ontvangst-capaciteiten tot 300 beeldteekens per seconde. Door de transformatorschakeling worden de beeldteekens zonder bijzondere instellingsmoeilijkheden op hun juiste lengte
en grootte opgenomen. Met deze electro-mechanische schrijfinrichting is
te'
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Afb. 519.
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Schematische voorstelling van den
polairen schrijver.

■

de schrijfsnelheid van de chemische methode volkomen bereikt. Daarbij
kan ook hier onmiddellijk leesbaar schrift worden verkregen, als men de
beeldwals van calqueerpapier en daarover doorschijnend doorslagpapier
voorziet.
d)

DE SPUITMETHODE.

!

In lateren tijd werd door Dieckmann een nieuwe schrijfmethode ont
wikkeld, die ten opzichte van de bekende een werkelijke vooruitgang
beteekende. Bij deze methode wordt vloeibare verfstof of vulpeninkt door
middel van luchtdruk in een fijnen straal op het ontvangblad gespoten.
Een electromagnetisch of electrostatisch gestuurde blende regelt het op
het beeldvlak gebrachte verfstofmengsel. Hierbij verschijnen de beeldteekens gedurende de overbrenging meteen zichtbaar op het ontvangblad,
dat uit willekeurig papier kan bestaan.
Door de buitengewoon kleine arbeidsvermogens, welke voor het afblenden van den dunnen verfstraal noodig zijn en door den kleinen weg,
dien de blende af te leggen heeft, is het aantal der per seconde over te
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brengen beeldpunten veel grooter dan bij de electromagnetische schrijfinrichtingen. Het overbrengen van 500 beeldpunten per seconde biedt
geenerlei moeilijkheid en het is te verwachten, dat bij de verdere ont
wikkeling der afblendinrichting nog meer beeldpunten per seconde op
genomen kunnen worden.
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Afb. 520. Schematische voorstelling van het spuitsysteem.
Het beginsel van deze nieuwe methode is gemakkelijk te zien uit de
schematische afbeelding 520. Hierin beteekent a de met schrijfpapier
bedekte beeldwals van den ontvanger; b is de transportas waarlangs zich
de schrijfslede c by iedere omwenteling van de beeldwals een klein eindje
voortbeweegt.
Een kleine compressor (luchtpomp) d, die door een electrischen motor
wordt aangedreven, voert door de slang f zijn luchtdruk toe aan den ver
stuiver g. Bij het werken der pomp wordt door den aan het pijpje ontstaanden onderdruk de verfvloeistof uit het reservoir geheven en in een
fijn verstoven straal tegen de kleine blende i geblazen.
Een gedeelte der verfvloeistof gaat door de blende naar het ontvang-
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blad, terwijl de rest in het verfreservoir terugvloeit. Voor de blende i
bevindt zich een licht beweegbare lamel, die naar gelang van haar stand
een kleiner of grooter gedeelte van het oogvenstertje bedekt, zoodat in
een der uiterste standen de blende geheel vrij is, dus de verfstof de heele
opening kan opvullen en in vollen omvang het ontvangblad kan bereiken,
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Beeldontvanger.

of totaal afgesloten, waardoor dan de verf niet op het ontvangblad kan
komen, doch in het reservoir terugvloeit. De lamel k vormt het anker
van een polair relais, dat door den ontvangstroom doorloopen wordt en
in het rhythme der aankomende beeldteekens de lamel bestuurt.
Voor de synchronisatie der beeldwalsen kan bij deze schrijfmethode een
eigen relais, dat slechts langzaam behoeft te werken, worden aangesloten,
of de afblendinrichting werkt gelijktijdig als relais voor dit doel.
Afb. 521 toont de technische uitvoering van een dergelijke schrijfinrichting, die op het normale apparaat van Dieckmann in de plaats van
den electromagnetischen schrijver is aangesloten.
De afb. 522 en 523 geven twee beeldproeven, die in drie minuten overbrengingstijd door middel van de spuitmethode werden opgenomen. Daarbij
werd de overbrenging tusschen beeldwals en transportas veranderd in de
verhouding 1 :3, zoodat de schrijfslede gedurende iedere omwenteling der
beeldwals ongeveer 0.3 mM werd verschoven. Niettegenstaande de
schrijver 500 beeldteekens per seconde opteekent, wint het beelddetail, ten
spijt van den korten overbrengingstijd, beduidend, zoodat in de weerkaarten
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buiten de isobaren ook de windrichtingen en temperaturen der hoofd
plaatsen mede ingeteekend konden worden.
Met de spuitmethode kunnen buiten de zwart-witte beelden ook beelden
worden ontvangen met schakeeringen. Hierbij moet in den telautografischen zender gebruik gemaakt worden van een photo-electrische cel,
die, overeenkomstig de helder
heid der schakeeringen van het
af te tasten beeld in den zen
der, verschillend moduleert.
In den ontvanger wordt de
lamel voor het afdekken van
de blende aan een telefoonmembraan bevestigd. Naar ge
lang van de ontvangen energie
dekt de lamel een grooter of
kleiner gedeelte van het luikje
af,waardoor verschillende hoe
veelheden van de vloeistof ge
spoten worden.
De kleurschakeering van een
beeldpunt is afhankelijk van de
daarop gespoten hoeveelheid
vloeistof, zoodat de ontvangen
beelden, overeenkomstig de hel
de rheidsgraad van het zendblad,
onderscheiden lichte beeldpun
ten ontvangen. De volgens deze
methode
ontvangen beelden
vertoonen groote overeenkomst
met de photografisch ontvan
gen beelden, bovendien heeft
Afb. 522. Beeldproef opgenomen volgens
men het nadeel niet, dat het
de spuitmethode.
beeld onzichtbaar ontstaat en
is het ontwikkelingsproces tevens vermeden. Natuurlijk kunnen bij het
mechanisch opspuiten van de vloeistof niet die overbrengingssnelheden
bereikt worden, waarmede men werkt bij photografische ontvangst.
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BEELD-OVERDRACHT IN NATUURLIJKE KLEUREN.

De spuitmethode heeft de mogelijkheid doen ontstaan om ook gekleurde
beelden over te brengen. Hiertoe wordt in den beeld zender (zie afb. 524)
het zendblad afgetast door een op een punt geconcentreerden straal van
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Afb. 523. Weerkaart opgenomen volgens het spuitsysteem.
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een sterke lichtbron. Het licht van het beschenen punt wordt op een fotoelectrische cel gereflecteerd, met drie van elkaar gescheiden lichtelectrische
lagen.
Voor deze afzonderlijke elementen der cel zijn dusdanig gekleurde filters
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aangebracht, dat op de eene alleen blauw, op de tweede alleen geel en
op de derde alleen rood licht kan inwerken. De afzonderlijke cel-elementen
besturen ieder een der op verschillende tonen afgestemde toonmodulatoren. Door deze schikking zal bijvoorbeeld de eerste toonmodulator alleen
dan genereeren, wanneer een blauw gekleurd beeldpunt belicht wordt, de
tweede modulator alleen bij een geel beeldpunt en de derde alleen bij een
rood beeldpunt.
Indien het beeldpunt groen gekleurd is, dan worden de voor blauwe en
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Afb. 524. Zend- en ontvanginstallatie voor beeldtelegrafie in
natuurlijke kleuren.
gele beeldpunten bestemde cel-elementen beide beïnvloed, zoodat dan ge
lijktijdig de eerste en de tweede modulator genereeren. In den ontvanger
wordt de ontvangen tooncombinatie, met behulp van zeefkringen, die op
de afzonderlijke tonen zijn afgestemd, gesplitst. Een telefoon aan den
uitgang van den eersten zeefkring zal alleen dan in werking treden als
de toonmodulator 1 den zender moduleert, de telefoon aan den zeefkring
2 of 3, als de modulatoren 2 of 3 moduleeren.
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De schrijf-installatie is voorzien van verstuifbuisjes, die door een ge
meenschappelijke blende, blauwe, gele en roode kleurstof op het ontvangstblad spuiten. Door middel van drie, door de uitgangsvermogens van
de zeefkringen bestuurde lamellen kunnen de gespoten kleuren veranderd
worden. Daarbij heeft iedere kring zijn eigen kleur toegewezen gekregen,
overeenkomend met de kleuren van iederen afzonderlijken toonmodulator.
Bij de hierboven besproken zendinrichting moet de kleurstofhouder voor
het verstuifbuisje 1 met blauwe, die voor het buisje 2 met gele en die
voor het buisje 3 met roode kleurstof gevuld zijn.
Als nu in den ontvanger een toon intreft, waarop zoowel zeef 1 als
zeef 2 reageeren, dan wordt uit het verstuifbuisje 1 blauwe en tegelijk
uit het verstuifbuisje 2 gele vloeistof op het ontvangblad gespoten. De
kleurstoffen vermengen zich dan en kleuren het ontvangblad groen. Even
goed als bij het hier genoemde voorbeeld door vermenging van twee
grondkleuren de juiste kleur verkregen wordt, geschiedt dit ook bij ver
menging van drie grondkleuren.
Wij moeten volkomen de groote ontwikkelingsmogelijkheden erkennen
van de beeld-overbrenging, welker technische vervolmaking echter nog
veel moeite en tijd zal vorderen.

5.

BEELDOVERDRACHT VOLGENS DE METHODE
NESPER.

Buiten het hier uitvoerig besproken
methode Dieckmann kennen wij ook
het systeem van Nesper, dat wij in
bespreken. De gegevens hiervoor zijn

overbrengingsapparaat volgens de
nog een beeld-ontvanger volgens
het hier volgend deel kort zullen
ontleend aan het boek „Bildrund-
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Schematische voorstelling van het ontvangapparaat
volgens Nesper.

funk” van Dr. A. Kom en Dr. E. Nesper, dat het geheele gebied der
moderne beeldtelegrafie omvat.
Voor de constructie van het beeld-overbrengingsapparaat volgens Nesper
golden dezelfde uitgangspunten als bij het Dieckmannsche systeem. De
beeldontvanger moest zoo eenvoudig mogelijk zijn ingericht, opdat iedere
radioaangeslotene in de gelegenheid gesteld zou worden zich een toestel
aan te schaffen om beelden te kunnen ontvangen.
De beschrijving van de zend-installatie is overbodig, daar deze in de
essentieele punten voor alle telaütografische beeldoverbrengingsmethoden
gelijk is.
De beeld-ontvangst vereischt een energie, die niet minder mag zijn
dan die, welke noodig is voor luidsprekerontvangst en de beeldteekens
worden door een gelykrichter in gelykstroom-impulsen omgezet. Een
minimum stroomsterkte van 3 milli-ampère is noodzakelijk. In den ont-
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Beeldover dracht volgens de methode Nes per.

vanger wordt een chemische methode toegepast. Hierbij glijdt een taststift over een vochtig, chemisch geprepareerd ontvangstblad en kleurt dit.
r
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wanneer de anodestroom-impulsen door het vochtige (en dus geleidende)
schrijfblad gaan.
Volgens het principe van d’Arlincourt worden, voor de synchronisatie,
de ontvangwalsen op grootere snelheid ingesteld dan de walsen in den
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zender en worden zij na iedere wenteling zoolang geremd, totdat ook de
zendwals haar wenteling heeft volbracht. Bij het systeem Dieckmann
wordt de beeldwals geremd door den hefboom van den synchronisatiemagneet, tijdens het intreffen van het synchronisatieteeken, daarentegen
wordt bij den beeldontvanger van Nesper de rem door een kort synchro
nisatieteeken opgeheven, waaraan een langere pauze moet voorafgaan.
De samenstelling van het apparaat vinden wij in afb. 525 weergegeven.
De remhefboom a, die het anker b van den synchronisatiemagneet c
draagt, grijpt, gedreven door de trekkracht van de ankerveer d in de
beeldwals, wanneer geen beeldteekens worden ontvangen. Bij ontvangst
van het synchronisatieteeken trekt de magneet c het anker b aan en heft
daardoor de rem van de beeldwals op.
Doordat een chemische schrijfmethode wordt gebruikt, is op de as van
de beeldwals een eigen omschakelinrichting aangebracht, die den ontvangstroom, op het oogenblik dat het neusstuk van de beeldwals tegen
den synchronisatiehefboom aankomt, van de schrijfstift e op het voor de
synchronisatie noodige tusschenrelais f omschakelt.
De met een Nespersch toestel overgebrachte beelden zijn meer gedetail
leerd dan de van tijd tot tijd door den zender München—Nürnberg en
door den Noragzender uitgezonden beelden, omdat meer dan 200 beeld
teekens per seconde worden overgebracht. De rastering wordt overeen
komstig de kortere beeldteekens kleiner gebruikt, zoodat de schrijfstift
slechts ongeveer 0.25 mM verschoven wordt. De omvang en grootte der
beeldwals is gelijk aan die bij de Dieckmannsche apparatuur.
Uit de bekende waarden voor den overbrengingstijd volgen 60 om
draaiingen per minuut van de beeldwals. Afb. 526 toont de technische
uitvoering van een beeld-ontvanger volgens systeem Nesper.
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6. ALGEMEENE BESCHOUWING VOOR DEN ZELFBOUW.
De zelfbouw van een ontvanger voor de opname van beeldtelegrafie
volgens de methode van Prof. Dr. M. Dieckmann is niet moeilijker dan
de vervaardiging van een meerlampsontvanger, wanneer men zich de
voor den bouw benoodigde onderdeden aanschaft en zich uitsluitend be
paalt tot het in elkaar zetten der diverse onderdeelen. In een der volgende
afdeelingen van dit hoofdstuk zullen wij een nauwkeurige beschrijving
geven van een in den handel zijnden ontvanger, waarbij ieder onderdeel
afzonderlijk zal behandeld worden en aan de hand van duidelijke af
beeldingen worden aangetoond, hoe men deze moet samenstellen.
Deze beschrijving zal ongetwijfeld de samenstelling van het apparaat
uit losse onderdeelen vergemakkelijken en zal voor den amateur, die zelf
gebouwde en gekochte onderdeelen hiervoor aanwendt ook van nut kunnen
zijn. De zelfbouw van onderdeelen zal den eenigszins bekwamen amateur,
die over eigen gereedschap beschikt, geen bijzondere moeilijkheden bieden,
wanneer de in den leidraad voor zelfbouw gegeven wenken en raadgevingen
worden opgevolgd. ■
Bij zorgvuldige vervaardiging en juiste instelling vah het apparaat
behoeven de hiermede ontvangen beelden geenszins onder te doen voor
de met een gekocht apparaat verkregen beelden. Tegenwoordig worden
reeds door vele radio-amateurs de dagelijksche beeld-uitzendingen met
zelfgebouwde toestellen opgenomen.
Voor het goede begrip van den hiervolgenden leidraad voor den bouw
van een beeld-ontvangér, herhalen wij in het kort de in het begin van dit
hoofdstuk gegeven beschrijving over de werkwijze van het apparaat en
de kennis der essentieele gezichtspunten.
Volgens de oorspronkelijke Dieckmannsche opstelling wordt het beeld in
den beeld-ontvanger, waarvan wij het schema in afb. 527 vinden, met een
electrisch verwarmde stift, die aan het anker van een schrijfmagneet ver
bonden is, met gebruikmaking van calqueer- op doorslagpapier opgeteekend.
Het schrijfblad wordt over een wals gespannen, die door een wrijvingskoppeling met een drijfas los gekoppeld is. Een drijfwerk draait de
as door middel van tandradoverbrenging 36-38 maal per minuut rond. Door
een ander tandrad wordt, met gelijke snelheid als de as, maar in tegen
overgestelde richting een wormas aangedreven, die er voor zorgt, dat de
magneet, die op een 'schrijfslede is bevestigd, tijdens iedere omwenteling
van de beeldwals 0.7 mM naar rechts wordt verschoven.
Behalve den schrijfmagneet hebben wij ook nog den synchronisatiemagneet, welks anker bij ontvangst van een beeld de beeldwals zoodanig remt,
totdat de beeldwals in den zender, die per minuut ongeveer 35 omwente
lingen maakt, haar wenteling volbracht heeft.
In de keuze van de schrijfmethode is de amateur natuurlijk geheel vrij.
Gerust kan men de volgens het Dieckmannsche systeem uitgezonden
beelden zonder meer ook met een chemischen schrijver opnemen.
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Wij herhalen nogmaals de verschillende inrichtingen, die in het eerste
gedeelte van dit hoofdstuk nauwkeurig beschreven zijn.
1. De oorspronkelijke opstelling: Relais
Electro-magnetische
schrijver met synchronisatiemagneet.
2. Schrijver zonder synchronisatiemagneet: Relais
Electro-magnetische schrijver met synchronisatie-neusstukje.
3. De anodestroomschrijver: Electro-magnetische schrijver met hoogohmige spoelen — (normale of gepolariseerde schrijver) — synchronisatie-magneet.
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Inrichting van den beeldontvanger (systeem
Dieckmann).

4. Schrijver volgens de spuitmethode: Verstuif-inrichting met blende —
lamel — synchronisatiemagneet — compressor voor den verstuiver.
5 Chemische schrijf-inrichting: Taststift als schrijver — Relais —
synchronisatiemagneet.
Wordt de onder 1 beschreven inrichting gekozen, waarbij de anodestroomimpulsen van den gelykrichter het relais in werking brengen,
terwijl de synchronisatiemagneet door een localen stroomkring wordt
bekrachtigd, dan kan de uitvoering van den beeld-ontvanger zeer een
voudig blijven. Het toestel kan weliswaar uit eenvoudige middelen worden
opgebouwd, maar het relais moet zeer gevoelig zijn. De voorkeur van
deze opstelling is gelegen in haar groote gevoeligheid, die geheel af
hankelijk is van de goede hoedanigheid van het relais.
. Het gepolariseerde Siemens-sneltelegraafrelais spreekt reeds aan op
een ontvangstroom van 1 milli-ampère. De gevoeligheid van het relais
wórdt door een uit eenvoudige middelen samengestelden anode-stroomschrijver evenmin als door een chemische schrijfmethode geëvenaard. De
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zelfbouw van een relais is aan de hand van de in een volgende afdeeling
gegeven leidraad voor den bouw mogelijk.
Het nadeel van deze opstelling is hoofdzakelijk gelegen in de moeilijk
heid de strëeplengte zuiver in te stellen. Noch het relais, noch de schrijver
mogen de streeplengte kunnen doen veranderen. Het is niet mogelijk de
werkwijze van het relais onmiddellijk te beoordeelen, daar alleen het ont
vangen beeld, waarvan voor het tot stand komen, relais en schrijver maat
gevend zijn, aanwijzingen geeft voor de instelling.
Bij de onder 2 genoemde inrichting wordt door den schrijver de syn
chronisatie geregeld. De totale samenstelling wordt vereenvoudigd door
het uitvallen van den synchronisatiemagneet. Echter moet hierbij wel de
schrijfinrichting mechanisch steviger worden uitgevoerd en in het bij
zonder de lagering van het anker, daar deze telkens den stoot opvangt
als de beeldwals geremd wordt.
Bij de onder 3 genoemde inrichting vloeit de anodestroom onmiddellijk
door de hoog-ohmige wikkeling van den schrijver. De schrijver doet
tegelijkertijd dienst als relais voor de synchronisatie, die door een plaatselijken stroomkring bekrachtigd wordt. Bijgevolg valt het tusschenrelais
uit, waardoor de instelling op de juiste streeplengten vergemakkelijkt
wordt. Bij een overbrengingssnelheid van 100 beeldpunten per seconde
voldoet een niet gepolariseerde schrijver met ongeveer 4 milli-ampère
stroomsterkte.
Worden korte beeldteekens uitgezonden, dan kan de schrijver worden
uitgevoerd als het polair relais en moet bijzondere aandacht geschonken
worden aan een zoo klein mogelijke massa van het anker. Indien zonder
moeite een goede luidsprekerontvangst van den zender kan worden ver
kregen, dan is de inrichting met een anodeschrijver ongetwijfeld de
eenvoudigste en gunstigste uitvoering.
De zelfbouw van den onder 4 genoemden schrijver, die de verfstof door
middel van een verstuiver op het beeldoppervlak spuit, gaat gepaard met
groote moeilijkheden, die voor alles schuilen in het juiste opstellen van
den verstuiver en de blende-lamel, zoodat wij er maar van zullen afzien
om een handleiding te geven voor den zelfbouw.
De schrijver van de onder 5 ^genoemde chemische schrijf-installatie is
zeer eenvoudig; hij bestaat slechts uit een platina- of stalen pen die over
het papierblad glijdt. Zoodoende is de mechanische samenstelling van den
schrijver zeer eenvoudig geworden. Voor de synchronisatie is een eigen
relais noodig, dat evenwel niet zoo snel behoeft te werken als een schrijfrelais, zoodat een niet gepolariseerd relais kan worden gebruikt.
Buitendien moet een eigen omschakel-inrichting worden aangelegd, die
naar gelang van den stand van de beeldwals de taststift of het synchronisatie-relais binnen den anodekring van den gelijkrichter brengt.
Hier blijkt dus wel, dat de totale samenstelling nauwelijks eenvoudiger
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is. dan bij den anodeschrijver; hierbij komt nog dat de chemische methode
sterkere stroom-impulsen vereischt.
Bovendien is het gestadig vochtig houden van het ontvangstblad bij
toepassing van de chemische methode, tijdens de overbrenging onaan
genaam en kost het meestal eenige oefening voor men er in slaagt het
ontvangstblad helder en schoon te houden.
In de hierop volgende afdeelingen van dit hoofdstuk zal de samenstelling
van den gel ijk richter, het relais en ook de inrichting van het apparaat
uit onderdeden uitvoerig behandeld worden.
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DE GELIJKRICHTER.

De gelijkrichter is, zooals reeds bij de beschrijving van de Dieckmannsche
beeldoverbrenging werd gezegd, een laagfrequentversterkertrap, waarvan
door de overeenkomstige negatieve roosterspanning de anodestroom na
genoeg nul is. Daarom is dan ook de bouw van een eigen gelijkrichter
niet noodig, wanneer men een ontvanger heeft met een zoo sterke laag
frequentversterkertrap, dat zeer luide, ofschoon misschien minder mooie,
luidsprekerontvangst verkregen wordt.
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Afb. 528. De frontplaat van den gelijkrichter van achteren gezien.
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Men gebruikt dan de laatste laagfrequentversterkertrap als gelijk-'
richter, waarin men tusschen de kathode der versterkerlamp en de secun
daire wikkeling van .den transformator, twee klemmen voor de aansluiting
van de negatieve voorspanningsbatterij aanbrengt. Het relais legt men
aan de plaats van den luidspreker in den uitgang van de versterkertrap.
Is de benoodigde versterking niet aanwezig, dan kan men voor de
samenstelling van den gelijkrichter uit onderdeden en voor de opstelling
daarvan op een gemeenschappelijke grondplaat of in een kast een der
talrijke bouwaan wij zingen voor laagfrequentversterkers gebruiken, omdat
voor een gelijkrichter en een laagfrequentversterker, behalve de ver
schillende roostervoorspanningen dezelfde onderdeden noodig zijn.
Wij geven hier nog een kleine beschrijving van de door Dieckmar.n
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gekozen samenstelling, waarbij zooals reeds eerder vermeld, het relais
in de gelijkrichterkast ingebouwd is. De voor den bouw van zulk een
apparaat noodige onderdeden zijn: 1 ebonieten frontplaat 6 mM dik
14.4 X 20.4 cM, een houten kast (hoogte 9 cM; buitenmaten 14 x 20),
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Schema van den gelijkrichter.

9 aansluitklemmen, 1 gloeidraadweerstand, 1 uitschakelaar, 4 lampbusjes,
1 laagfrequenttransformator (1/10) en 1 blokcondensator 0.5 MF, 1
milli-ampèremeter 0—10 MA en een relais met beschermingskapsel.
Het inbouwen van het meetinstrument is niet absoluut noodzakelijk,
hoewel dit de keuze van een juiste róostervoorspanning en beoordeeling
van de ontvanggeluidssterkte vergemakkelijkt.
De opstelling der onderdeden op de frontplaat kunnen wij in afb. 493
vinden, terwijl de achterkant van de plaat in afb. 528 is afgebeeld.
Hier zien wij dus, dat de transformator tusschen relais en meet
instrument en dat de condensator aan de achterzijde van het meet-
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Schema van den gelykrichter met door een
transformator gekoppeld relais.

instrument door een koperen band bevestigd is. Van het gepolariseerde
relais zien wij aan den achterkant den permanenten magneet, die tusschen
twee koperen banden rust, welke op de frontplaat zijn vastgeschroefd.
In plaats van een polair relais kan in den gelijkrichter ook een ander
relais worden ingebouwd. De schakeling van het apparaat vinden wij in
afb. 529 weergegeven.
Bjj gebruikmaking van een polair relais zyn nog andere schakelingen
van den gelijkrichter mogelyk, die onder bepaalde omstandigheden misHet Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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schien gunstiger zullen werken dan de hierboven geteekende schakeling.
Wij drukken hier vervolgens de transformatoren-schakeling af (zie afb.
530). Hier bevindt zich in den anodekring van de gelijkrichterlamp een
transformator, welks primaire wikkeling is aangepast aan den weerstand
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Afb. 531. Gelijkrichtschakeling voor dubbelroosterlampen.
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van de relaiswikkeling. De secundaire wikkeling kan daarom evenals de
relaiswikkeling van dik draad gewikkeld zijn.
In plaats van den gelijkrichter met negatieve roosterspanning is bij
de transformatorenschakeling de gelijkrichting door middel van een
detector met roostercondensator mogelijk. Met een detector is de anode-
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Afb. 532. Schakeling van smoorspoel en condensator ter vermijding van het zelf-genereeren der
apparatuur.
stroom gedurende de beeldteekens kleiner, zoodat in de secundaire wikke
ling van den transformator alleen bij het begin en einde van ieder af
zonderlijk beeldteeken een korte stroomstoot in tegenovergestelde richting
ontstaat.
Het relais moet daarom op twee ruststanden zijn ingesteld en door
korte stroomstooten van gelijkloopende richting van den eenen ruststand
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in den anderen gebracht worden. Bij de beschrijving van het polair relais
zullen wij de noodzakelijke instelling leeren kennen.
Een gelijkrichtschakeling voor dubbelroosterlampen is in afb. 531 weer
gegeven. Hierbij doorvloeien de ruimteladingsroosterstroom en de anodestroom ieder een der relaisspoelen in verschillende wikkeling, zoodat
toenemende anodestroom dezelfde werking als afnemende ruimteladings
roosterstroom uitoefent. Als relais dient dat polair relais gebruikt te
worden, bij welks instelling nochtans de werking van den ruimteladings
roosterstroom gedurende onderbreking in de teekens kan worden bemerkt.
De voor enkel-roosterlampen geteekende schakelingen kunnen ook voor
dubbelroosterlampen aangewend worden, wanneer het hulprooster positieve
spanning bezit.
Bij aansluiting van den gelijkrichter aan de anode- en gloeistroombronnen van den ontvanger, gilt, in het bijzonder bij sterke voorversterking, vaak de geheele apparatuur. Wanneer men door ompolen
der aansluitingen het gillen niet kan doen eindigen, dan moet voor den
gelijkrichter een eigen anodebatterij worden aangelegd. Men kan den ge
lijkrichter zonder bijzondere smoorspoelketen ook met voorschakeling van
een gloeilamp onmiddellijk aan een gelijkstroomnet aansluiten, terwijl
bij aansluiting op een wisselstroomnet, netaansluitingstoestellen (plaatspanningsapparaten) noodig zijn.
Het gillen kan ook voorkomen worden door middel van een blokcondensator van ongeveer 2 MF capaciteit en een smoorspoel van ongeveer
1 H zelfinductie (bijvoorbeeld de primaire wikkeling van een laagfrequenttransformator), wanneer deze volgens het schakelschema van afb. 532
worden aangelegd.
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HET RELAIS.

Alvorens wij eenige richtlijnen voor den zelfbouw van een relais geven,
zullen verschillende in den handel zijnde typen en hun inrichtingen worden
beschreven.
a)

HET NIET-GEPOLARISEERDE RELAIS.

Het eenvoudige, niet-gepolariseerde relais en zijn werkwijze mag wel
als algemeen bekend worden verondersteld en wordt alleen volledigheids
halve hier genoemd. Het be
staat meestal uit twee weekijzeren kernen die op een gietstuk zijn aangebracht.
Op de kernen zitten de
magneetspoelen b, die in
tegengestelde richting door
den stroom worden doorvloeid. Het anker c wordt öf
door een spiraalveer d, öf, bij
een andere uitvoering door
een bladveer van de ijzerkem
opgeheven. Een stelschroef e
bepaalt de hoogte van de op
heffing van het magneetanker.
Afb. 533. Niet gepolariseerd relais.
Tegenover de stelschroef
bevindt zich een ten opzichte van de metaalmassa van het relais geïso
leerde contactschroef f, die van een platina contact voorzien is. Het
magneetanker is evenèens tegenover de contactschroef voorzien van een
platina plaatje, opdat de onderbrekingsplaats ondanks de optredende verbrekingsvonken blank blijft.
Bij het gebruiken van dergelijke relais, die tegenwoordig veel worden
toegepast in huisschelinstallaties, komt het in hoofdzaak aan op bedrijfs
zekerheid, terwijl korte schakelteekens en groote gevoeligheid niet ver
langd worden. Daarom zijn dan ook de ankers naar verhouding groot en
de trekveeren tamelijk zwaar. Zoolang de beeld-overbrenging nog met
de overbrengingstijd en streeplengte werkt van slechts 100 beeldteekens
per seconde, voldoen deze niet gepolariseerde relais, mits het anker goed
gelagerd en de massa van het anker zoo klein mogelijk gehouden is.
De wikkeling van de spoelen moet voor de beeldtelegrafie hoogohmig
zijn. Bij de meeste niet gepolariseerde relais is de ter beschikking staande
wikkelingsruimte zoo groot, dat voor de omwikkeling der spoelen dik om
sponnen of geëmailleerd koperdraad kan worden gebruikt.
Bij de instelling moet de contactschroef f zoodanig gesteld worden
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(zie afb. 533), dat het aangetrokken anker de spoelkern raakt. De stelschroef e wordt tot op 0,1—0,2 mM afstand van het anker gebracht en
de spankracht van de ankerveer moet geringer zijn dan de aantrekkings
kracht van den magneet. Door de veerspanning te wijzigen kan men de
relaisschakeltijden regelen. Hoe sterker de spanning van de veer is, des
te langzamer zal de magneet het anker aantrekken en zooveel te sneller
wordt dit weer in den ruststand teruggetrokken. Hieruit vloeit dan voort,
dat de door den beeldontvanger weergegeven beeldteekens korter worden.
Als de veer overmatig gespannen is, wordt de aantrekkingskracht van den
magneet te zwak en zal het relais niet reageeren.

!
b)

i

i

t

;

i
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HET DUITSCH-GEPOLARISEERDE RELAIS.

Het essentieele onderscheid tusschen dit relais en het niet-gepolariseerde
relais bestaat hierin, dat de weekijzeren kernen op de polen van een perma
nenten staalmagneet zijn aangebracht (zie afb. 534). Door de bestendige
magnetiseering van de magneetkemen oefenen deze op het anker een
gedurige aantrekkingskracht uit, die door de trekveer van het anker in
evenwicht wordt gehouden.
Een door de spoelen vloeiende stroom, versterkt of verzwakt, naar ge
lang van zijn richting, het magnetisme van de beide kernen en verbreekt
daardoor in de eene of andere richting het evenwicht. De,grootst mogelijke
gevoeligheid wordt verkregen, als de spanning van de veer iets zwakker
is dan de aantrekkingskracht van den magneet en het anker, wanneer de
magneet niet door stroom wordt doorvloeid, door dezen wordt aange
trokken.
Als nu het magnetisme van de weekijzeren kernen door den stroom
verzwakt wordt, zal de trekveer van het anker dit van de spoelen op
heffen. Doordat het relaiscontact, wanneer de magneet onder stroom
staat, gesloten dient te worden, moet de schroef, die dienst doet als be
grenzing van de hefhoogte, geïsoleerd worden en als contactschroef met
den beeldontvanger verbonden zyn.
Bij de instelling van een relais moet öf het grootste gewicht worden
gelegd op snel werken öf op de grootst mogelyke gevoeligheid. Helaas,
beide eischen staan lijnrecht tegenover elkaar, zoodat steeds een com
promis moet worden gesloten.
Om de grootst mogelijke gevoeligheid te bereiken, d.w.z. het in werking
komen bij geringe stroomsterkte, moet het anker zoover mogelijk van de
magneetspoelen worden opgesteld en is een zwakke trekveer voor het
anker noodig. Door het verzwakken der wederzijdsche capaciteiten wordt
de tijdsduur, die noodig is voor aantrekken en afstooten, grooter.
Indien het relais zeer snel moet werken, wordt het anker zoo dicht
mogelijk by de magneetkemen opgesteld en de ankerveer sterker ge-
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spannen, waardoor dan weer een sterkere stroom wordt vereischt. De op
niet te groote gevoeligheid ingestelde relais werken altijd betrouwbaarder
dan gevoelige relais.
De aantrekkingskracht van het anker wordt geregeld door de beide
stelschroeven, die de hefhoogte van het anker bepalen. De stelschroeven
moeten zoodanig worden aangebracht, dat de punt van het anker slechts
eenige tienden millimeters bewegen kan. Trekt men met de beide
schroeven het anker van den magneet af, dan wordt de aantrekkings
kracht van den magneet
kleiner en het relais
wordt, natuurlijk binnen
bepaalde grenzen, gevoe
wanneer
men
liger,
tevens de spanning van
de veer vermindert.
Omgekeerd zal het re
lais wel sneller, maar
minder gevoelig worden,
als men de stelschroeven
zoo aandraait, dat het
anker dichter tot den
magneet wordt gebracht
en men de spanning van
de ankerveer vergroot.
In hoeverre men bij de
instelling van het relais
Anodekring
den nadruk moet leggen
van den gelifkrichter
op gevoeligheid of snelwerken, hangt af van de
Afb. 534. Duitsch-gepolariseerd relais.
plaatselijke omstandig
heden.
Men stelle het relais in ieder geval zoo in, dat het volkomen bedrijfszeker reageert. Uit het opgenomen beeld kan men opmaken of de
spanning van de veer in verhouding tot de aantrekkingskracht van den
magneet juist is gekozen.
Beide beschreven relais werken niet snel genoeg voor zeer korte
schakeltijden, omdat de ankerveer het anker niet gelijkmatig en exact
terugtrekt.
c)

HET SNELTELEGRAFIE-RELAIS.

In dit euvel heeft de firma Siemens & Halske voorzien, door haar
constructie van een polair sneltelegrafie-relais. Afb. 535 toont ons een
eenvoudige uitvoering van een dergelijk relais.
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Een permanente staalmagneet a is op de noordpool bij b in den schenkel
van den U-vormigen houder c voorzien van twee weekijzeren kernen d
en e, waarin schroefdraad is aangebracht. Hierop zijn twee spoelen f
aangebracht, die zoodanig zijn verbonden, dat zij in gelijken wikkelingszin
door den stroom worden doorvloeid. Aan de zuidpool zit in een slede g,
de hefboom h van het anker. Twee van elkaar geïsoleerde contactschroeven
i en k bepalen de bewegingsvrijheid van den hefboom h.
Om de werkwijze van dit relais te verklaren, zullen wij aannemen,
dat de contactschroeven
zoodanig zijn aangebracht,
dat de ankerhefboom h
slechts weinig beweging
behoeft te maken om van
de eene contactschroef
naar de andere te komen.
De spoelkernen d en e
zijn door hun opstelling,
als de spoelen niet onder
stroom staan, in gelijke
sterkte
noordmagnetisch
en zullen daarom dus beide
op den zuidmagnetischen
i a.
hefboom h een van den afAfb. 535. Polair sneltelegraaf-relais.
stand afhankelijke aantrek
kingskracht uitoefenen.
Als wij nu bijvoorbeeld de weekijzeren kern d dichter bij het anker
h brengen, terwijl de kern e op grooteren afstand blijft, dan wordt de
hefboom h door de kern d sterker aangetrokken dan door de kern e en
zal dientengevolge contact maken met de stelschroef i.
Brengt men nu een stroom in de spoelen, zoodat het magnetisme van de
kern d verzwakt en daardoor het magnetisme van de kern e versterkt
wordt, dan is het mogelijk, dat bij overeenkomstige instelling de ver
zwakte pool d, ondanks haar geringen afstand van den ankerhefboom h
minder aantrekkingskracht hierop uitoefent dan de pool e. Daardoor wordt
de hefboom naar de contactschroef k getrokken en eerst bij beëindiging
van de momenteele magnetiseering weer in den oorspronkelijken stand
teruggebracht.
Hetgeen wij reeds geschreven hebben over de gevoeligheid en schakelsnelheid in de voorgaande afdeeling van dit hoofdstuk is ook hier geldig.
Hoe dichter men de eene kern bij den schakelhefboom brengt en de
tweede op afstand houdt, des te krachtiger en dus ook sneller wordt
de hefboom aangetrokken; echter zijn dan ook weer zooveel sterkere
magnetiseeringsstroomen noodig, om den hefboom met gelijke snelheid
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naar het andere contact te brengen. Het relais is dan op korte schakeltijden ingesteld.
Verwijdert men daarentegen beide kernen van elkaar, maar laat men
een van de kernen nochtans iets dichter bij den hefboom h, dan wordt
de hefboom met minder kracht tegen een der contactschroeven getrokken
en zijn zwakke stroomen reeds voldoende om het relais in werking te
stellen. Het relais is nu zoo gevoelig mogelijk ingesteld, maar heeft thans
naar verhouding een langen schakeltijd noodig.
Op de hierboven beschreven wijze moet het relais ingesteld worden,
volgens de schakelinrichting van het gelijkrichtapparaat van den Dieckmannschen beeld-ontvanger (zie afb. 529).
Er bestaat ook nog een tweede mogelijkheid voor de instelling van het
relais, die vooral veel toepassing vindt bij het sneltelegrafie-verkeer. De
magneetkernen zijn hierbij op precies denzelfden afstand aangebracht van
den schakelhefboom, terwijl deze een vasten ruststand heeft. Wordt deze
evenwichtsstand tusschen beide contactschroeven ingesteld en legt men
den schakelhefboom aan een der beide schroeven, dan blijft hij daaraan
vastkleven, daar nu de afstand tusschen de aan dezelfde zijde liggende
pool kleiner is dan die tusschen de andere pool.
Verzwakt nu een overeenkomstige stroomstoot de dichtstbijzijnde pool
en versterkt daardoor de andere, dan slaat de schakelhefboom tegen de
tegenoverliggende schroef aan, waartegen hij bij deze opstelling ook na
ophouden van den stroomstoot blijft liggen, totdat weer een tegengestelde
stroomstoot den hefboom in zijn uitgangsstand terugbrengt.
Wij zien hieruit, dat bij deze instelling stroomstooten in verschillende
richtingen noodig zijn om het relais te doen werken, die ook voorkomen
in een schakeling (zooals in afb. 530 is weergegeven) in de secundaire
wikkeling van den in den anodekring liggenden transformator, als inductie-stooten bij in- en uitschakelen van den primairen gelijkstroom. De
weerstand van de relaiswikkeling moet in dit geval aangepast worden bij
den weerstand der secundaire wikkeling van den transformator.

d) DE ZELFBOUW VAN EEN RELAIS.
Een raet-gepolariseerd relais kan men met zeer eenvoudig gereedschap
samenstellen, wanneer men hiertoe een electrische schel ombouwt. De
veranderingen, die moeten worden aangebracht, zijn duidelijk genoeg op
te maken uit de afbeeldingen, die wjj gegeven hebben van het nietgepolariseerde relais. Wij zien daaruit, dat ten eerste de klepel verwijderd
en ten tweede een contactschroef aangebracht moet worden, die geïsoleerd
dient te zijn, ten opzichte van de metaaldeelen van de schaal. De punt
van deze contactschroef wordt evenals het anker van een platina-contact
voorzien.

.

-.
■

Het relais.

-

•

553
•V’

Omdat het relais op anodestroom moet werken, dienen de relaisspoelen
met 0.1 of bij kleine spoelen met 0.05 mM draad gewikkeld te worden. Bij
het wikkelen van zulk dun draad moet men zeer voorzichtig te werk gaan,
daar men anders al heel gauw de kans beloopt dit te breken.
Men zorge ervoor, de spoelmachine eenige meters van de draadrol te
verwijderen, opdat de
over deze lengte vrijd & f
hangende draad de on
regelmatige stooten tij
9
dens het winden op
k
vangt. Teneinde het
l
draad stevig om de c
i
spoel te wikkelen, kan
h
men dit het beste met
een doek tusschen de
17
vingers laten glijden.
Cl
Men vermijde zooveel
mogelijk om den draad
met bloote vingers aan
Afb. 536. Zelf te vervaardigen relais.
te raken. Breekt de
draad ondanks alle voorzorgsmaatregelen, dan moet men soldeeren met
hars of kolophonium als vloeimiddel, want met soldeerzuur of pasta be
handelde lasschen geven bij zulk draad heel gauw aanleiding tot storing.

y

■

:
•i

/:
*
-■

a
■

.
Afb. 537. Onderdeden voor den zelfbouw van een relais.
Wegens de groote moeilijkheden, die het wikkelen van hoog-ohmige
spoelen met zich brengt, raden wij het zelfwikkelen aan iedereen af,
temeer daar in elke groote stad genoeg firma’s zijn, die* hoog-ohmige
spoelen tegen betrekkelijk lage prijzen leveren. Een relais dat men heeft
gemaakt uit een electrische schel, voorzien van een licht anker en een
goed regelbare ankerveer, registreert bij een stroomsterkte van ongeveer
5 milli-ampère tot 100 beeldteekens per seconde voldoende bedrijfszeker.
Ongeveer dubbel zoo snel en met minder stroom werkt een Duitsch
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gepolariseerd relais, waarvan wij de samenstelling uit een luidsprekermagneetsysteem nu zullen beschrijven en toelichten.
In afb. 536 vinden wij het relais in elkaar gezet weergegeven. De
beide halfcirkelvormige magneten a met de daarop geschroefde spoelkernen b en de beide spoelen (elk 2000 Ohm) zijn de bestanddeelen van
het luidsprekersysteem. De nieuw aan te brengen deelen zijn met opgave
van de voornaamste afmetingen geteekend in afb. 537. De koperen hoek c
wordt met bevestigings-schroeven voor de spoelkernen aangebracht en
door deze vastgehouden.
Aan den bovenkant van c is een zeer zwakke (circa 0.2 mM) stalen
veer d bevestigd, waaraan het uit 0.8 mM dikke ijzerplaat bestaande
anker e verbonden is, welks einde voorzien is van een platina- of zilveren
contact. Boven het platina-contact zit in een U-vormigen drager g van
messingblik de contactschroef f, die eveneens van een platinapunt is
voorzien.
De drager g moet ten opzichte van het gietijzeren gestel worden ge
ïsoleerd, hetgeen het eenvoudigste kan gebeuren door er een ebonieten
plaat h onder te schuiven en een isoleerplaatje onder den kop van de
bevestigingsschroef aan te brengen.
Bovendien moet de drager g van boorgaten worden voorzien, die zoo
wijd moeten zijn, dat aanraking tusschen den drager en de bevestigingsschroeven wordt vermeden. Op de plaat h wordt de blikhoek i geschroefd,
die de ankerveer k draagt, die door de schroef 1 naar boven wordt gedrukt.
Het relais brengt men zoodanig in den anodestroomkring, dat de per
manente magneet door den anodestroom wordt verzwakt. De veer k spant
men zoo strak, dat het anker de aan de zijde van de contactschroef lig
gende pool juist niet meer raakt, terwijl het aan de tweede pool kan blijven
zitten.
Het is aan te bevelen, op de onderzijde van het anker een dun plaatje
koper te soldeeren, waardoor kleven van het anker wordt voorkomen. Door
evenredig aandraaien van de contactschroeven brengt men het relais tot
juiste werking. De locale stroomkring wordt eenerzijds met het gestel
van het relais verbonden en anderzijds met een bevestigingsschroef aan
den drager g.
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SAMENSTELLING VAN EEN BEELD-ONTVANGER UIT
LOSSE ONDERDEELEN.

Het opstellen der reeds tevoren aangeschafte onderdeden (zie afb. 538;
de hierop voorkomende nummers zijn door de fabrikanten aan deze onder-

deelen gegeven) vereischt geen nadere bewerking hiervan, wij behoeven
ze alleen maar in de juiste volgorde samen te stellen.
Wij beginnen met de schrijf-installatie in orde te brengen, vervolgens
de synchronisatie-inrichting aan het gietijzeren gestel te bevestigen; dan
worden de schrijfslede met geleistaven, de transport-as en de beeldwals-as
met de tandraderen ingezet. Over de beeldwals-as wordt de walsdrager
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geschoven en met de wrijvingskoppeling bevestigd, waarmede dan de
eigenlijke ontvanger is samengesteld.
Gebruikt men een gramofoon-uurwerk als aandrijving, dan bevestigt
men den ontvanger op de houten plaat, waarop de kast is aangebracht
voor het drijfwerk.
Wij geven nu een gedetailleerden leidraad voor de samenstelling van
het apparaat, waarbij ieder deel afzonderlijk genoemd zal worden.
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Draadlooze beeldontvanger.

Deze leidraad geldt voor het normale apparaat, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een tusschenrelais. De samenstelling van een anodestroomschrijver, die wij in de volgende afdeeling zullen behandelen, maakt slechts
enkele geringe wijzigingen in de opstelling van den schrijver, de synchro
nisatie en de schakeling noodzakelijk.
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a)

DE ONTVANGER MET TUSSCHENRELAIS.
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Op de grondplaat 221 (afb. 539) van den ontvanger zijn de lagerbokken
van de geleistaven en assen vastgegoten en van de noodige boringen
voorzien. Hierbij dienen telkens twee boorgaten in de hooge lagerbokken
voor de opname van de geleistaven 239 voor de schrijf-inrichting.
Voor de transportwormas 238 is in alle drie de lagerbokken een boorgat
aangebracht. De as 231 voor de beeldwals wordt eenzijdig gelagerd in
de beide terugslaande lagers.
Alvorens de assen op de grondplaat worden ingesteld, stelt men eerst
de synchronisatieregëling samen. Hierbij wordt de magneetkem 246 (afb.
540) met de twee spoelen 245 door twee cylinderkopschroeven 279 aan
de grondplaat bevestigd.
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De bevestiging van het magneetanker 247 met de schroeven 257, de
stuitnok 249 door de zeskantige moer 250 en de stelstift 256 aan den
synchronisatiehefboom 248, is duidelijk genoeg in de afb. 540 aangegeven,
zoodat dit geen verdere toelichting vereischt. Nu brengt men het zuiltje
253 met de stelschroef 254 en het neusstuk 258 aan.
Vervolgens schroeft men de cylinderkopschroef 252, die als as voor den
synchronisatiehefboom dienst doet, in den middelsten bok, waarin voor dit
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Inrichting voor de synchronisatie.

doel een schroefdraad is aangebracht. Nu wordt de trekveer 259 aan
gebracht.
In ’afb. 541 geven wij de schrijfinstallatie weer, die tegelijk met de
geleistaven en de transportas moet worden ingezet. Deze bestaat uit drie
gegoten stukken (afb. 542); het gegoten stuk 282, het draaibaar ge
lagerde geleistuk 284 en den drager 285 voor het magneetsysteem met
weggelaten spoelen.
De beide spoelkernen 309 met de daarovergestoken spoelen 245 en de
grondplaat 310 bevestige men met twee platkopschroeven 311 en het
magneetanker 307 met den daaraan verbonden ankerhefboom door de tapschroeven 305. De opstelling van de aan het anker te bevestigen trekveer
321, het zuiltje 317 met de cylinderkopschroef 320, de staaf met schroef
draad 318 en de zeskantige moer 319, vinden wij in de afb. 541 en 542
respectievelijk in zij- en bovenaanzicht.
Daarbij moet de tapschroef 320 in het sleufgat van de met schroef
draad voorziene stang 318 ingrijpen, om het verdraaien van de stang
bij instelling van de veer te verhinderen. Ter begrenzing van de hefhoogte
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van het anker schroeft men de cylinderschroef 315 in den daarvoor aangebrachten schroefdraad.
Door middel van een zeskantige moer stelt men de schroef zoo vast,
dat de hefhoogte van het anker ongeveer V* mM bedraagt. Aan de voor
zijde van het gegoten stuk wordt met de schroef 313 de aansluitklem 312
bevestigd en door tusschenlegging van twee stukjes eboniet 314 geïsoleerd.
285 310 245 309 307 321 318 320 319
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Afb. 541. Schrijfopzet.
De stift 316 schroeft men met een rondkoppige schroef dusdanig aan
het voorste gedeelte van den ankerhefboom, dat het kleine geïsoleerde
buisje voor de toevoerleiding in het daartoe aangebrachte boorgat steekt.
Aan het geleistuk 284 voor het magneetsysteem wordt de plaatveer
302 met de twee cylinderkopschroeven 218 bevestigd, de stang 303 in
geschroefd en door de contra-moer 304 vastgehouden. De moer 306 wordt
voorloopig los opgeschroefd. In den onderkant van het geleistuk, onmiddellyk onder de lagers voor de schrijf-installatie, brengt men de twee
oogschroeven 295 aan en aan de voorzijde van de geleiplaat de lagerpen
301, die de schrijfrol 300 vasthoudt.
Aan het gegoten stuk 282 bevestigt men de ebonietplaat 286 met drie
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aansluitklemmen 287. De lagering van den schakelhefboom 288 vinden wij
in afb. 543 in doorsnede geteekend. De cylinder-kopschroef 297 bevestigt
305

285

316
312
299
284
300
301

303

305

302
218
282

293

286
294

287

292
288

297
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Afb. 542. Onderdeden van den schryfopzet.

de as van den hefboom 288. De spiraalveer 275 verhoogt de wrijving
tusschen den hefboom en het stuk 282, zoodat de hefboom in iederen stand
blijft staan. Met twee schroeven 298 bevestigt men aan de onderzijde van
dit stuk de veer 290 met den schroefhouder 289 (afb. 541).
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Hiermede zijn de drie deelen van de schrijfinrichting samengesteld en
kunnen deze, zooals aangegeven in afb. 541, door de lagerschroeven 305
en 299 onderling worden verbonden. Het gietstuk 282 en de geleiplaat 284
verbindt men door de schakelstangen 292 en 293, die door middel van
stiften aan de oogschroeven 295 resp. aan den schakelhefboom 288 be
vestigd worden. Met het inhaken van de trekveer 294 aan het gietstuk 282
en aan de twee oogschroeven 295 is dan de
schrijfslede voltooid.
In de deels schematisch geteekende afb.
544 is aangegeven, hoe de opstelling moet
zijn, bij het inzetten van de beeldwals-as,
van het met een puntschroef bevestigde
tandrad 236, den stelling 235 en den aan de
as verbonden stelling- 241. De gelei-as 238
wordt aan den linkerkant ingezet en daar
*97
N
over een tandrad 236 aangebracht. De met
een puntschroef 242 te bevestigen lagerbeveiliging 240 verhindert eventueel ver
schuiven van de as. Tegelijk met de
transportworm-as worden de geleistaven
239 en de reeds eerder in elkaar gezette
schrijfinstallatie ingezet.
Wordt nu de schakelhefboom van de
schrijfinstallatie naar beneden gedrukt, dan
zal zich de schroefdraadslede 289 van de
transportworm-as 238 opheffen en tegelijk
Afb. 543.
Lagering van de geleiplaat van de schrijfinstallatie op
den schakelhefboom in den
tillen.
schrijfopzet.
Wordt de hefboom naar boven gebracht,
dan grijpt de schroefdraadslede in de tfansportwormas en de rol van het
geleistuk ligt op de beeldwals.
Als de as draait, doet de schroefdraadslede de schrijfinstallatie ver
schuiven. Als de schroefdraadslede niet goed op de as ingrijpt, kan
men de plaatsing hiervan veranderen door losser zetten van de schroef
298. De geleistaven moeten licht worden ingevet.
Op het vrije einde van de beeldwals-as 231 is de zoogenaamde walsdrager' aangebracht (afb. 545). Deze wordt samengesteld uit de holle
as 225 en de twee zijstukken 223 en 224 uit eboniet, die met de vier spleetmoeren 226 bevestigd worden. De ebonieten schijven worden verbonden
door drie staven 227, die met zes cylinderkopschroeven 228 zijn vast
geschroefd.
In den zijkant van het ebonietstuk 224 van den walsdrager schroeft
men de stuitnok 229 dusdanig, dat het neusstuk 249 van den synchronisatie-
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hefboom 248, tegen den afgeplatten kant hiervan stuit. Over den walsdrager wordt de beeldwals 222 (zie afb. 544) met den papierhouder 262
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Gedeeltelijk schematische doorsnede (plattegrond) van den
ontvanger»
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geschoven, waai*van de juiste plaats is aangegeven door de puntschroeven 230.
Deze puntschroeven moeten zoo zijn aangebracht dat, wanneer de beeldwals geremd wordt, de papierhouder vlak voor de rol van de schrijfinstallatie staat. De koppeling van den walsdrager en de as van de
beeldwals wordt door wrijving verkregen. Hiertoe wordt eerst de wals
drager op de as 231 aangebracht, dan in juiste volgorde de stelring 232,
de spiraalveer 234 en de beide zeskantige moeren 233.
De kleine stelschroef van den stelring 232 moet in de in het einde van
de beeldwals aangebrachte gleuf vallen, zoodat de stelring wel langs de
as kan worden verschoven, maar verdraaien hiervan onmogelijk is. Door
het verstellen der moeren kan de juiste wrijving tusschen de as en den
walsdrager worden bewerkstelligd.
Doorgaans gebruikt men voor de aandrijving van den ontvanger een
gramofoonwerk (afb. 546), dat ingebouwd wordt in de op de grondplaat
vastgelijmde houten kast. In het midden van de afbeelding bemerken wij
de snelheids-fijnregeling en rechts vóór den rem-hefboom, die in den
omtrek van de regelingsschijf kan ingrijpen en daardoor de beweging
stopzet. De fynregeling en rem-inrichting zyn bij aankoop van het uur
werk reeds ingebouwd.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Op de drijfas moet een tandrad B 237 worden aangebracht en met een
stift worden bevestigd. Het aandrijvings-systeem kan men van boven in
de kast neerlaten, die aan de rechterzijde van een spleet is voorzien
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Afb. 545. Walsdrager.
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voor de aandrijf-as (zie afb. 547). Den voorkant voorziet men van een
doorboring voor het insteken van de drijfbreuk en den remhefboom.
Wanneer het werk is ingebouwd, worden de sleuf voor de drijfas en het
boorgat voor de kruk met blik beschermd.
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Afb. 546. Aandrijfwerk.
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De ontvang-installatie bevestigt men met drie schroeven dusdanig op
de grondplaat, dat het tandrad 237 op de aandrijvings-as van het gramofoonwerk in het tandrad 236 van de beeldwals-as ingrijpt. De beide tand
raderen moeten los op elkaar ingrijpen; er moet eenige speling bestaan

Samenst. van een beeld-ontv. uit losse onderdeden. 563
Wij moeten nu nog de schakeling van het apparaat aanbrengen. Afb.
548 toont de gezamenlijke schakeling van den ontvanger. De toevoer-
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Afb. 547. Houten kast voor het inbouwen van het drijfwerk
met de houten bodemplank voor het ontvangapparaat.
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leiding naar de te verwarmen stift wordt aan de klemmen 312 op de
schrijfslede bevestigd. Van de aansluitingsklem 312 brengt men een ge-
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Afb. 548. Schakeling van den ontvanger,
isoleerd snoer naar de linker klem 287 van het isoleerstuk 286, dat aan
het gietstuk 282 is bevestigd.
De einden van de in serie liggende spoelwikkelingen worden naar de
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beide andere klemmen doorgetrokken, waarvan de linkerklem geleidend
is verbonden met het gietstuk. De aansluitklemmen 287 verbindt men door
een drie aderig snoer met de drie klemmen 244 van de isoleerplaat 243.
Aan de twee andere klemmen van deze isoleerplaat liggen de stroomtoevoerleidingen van den sychronisatiemagneet.
Aan den zijwand van de kast worden de draaischakelaar 266, de
9-Ohms variabelen weerstand B 130 en de beide ebonieten platen 263 met
ieder 2 stekkerbussen bevestigd. De noodzakelijke verbinding dezer deelen
kan men uit de afbeelding duidelijk zien en overnemen. De spoel 268
dient voor het uitdooven van de relais-onderbrekingsvonk; zij is van 10 cM
lang en 0.1 mM dik constantaandraad inducti^vrij (bifilar) gewikkeld.
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DE ANODESTROOMSCHRIJVER.

De afwijkingen tusschen den anodestroomschrijver en de normale schrijfinstallatie zijn maar gering. De hiervoor noodige onderdeden zijn op
eenige deelen na vrijwel dezelfde. Op het geleistuk (afb. 549) van den
schrijver moet als drager voor het magneetsysteem een gietstuk 435
worden aangebracht, waarbij het voorstuk met schroefdraad voor de
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Schryfopzet voor den anodestroomschrijver.
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schroef 315 wordt weggenomen en het hoekstuk 433 met tusschenlegging
van de isoleerplaat 431 wordt aangeschroefd. In plaats van schroef 315
wordt schroef 430 gebruikt, die aan de voorzyde van een platina-contact
is voorzien. Op den ankerhefboom 307 wordt de contact-plaat 432 vast
gesoldeerd. Aan de schroefstaaf 303 wordt een ebonieten strook met twee
contactschroeven 434 bevestigd.
De tweede wijziging heeft betrekking op de synchronisatie (afb. 550).
Terwijl bij den normalen schrijver de magneetspoelen voor de synchroni
satie aan de voorzyde zijn aangebracht, zitten deze bij den anodestroom-
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schrijver onder de beeldwals. In plaats van den synchronisatiehefboom 248
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Synchronisatie voor den anodestroomschrijver.

wordt nu de hefboom 429 gebruikt. Deze zyn alleen verschillend wat
betreft de daarin aangebrachte boorgaten.
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Afb. 551. Schakeling voor den anodestroomschrijver.
De schakeling van den anodestroomschrijver is essentieel verschillend
van de hierboven beschreven schakeling. De schryfslede en de klemplaat-
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243 moeten met een vijfaderig snoer, zooals is aangegeven in afb. 551,
verbonden worden. De opstelling van den draai-schakelaar, van den
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Plattegrond en langsdoorsnede van het gietgestel.

9-Ohms variabelen weerstand en van de klemplaat in de kast blijft on
gewijzigd; de verbindingen evenwel worden overeenkomstig de aangegeven
wijzigingen veranderd.
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DE SAMENSTELLING DER AFZONDERLIJKE
ONDERDEELEN.

Voor de samenstelling van een apparaat volgens de hiervolgende bouwaan wij zingen heeft men de eenvoudigste werktuigen voor metaalbewerking
noodig, zooals een blikschaar, metaalzaag, handboormachine en een snyijzer voor een of meerdere draadsnijmaten. De afzonderlijke onderdeelen
zyn: de grondplaat met de tandraderen, de walsdrager met de beeldwals,
de schrijver, de synchronisatieregeling en het drijfwerk. De maten van
deze onderdeelen moeten zoo gekozen zijn, dat zij tezamen met de ge
kochte onderdeelen kunnen worden gebruikt.
a)
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DE GRONDPLAAT.

'

De opstelling van de grondplaat en de lagerbokken maken wy iets
anders dan die van de in den handel zijnde gietijzeren grondplaat, waarvan
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Gestel van metaalplaat.

wy de afmetingen in afb. 553 hebben aangegeven. Hierbij is de as voor
de beeldwals eenzijdig in twee lagers gelagerd. Deze opstelling vereischl
sterke lagerbokken en uiterst nauwkeurig geboorde lagers, die met de
primitieve middelen van de meeste amateurs zeer bezwaarlyk zyn te
maken.
Daarom lageren wij de beeldwals-as liever, evenals de transport-as en
de geleistaven aan beide kanten. Teneinde te voorkomen, dat het op
spannen van het ontvangblad op de beeldwals eenige moeilijkheden zou
veroorzaken, worden de lagers van de beeldwals-as aan den bovenkant
opengelaten, zoodat de wals inclusief as en aandrijftandrad uit het lager *
kan worden getild.
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De lagerbokken worden vervaardigd uit ongeveer 2 mM dik plaatijzer
(zink, aluminium etc.), dat van een 2 cM breed, rechthoekig omgebogen
ondergedeelte is voorzien en op de grondplaat wordt vastgeschroefd (on
derlinge afstand tusschen de platen 17.5 cM). Nog beter is het, wanneer
men een blikplaat gebruikt, waarvan de lengte 37 cM bedraagt en de
breedte 12 cM, waarvan de zijdeelen, overeenkomstig afb. 553, langs de
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Opstelling der transportworm-as en beeldwals.

daar aangegeven stippellijnen naar boven kunnen worden gebogen.
De plaats der benoodigde boorgaten zoowel als de beide insnijdingen
voor de wals-as zijn in de teekening aangegeven. Is de grondplaat geboord
en goed gebogen, dan brengt men in de drie 6 mM dikke gaten van beide
zijwanden de assen aan. Aan de einden der 19 cM lange en 6 mM dikke
koperen staven snydt men ongeveer 1,5 cM draad.
De staven worden in het gestel gezet en met moer en contra-moer be
vestigd. Hierbjj dienen de beide onder elkaar liggende assen als geleistaven voor de schrijfslede; de derde as is voor de beeldwals.
Het vervaardigen der transportworm-as is alleen mogelijk met een
draaibank en goed draadsnijgereedschap, zoodat men deze beter kan
koopen. In afb. 554 zijn de afmetingen van de worm-as en de tandraderen
aangegeven. Deze laatste hebben een kopkringdiameter van 62 cM bij
4 mM tandhoogte met 60 tanden.
\
Voor de transportworm-as moet een stelring met 4 mM wijdte aange
maakt worden. Dezen bevestigt men aan het verdunde einde van de in het
gestel geplaatste wormas, zoodat deze laatste niet zijdelings kan ver
schuiven.
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De samenstelling der afzonderlijke onderdeelen.
b)
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BEELDWALS EN WRIJVINGSKOPPELING.

De opstelling der beeldwals kan vereenvoudigd worden, als men afziet
van een afneembare wals en deze direct op de as zet.
De beeldwals wordt vervaardigd uit een koperen buis of van een stevigen
kartonnen koker, waarvan de einden door houten schijven moeten zijn
afgesloten, die in het midden een boorgat dienen te bezitten van 10 mM.
De as wordt dan gevormd door een 10 mM dikke en 22 cM lange koperen
pijp, waarop volgens afb. 554 twee stelringen zijn bevestigd; deze laatste
kunnen worden gemaakt van koperen buis met 10 mM inwendige doorsnede.
Na den stelling wordt op de as een sluitplaat, dan de beeldwals, ver
volgens een tweede sluitplaat, de spiraalveer der wrijvingskoppeling en
ten slotte een derde sluitplaat aangebracht. Een splitspen door de as drukt
de veer zacht in en bewerkstelligt daarmede de juiste wrijving tusschen
as en beeldwals. Aan het uiterste eind der as zit buiten de wand van het
gestel het tandrad bevestigd.
De houder voor het ontvangblad kan van een strook blik worden ge
maakt, dat onder de ronde koppen der schroeven in de eindschijven der
beeldwals wordt gestoken.
c)

>

;
■S

DE SYNCHRONISATIE-REGULATOR.

De voor den bouw van een synchronisatie-regulator benoodigde onder
deelen zijn in afb. 555 geteekend. De beide spoelen, waarvan de grootte
wel iets mag afwijken, zijn gewikkeld van 0,3 mM dik koperdraad. De
ankerhefboom wordt van ongeveer 1 mM dik ijzerblik en de haaksche
houder voor de as van bladkoper gebogen.
De opstelling van de afzonderlijke deelen op de grondplaat moet ver
schillend zijn, al naar gelang met of zonder tusschenrelais wordt ont
vangen. Wordt een relais gebruikt, dan moet de beeldwals alleen dan
worden geremd, als de magneet werkzaam is. De magneetkernen worden
op de grondplaat (511) dicht naast den zijwand bevestigd.
De haaksche hoek voor de as wordt aan den zijwand geklonken en men
steekt de als as voor het anker bestemde schroef in de boorgaten in den
zywand en den hoek. Op de as is, gemakkelijk draaibaar, de ankerhefboom
met de holle zijde naar boven gekeerd, aangebracht.
Aan het einde van den hefboom onder de beeldwals wordt in een klein
boorgat de spiraalveer gehaakt, die op gelijke wijze ook op de grond
plaat bevestigd wordt. In den zijwand schroeft men in de nabijheid van
de spiraalveer, vlak onder den ankerhefboom, een schroef, die de hefhoogte van het anker tot op ongeveer 1 mM beperkt.
Aan de eindschijf van de beeldwals moet nog een neusstukje als stuitnok
worden aangebracht, dat uit een kleinen metalen hoek bestaat, of nog
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eenvoudiger, uit een in de beeldwals geslagen nagel. De plaats van de
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Onderdeden voor den synchronisatie-regulator.

stuitnok op het bovenvlak van de beeldwals moet dusdanig gekozen zyn,
dat de wals geremd wordt, wanneer de rol van de schrijf-installatie vlak

Afb. 556. Synchronisatie-regulator.
voor (rekening houdende met de draairichting van de beeldwals) den
beeldhouder staat. De in een haakvorm uitgesneden, naar boven gebogen
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rand van den hefboom moet, wanneer de magneet in werking is, tegen de
stuitnok aanloopen.
Als de schrijf-installatie direct door den anodestroom van den gelijkrichter wordt gevoed en de schrijver tevens dienst doet voor de synchronisatieregeling, dan moet de ankerhefboom de beeldwals alleen dan
remmen, wanneer geen stroom door de magneetspoelen vloeit. Daarom
moet de magneet dicht naast de spiraalveer geplaatst worden of omgekeerd.
De plaatsing van den ankerhefboom en de stuitnok blijft onveranderd,
zooals hierboven omschreven.
d)

.

DE SCHRIJFOPZET.

De meeste moeilijkheden zal ongetwijfeld de samenstelling van den
schrijfopzet veroorzaken. De hier aangegeven vorm van uitvoering is
sjechts een van de vele mogelijkheden, die ieder, naar gelang het voor
handen zijnde materiaal, min of meer als voorbeeld kunnen dienen.
Den schrijfopzet make men liefst zoo eenvoudig mogelijk; men wijde
vooral zijn aandacht aan de instellingsmogelykheden en de automatische
verbinding tusschen de bewegingen van de schroefdraadbak en het magneetsysteem, zoodat bij verschuiven van de schrijfslede eerst het magneet systeem opgeheven moet worden.
Deze vereenvoudigde vonn bestaat slechts uit twee hoofddeelen, n.1. de
U-vormige schrijfslede A en den aan de bovenste geleistaaf tusschen de
zijdeelen van de slede draaibaar gelagerden magneetdrager B. De slede A
(afb. 557) vormt men uit stevig blik, boven in de zijwanden boort men de
6 mM wijde gaten voor de geleistaaf en brengt een gleuf aan in den
onderkant voor de onderste geleistaaf.
In het midden zaagt of vijlt men de zijdeelen zoover uit, tot de
transportworm-as is voorzien van een haaksche insnijding, waarin de
schroefdraadbak pakt, die de automatische verbinding tusschen slede en
transportworm-as moet bewerkstelligen. De schroefdraadbak, die men het
beste kan koopen, wordt aan een veerend koperen strookje bevestigd, dat
aan den onderkant van de slede wordt vastgeklonken en van boven tot
een haak is omgebogen.
Het magneetsysteem hangt in den magneetdrager B, die uit blik be
staat en gebogen moet worden zooals aangegeven in afb. 557. De magneetkern bestaat uit een U-vormig gebogen stuk weekijzer, dat ter ver
gemakkelijking van de samenstelling ook uit afzonderlijke stukken mag
bestaan.
De polen van den magneet moeten in de rechthoekige uitsnijding in
het midden van den drager vallen. Zijn de magneetspoelen over de spoelkemen geschoven en worden deze door een schroef van onderen tegen
den drager aangedrukt, dan moeten de spoelen ongeveer 1 mM boven den •
bovenkant van den drager uitsteken.
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Spoelen met de hier aangegeven afmetingen zijn in alle radio-zaken
te verkrijgen. De aankoop van klaar gewikkelde spoelen is dan aan te
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bevelen, als men zijn apparaat als anodestroomschrijver met hoog-ohmige
spoelen inricht. Het magneet-anker uit 1 mM dik ijzerblik wordt aan
een zwakke staalveer geniet, die aan den haaks gebogen koperen houder

r
r

F
'

De samenstelling der afzonde r 1 ij k e onder deelen.

573

bevestigd is, waarmede het anker aan den systeemdrager wordt geklonken
of vastgeschroefd.
De houder voor het anker moet zoo gebogen zijn, dat het staker voort
durend tegen de eene magneetkern aanligt en daarentegen van de andere
wordt afgetrokken door de ankertrekveer. Als ankertrekveer klinkt men
een rechthoekig gebogen koperen plaatje (in de buiging laten uitgloeien)
aan het onderste einde van den houder der schrijfrol.
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Afb. 558. Ontvangapparaat.
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De veer moet zoo gebogen zijn, dat zij van onderen veerend tegen het
ankerplaatje drukt. Op den nagel in den houder wordt een schroef
draad gesneden, zoodat een daarin bevestigde schroef tegen het anker
plaatje kan drukken en de druk hiervan tegen het anker kan verminderen.
De ankerhefhoogte wordt bepaald door een stelschroef, die op een brug
is aangebracht. Deze moet bij een anodestroomschrijver door onderlegging
van een stukje eboniet, steenglas of ook bordpapier, ten opzichte van den
systeemdrager, zijn geïsoleerd. Teneinde te voorkomen, dat het anker
kleeft, lakt men de poolschoenen of beter nog soldeert men een dun stukje
bladkoper hierop.
De systeemdrager wordt aan den eenen kant van een verlengstuk voor
zien, dat voor de rol bestemd is. De ongeveer 3 mM dikke rol, waarvan
de randen eenigszins moeten zijn afgerond, kan men het beste laten
draaien. Als as kan men een nagel gebruiken, die aan de einden door een
stompe tang is afgeplat. De rol moet gemakkelijk draaibaar zijn op
gesteld in het lager.
De verwarmde stift wordt gevormd door een 22 mM lange en 2 mM
dikke schroef, waarvan men den kop afknijpt. De schroef wordt aan het
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kop-einde ongeveer XA mM verkleind en wordt tamelijk dicht aan hei
einde voorzien van een boorgat van 0.4 mM doorsnede, waarin het blanke
einde van de verwarmingsdraad wordt aangebracht. Deze draad bestaat
uit 0.25 mM dik, geïsoleerd weerstandsdraad, dat in 20 dicht naast elkaar
liggende windingen om de schroef wordt geslagen en aan het einde wordt
vastgeknoopt. Opdat de draad stevig zal vastzitten, bestrijkt men haar
met waterglas. De schrijfstift wordt door twee schroefmoeren van juiste
afmetingen aan het einde van het anker bevestigd.
In afb. 558 is een uit losse onderdeden samengestelde ontvanger weer
gegeven.
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DE CHEMISCHE SCHRIJVER.

Wanneer men een electro-chemische schrijf-installatie samenstelt, dan
wordt de schrijf-opzet in plaats van met den in afb. 557 geteekenden
magneetdrager, voorzien van een aftastinrichting. Deze bestaat uit een
dunnen ijzeren beugel, die tusschen de twee zijdeelen van de slede draai
baar, op de bovenste gelei staaf gelagerd is.
Aan den beugel is een ebonieten plaatje bevestigd, dat aan de voorzijde
voorzien is van een contactveer, die over het beeldoppervlak strijkt.
De contactveer bestaat uit een zwakke bladveer, waarbij aan de voor
zijde een stukje platina-draad is gesoldeerd. Onder de bevestigingsschroef
voor de staalveer wordt het snoer van de stroomtoevoerleiding vastgeklemd.
De bij de beschrijving van den beeldontvanger volgens de methode
Nesper geteekende omschakelinrichting tusschen tastveer en synchronisatie-relais kan achterwege blijven, wanneer het synchronisatie-relais in
serie met de contactplaats tusschen tastveer en oppervlak van het schrijf
blad, waarmede een hoog-ohmige weerstand parallel geschakeld wordt, in
den anodekring van den gelijkrichter ligt. Bovendien moet het neusstukje
voor de. synchronisatie dusdanig worden aangebracht, dat, op het moment
dat de synchronisatiemagneet buiten werking is gesteld, de contactveer
over den metalen papierhouder glijdt en daardoor de contactplaats
kortsluit.
Voor de chemische schrijfmethode moet het oppervlak van de beeldwals
electrisch geleidend zijn en öf door middel van de sleepveer of door middel
van de assen en lagers den stroomtoevoer verkrijgen.
Er zij hier nogmaals op gewezen, dat de synchronisatieregeling op ver
schillende manieren kan worden uitgevoerd, naar gelang de beelden volgens
de Dieckmannsche of Nespersche methode worden uitgezonden. Ook moet
de overbrenging tusschen beeldwals en transportworm-as bij de Nespersche
methode in een verhouding van 1 :3 gemaakt en de snelheid der beeldwals
verdubbeld worden.
Als ontvangpapier gebruikt men ongelijmd papier; het beste is glad
filtreerpapier, dat in een oplossing van jodkali en stijfsel wordt gedrenkt.
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Dit kan verkregen worden door oplossing van 1 deel zuivere jodkali in 10
deelen stijfseloplossing, dat als indicator in de jodometrie aangewend
wordt. De stijfseloplossing
kan men ook zelf maken,
wanneer men 1/10 gr. droge
aardappelstijfsel in 30 gr.
water goed mengt; hierbij
giet men dan 20 gr. kokend
water; nu laat men dit goed
doorkoken en filtreert het
mengsel. Hoewel niet abso
luut noodzakelijk, is het toch
Afb. 559. Opzet voor een chemischen
wel beter gedistilleerd water
schrijver.
te gebruiken.
Als ontvangbladen kunnen ook onbelichte bladen van lichtpauspapier
gebruikt worden. De beeldontvanger moet bij opname van beelden be
schut worden tegen te hel licht. Het blad moet na de beeldopname weder
worden uitgespoeld.

a

U
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f)

HET DRIJFWERK.

1
Een betrouwbare en billijke aandrijving kan men samenstellen uit een
gramofoonwerk met twee veeren. De oudere gramofoons met één veer
zijn niet bruikbaar, daar deze binnen den gevorderden looptijd niet ge
lijkmatig genoeg loopen. Om het juiste toerental van de beeldwals te be
reiken, moet op de as der platenschijf van het gramofoonwerk een tandrad
met 14 tanden en op de beeldwals-as een tandrad met 60 tanden aange
bracht worden.
Daar het uurwerk onder deze transmissie-verhoudingen iets sneller loopt
dan bij de gramofoon, maakt men in plaats van de normale regelingsveer
van het werk 0.2 mM dikke veeren hierin; deze zijn bij de meeste gramofoonhandelaren te verkrijgen.
De fijnregeling, zooals wij die kennen bij den Dieckmannschen ont
vanger kan achterwege blijven, wanneer de snelheidsregeling van het
gramofoonwerk een langzame en gelijkmatige regeling toestaat. Evenwel
moet nog een rem-inrichting worden aangelegd, teneinde te bereiken, dat
bij elke instelling van het apparaat niet telkens opnieuw de snelheid
behoeft geregeld te worden. De rem-inrichting kan uit een draadbeugel
bestaan, die eveneens in de schyf van de snelheidsregeling grijpt.
Het drijfwerk en de ontvanger worden op een gemeenschappelijke grondplaat aangebracht. Over de wederzijdsche plaats van beide kunnen wij
geen bepaalde aanwijzingen geven, daar de plaatsing van de dry fas by
de diverse gramofoonwerken verschillend is. Onder bepaalde omstandig-
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heden zal het noodig zijn onder het drijfwerk of ook wel onder het ont
vangtoestel een plaat of plank aan te brengen.
Bij het meestal hangend ingebouwde gramofoonwerk bevinden zich de
bevestigingsschroeven aan den kant van het drijfwerk. Wij moeten daar
om tusschen het aandrijvings-mechanisme en den ontvanger een plank
aanbrengen loodrecht op de grondplaat, waaraan dan het drijfwerk be
vestigd wordt. Eenvoudiger is het, gebruik te maken van ijzeren hoeken
en die dan aan de grondplaat te bevestigen.
Bij den Dieckmannschen ontvanger grijpt het tandrad van het drijfwerk
in het tandrad van de beeldwals-as; de beeldwals-as draait daardoor in
den zin van een uurwijzer, wanneer men haar beschouwt van de zijde
van het drijfwerk. De schrijf-opzet wordt gedurende de overbrenging
door de transportworm-as aan de zijde van het drijfwerk weggetrokken.
Bij de hier beschreven uitvoering van het ontvangapparaat met een
uit de lagers optilbare beeldwals-as laat men het tandrad van het drijfwerk
in het op de transportworm-as zittende tandrad grijpen. De beeldwals-as
draait dan in omgekeerde richting, waardoor nochtans niets veranderd
wordt aan het ontvangen beeld, daar ook de schrijf-opzet nu in tegenover
gestelde richting verschuift.
Natuurlijk is een electrisch gramofoondrijfwerk eveneens geschikt voor
beeldontvangst. Electro-motoren zonder centrifugaal-regeling kunnen ook
• als aandrijving gebruikt worden, wanneer deze een voldoend kracht-surplus bezitten en wanneer een constante aandrijfspanning aanwezig is.
De transmissieverhouding tusschen motor en beeldontvangapparaat moet
ongeveer 1 : 50 bedragen en door middel van een schroef-as worden ge
steld. Gewichtsmotoren met windvleugelregulatoren zijn eveneens te ge
bruiken voor aandrijving, doch deze groote gewichten moeten eenige meters
valhoogte behouden.
g)

DE SCHAKELING.

Bij het begin van onze bespreking over de samenstelling van den beeldontvanger uit betrokken losse onderdeden werd reeds een schakelschema
voor het ontvangtoestel gegeven. De schakelaar en de gloeidraadweerstand
worden evenals de aansluitklemmen ergens op een vrijgebleven plaatsje
van de grondplaat aangebracht.
Om het. geheel een net uiterlijk te geven, kan men de toevoerdraden
van de afzonderlijke schakel-elementen onder de grondplaat, die op 4
gummi-voetjes geplaatst wordt, aanbrengen. Het beweegbare snoer van
den schrijver naar de grondplaat wordt samengesteld uit 2 twee-aderige
zwakstroomsnoeren voor schel-leidingen.

'
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11.

DE SAMENSTELLING VAN EEN EENVOUDIGEN
BEELD-ONTVANGER.

Terwijl wij bij de samenstelling van het toestel, dat wij in de voor
gaande afdeeling bespraken, de eenvoudigste gereedschappen voor metaal
bewerking noodig hadden, vordert de bouw van het nu te beschrijven
eenvoudige apparaat slechts eenige middelen voor houtbewerking. De
transportworm-as en de schroefbak moeten wij ons hierbij kant en klaar
aanschaffen.
Als magneetsysteem kan gebruik gemaakt worden van de magneten

van twee electrische schellen. Het tusschenrelais, dat bij dit toestel noodig
is, moet ook uit den handel betrokken of volgens de door ons vroeger
reeds gegeven aanwijzingen samengesteld worden.
Het in afb. 560 weergegeven en door een amateur samengesteld toestel,
geeft ons eenige steunpunten bij den bouw van onzen ontvanger. De
beeldwals wordt gelagerd tusschen twee houten zijwanden, die op een
gemeenschappelijke grondplaat zijn aangebracht en van boven met
elkander verbonden zijn door houten lijsten.
De zijwanden zijn ongeveer 15 X 15 cM groot, bij een dikte van 1 cM;
de juiste verhouding is afhankelijk van de grootte van het gebruikte uur
werk. De afstand tusschen de zijwanden bedraagt, van binnen genieten.
18 cM.
In het hier afgebeelde toestel wordt de beeldwals over tandraderen
door het drijfwerk gedreven, terwijl de beeldwals-as en de transportwormas door middel van gekruiste riemen verbonden zijn. De riemschijven
zijn van hout, de riemen van met colofonium ingewreven snoer. Natuurlijk
kunnen ook drijfwerk en wals-as door middel van riemen verbonden
worden.
Voor het verwisselen van de ontvangbladen neemt men de beeldwals uit
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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de lagers. Om te voorkomen, dat nu ook de riemschijven afgenomen
moeten
worden,
a
brengt men deze aan
£
op een koperen buis
£
en koppelt deze door
*
een ijzeren pen met
*
de daarin gestoken
3,
as (zie afb. 561).
De wrijvingskop2
peling verkrijgt men
>
door twee, door zijgleuven veerend op
Afb. 561. Doorsnede van de beeldwals-as.
koperen
gestelde
buisjes, die in de
einden van de beeldwals vastzitten en met voldoende wrijving op de uitneembare as draaibaar zijn. Het schrijfpapier kan op de beeldwals door
middel van een strookje lijmpapier bevestigd worden, of men schaffe zich,

i

m

Afb. 562.

Schrijfopzet samengesteld uit een electrische schel.

zooals reeds vroeger beschreven, een smal blikken plaatje aan, dat door
twee schroeven op de einden van de beeldwals vastgeklemd wordt.
De schrijf-opzet is alleen op de transportworm-as bevestigd en bezit
geen geleistaven. In afb. 562 toonen wy den schrijf-opzet met afgenomen
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dekplaat. Hiervoor is gebruikt het magneetsysteem van een electrische
schel, waarvoor de klepel is weggenomen, het voorste einde van den aan
het anker bevestigden draad is naar beneden omgebogen en doet dienst als
verwarmde schrijfstift.
. .
In de links-boven zichtbare buis loopt de transportworm-as. In een
uitgevijld gedeelte van de buis grijpt de aan een veerend blikken plaatje
bevestigde schroefbak in den schroefdraad van de worm-as en verbindt
daardoor de schrijfslede automatisch met de transportworm-as. De aan
de hoeken van de
plaat zichtbare lijs
ten stellen de ver
binding voor tusschen beide dek
platen.
Rechts zit de klem
voor
den
verwarmingsdraad en
links bevinden zich
de drie aansluitklemmen voor de
toevoersnoeren. Het
onderbrekingsconAfb. 563. Synchronisatie-regulator.
tact van de schel
doet slechts dienst
als begrenzingsschroef voor de hefhoogte van het anker. De afstand
tusschen de schrijfstift en de beeldwals wordt bepaald door de schrijfrol,
die tusschen het van voren omgebogen einde van een blikken plaatje is
gelagerd.
Voor synchronisatieregelaar gebruikt men een tweede uurwerk, dat aan .
de binnenzijde van den zijwand bevestigd wordt. In afb. 563 is een ge
deelte van den zijwand weergegeven. Rechts onder bevindt zich het boor
gat voor het doorlaten van de beeldwals-as.
Daarboven is het magneetsysteem van het uurwerk dusdanig bevestigd,
dat het aan het einde rechthoekig naar beneden gebogen anker hier
van, loodrecht boven de beeldwals-as, op een afstand van 25 mM, hangt.
De beeldwals moet dus aan den zijkant voorzien zijn van een stuitnok
of neusstukje, zóó dat, wanneer het anker wordt aapgetrokken, die tegen
het omgebogen einde stuit.
De opstelling en plaatsing van het drijfwerk, evenals de samenstelling
van de schakeling, zijn reeds eerder beschreven.
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DE INSTELLING VAN HET APPARAAT.

De instelling van het apparaat eischt vooral in het begin veel geduld
en nauwkeurigheid. Als alle stelschroeven eenmaal juist zijn ingesteld en
door contra-moeren vastgezet, dan behoeft het apparaat den eersten tijd
niet opnieuw bijgeregeld te worden. Natuurlijk eischt een beeld-ontvanger,
evenals trouwens ieder ander radio-toestel, een goede behandeling en
verzorging.
Vooreerst stelt men de regeling van het drijfwerk zoo in, dat de beeldwals 36 omwentelingen per minuut volbrengt. De drukveer van de
wrijvingskoppeling wordt zoo strak gespannen, dat, wanneer de as draait,
de gestuite beeldwals na opheffing van den remhefboom, onmiddellijk
wordt meegenomen. Wordt de wals vastgehouden, dan mag de daardoor
ontstane remming van het drijfwerk niet merkbaar zijn, anders is de
wrijvingskoppeling te vast.
Bij aandrijving door een gramofoonwerk moet, als de wals geremd
wordt, de stuitnok van den snelheidsregelaar nog tegen de remschijf
aanliggen. Houdt men de koppeling licht met de vingers vast, dan moet
men overal een gelijkmatigen trek kunnen bemerken. Als de koppeling
gedurende de omwenteling van de as ongelijkmatig aantrekt, wanneer zij
hokt, dan moeten de aanvattingsvlakken van de beeldwals gladder ge
maakt worden, of onder bepaalde omstandigheden worden ingevet.
Het anker van den synchronisatiemagneet mag in zijn rusttoestand de
beeldwals niet in den weg staan, terwijl het aangetrokken anker moet
kunnen grijpen in de aan den zijkant van de beeldwals bevestigde stuit
nok. Het anker moet zoodanig worden opgesteld, dat het niet kan blijven
haken aan de stuitnok van de beeldwals. De ankertrekveer moet men zoo
strak mogelijk spannen.
Het moeilijkste is evenwel de instelling van den schrijver. De rol, waar
mee de schrijver op de beeldwals rust, moet met haar geheele breedte
over de beeldwals liggen, zij mag niet kunnen kantelen. Bovendien moet
de rol licht en soepel draaibaar zijn en langs de beeldwals loopen.
De plaatsing van de schrijfstift ten opzichte van de rol moet zoo ge
regeld zijn, dat, wanneer het anker van den schrijfmagneet wordt aan
getrokken, de punt van de stift op de beeldwals rust en daardoor de
schrijfrol iets wordt opgetild. De hefhoogte van het anker moet men
zoo instellen, dat de schrijfstift, wanneer het anker niet is aangetrokken,
vlak boven het papieroppervlak hangt, maar het papier nog juist niet
raakt.
De ankertrekveer wordt voor den eersten keer matig strak gespannen.
De juiste spanning, die de ankertrekveer moet hebben, kan men eerst
goed bepalen na ontvangst van eenige beelden, evenals trouwens ook
eventueele andere fouten van de instelling van het apparaat uit de ont
vangen beelden kunnen worden afgeleid.
Wij laten nu eenige beeldproeven (afb. 564 en 564a) volgen, waarin
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verschillende fouten zijn geslopen en zullen deze gebreken en hun oor
zaken beknopt aantoonen en verklaren.

;

•i

Afb. 564.

Foutieve beeldproeven.

Beeldproef 1. Fout: De synchronisatiestreep, dit is de breede streep
aan den onderkant van het beeld, is te lang. Oorzaak: Te geringe om-
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wentelings-snelheid van de beeldwals. Het overgebrachte beeld is wel
iswaar nog goed, doch het gevaar bestaat, dat bij de geringste onregel
matigheid de omwentelings-snelheid
van het ontvangapparaat uit de maat
geraakt, d.w.z. na de volbrachte om
wenteling niet meer geremd wordt.
Het toestel zal dan na eenige om
wentelingen weer in den synchronen
loop terugkeeren. Hulpmiddel: De
snelheid van het drijfwerk verhoogen.
Beeldproef 2. Fout: De synchronisatiestreep is zeer kort. De
beeldwals wordt wegens te groote
snelheid na iedere wenteling te lang
geremd. Ook hier bestaat, weer het
gevaar, dat de synchrone loop ge
stoord wordt. Hulpmiddel: De snel
heid van het drijfwerk verminderen.
Beeldproef 3. Fout: Alle
strepen zijn te kort en de korte
strepen blijven geheel achterwege.
Wordt het beeld zonder tusschenrelais opgenomen, dan is de oorzaak
te zoeken in den schrijfmagneet. De
spanning van de ankertrekveer is in
verhouding tot de aantrekkingskracht
van den magneet te hoog. Daardoor
trekt de magneet naar verhouding
het anker te langzaam aan, zoodat de schrijfstift met tamelijk
groote vertraging op het papier
wordt geplaatst, terwijl de sterk ge
spannen veer het anker te snel terug
trekt en daardoor de schrijfstift nog
voor het einde van het teeken van het
beeldoppervlak wegtrekt.
Hulpmiddel: Of versterking van den
ontvanger öf de trekveer minder sterk
spannen. Worden de lange strepen
Afb. 564a. Foutieve beeldproeven.
goed weergegeven doch de korte
strepen weggelaten, dan zijn magneetkracht en trekveer te zwak en werkt
de schrijver te langzaam.
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Bij de ontvangst met een tusschenrelais wordt de beoordeeling iets
moeilijker, daar dan zoowel het relais als de schrijver oorzaak kunnen
zijn van de onjuiste streepafmetingen. Het is evenwel meestal voldoende,
het relais zoo in te stellen, dat het bij toenemenden ontvangststroom bij
ongeveer 2/3 van de eindwaarde het arbeidscontact sluit en bij afnemenden
stroom bij 1/3 van deze stroomwaarde het contact weer opent.
Indien een relais bijvoorbeeld werkt met 3 milli-ampère, dan stelt men
het zoo in, dat bij langzaam toenemenden anodestroom het anker van
het relais bij 2 milli-ampère den stroomkring sluit en bij afnemenden
stroom bij ongeveer 1 milli-ampère. dezen weder opent. Dezen langzaam
toe- en afnemenden stroom verwekt men door vermindering van den
verwarmingstroom der gelijkrichtlamp, wanneer tegelijkertijd de roostervoorspanning nul is. Met eèn zoodanig ingesteld relais kan men door
overeenkomstige instelling van den schrijver altijd een juiste streeplengte
verkrijgen.
Beeldproef 4. Fout: De strepen zijn te lang en korte onder
brekingen tusschen de strepen worden verwaarloosd. De oorzaak hiervan
is juist tegenovergesteld aan het hierboven behandelde geval. De ankerveer is, terwijl het relais goed is ingesteld, in verhouding tot den magneet
te zwak.
Beeldproef 5. Fout: De naast elkaar liggende strepen van een
horizontaal over het beeld loopende strook liggen in de bovenste beeldhelft nog tamelijk goed naast elkaar, terwijl deze in de onderste beeldhelft evenals bij de synchronisatiestreep onregelmatig liggen. Oorzaak is
een ongelijkvormige loop van de beeldwals.
De assen loopen slecht en met te groote wrijving, de tandraderen
grijpen te eng in elkaar of het drijfwerk loopt onregelmatig en is te zwak.
Meestentijds vertoont de synchronisatiestreep een regelmatige afwijking,
waaruit men dan kan opmaken, dat de assen slecht loopen.
Beeldproef 6. Fout: Hierbij verloopt de synchronisatiestroom niet
alleen onregelmatig, maar deze onregelmatigheid vertoont zich reeds in
gelijke mate in het bovenste gedeelte van het beeld. Oorzaak: in dit geval
loopt het drijfwerk goed, maar de synchronisatiemagneet laat de beeld
wals onregelmatig los, de wrijvingskoppeling is te vast of veel te los
ingesteld.
Beeldproef 7. Fout: Bij dit proefbeeld wordt iedere streep kort
na het begin onderbroken. Oorzaak: Te geringe druk der rol van den
schryfopzet, zoodat het vooreinde hiervan door den stoot der schrijf
stift van de beeldwals wordt opgewipt en daardoor de punt der schrijfstift
van het papier opheft. Bij den in den handel verkrijgbaren schryfopzet
is een veer aangebracht, die zorgt voor een juisten druk; bij eigenge
maakte schrijvers, die alleen door eigen gewicht druk uitoefenen, moet
door toevoeging van gewicht een juiste druk verkregen worden.
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De instelling van het apparaat.

Beeldproef 8. Fout: Het geheele beeld is gekleurd. De oorzaak
hiervan is, dat öf de schrijfopzet een te grooten druk uitoefent, öf dat
het gebruikte calqueerpapier te gevoelig is. Uit de onregelmatig naast
elkaar liggende strepen in dit proefbeeld kan men opmaken, dat de slede
door de transportworm-as onregelmatig werd verschoven. Als de schroefdeelen goed in den draad van de transportworm-as passen, kan dit steeds
verholpen worden door een paar druppeltjes olie, die men op de geleistaven van de slede laat vallen.
Beeldproef 9. Bij dit proefbeeld liep de rol van de schrijfslede
alleen met den kant over het papier en teekende daardoor dunne strepen
in het beeld. Men kan, om dit te voorkomen, de rol voorzien van sterk
vloeipapier, zoodat het doordrukken van het spoor van de rol ver
meden wordt.
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DE SAMENSTELLING VAN EEN PROEFZENDER.

Om bij de instelling van den beeld-ontvanger onafhankelijk te zijn van
de beeld-uitzendingen van den radio-omroep en ten dienste van amateurs,
die proeven willen nemen met beeldtelegrafie, geven wij in dit deel van
ons hoofdstuk een korte aanwijzing voor den bouw van een beeld-zender
en van den toonmudulator.
De beeld-zender is door het vervallen van den schrijfmagneet en van
den synchronisatie-magneet, eenvou
diger dan de beeld-ontvanger. De op
stelling van het drijfwerk voor de as
sen, transportworm-as en geleistaven
is gelijk aan die bij den beeld-ont
vanger, evenwel is de walsdrager
zonder wrijvingskoppeling vastgezet
op de wals-as.
Op de grondplaat moet een sleepveer bevestigd worden, die langs den
zijkant van de beeldwals sleept. De
walsdrager is voorzien van een sleepring, die op ongeveer 1/10 van zijn
omtrek is onderbroken. De onder
breking van den sleepring moet zoo
worden aangebracht, dat de sleepveer over deze onderbreking gaat,
wanneer de taststift van den zender
over de stootplaats van het zendblad
glijdt. .
De taststift bevindt zich op een
Afb. 565. Taststift voor den
beeld zender.
gelei-slee, die overeenkomt met de
gelei-slee van den schrijfmagneet.
Een vereenvoudigde uitvoering van de slee vinden wij in afb. 565. De
taststift bestaat uit een staaldraad, die bevestigd is aan een ten opzichte
van de slede geïsoleerd koperen plaatje. De taststift rust met haar
scherphoekig omgebogen einde op het zendblad.
De zendtaststift, evenals de sleepveer worden met den toonmodulator
verbonden. Men kan iedere, willekeurige, kleine wisselstroommachine met
een hooge frequentie, zooals bijvoorbeeld een kleinen wisselstroomgenerator van een fietslantaarn, gebruiken voor den toonmodulator. Als
men in het bezit is van een goeden zoemer moet een hoogen constanten
toon, dan kan men ook dezen, zooals aangegeven in de schakeling van afb.
566, als toongenerator gebruiken.
De overdrager tusschen zoemer en beeld-ontvanger moet primair laagohmig en secundair hoog-ohmig zyn (spoelen van kleine inductieapparaten). Wordt voor toonmodulator een lampzender gebruikt, dan kan
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De samenstelling van een p.roef zender.

deze zeer doelmatig in drie-punt schakeling worden uitgevoerd (zie afb.
567). De hierbij noodige ijzervrije trillingskringspoel wordt samengesteld
uit 5000 windingen
van over elkaar ge°
wikkeld, 0.1 mM dik,
Ge/i/krichter geïsoleerd koperdraad.
°
Een 2 cM hooge
S
spoel, met 4 cM kerndoorsnede en 7 cM
uitwendigen diameter
O
o ^ee/dzender 1S voldoende. De wik
keling moet* na 3000
Afb. 566. Zoemer als toonmodulator.
windingen van een af
takking zijn voorzien. De grootten van de overige schakel-elementen
kunnen uit de afbeelding worden bepaald.
De wederzijdsche opstelling der onderdeden speelt bij deze, alleen
met lage frequentie werkende, schakelinrichting, een zoo ondergeschikte
rol, dat wij zullen afzien van een beschrijving van de samenstelling. In
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0,5 Aff
■
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Öee/dzender

7000
C/rj

Geljjkrichter

*
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OO-OOOo/t
■ Afb. 567.
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Schakeling van een generatorlamp.

plaats van de yzervrye trillingskringspoel kan ook een spoel met ijzeren
kern worden gebruikt, mits de met iedere belastingwyziging verbonden
toonschommelingen van geen beteekenis zijn. In dit geval kan de primaire
spoel van de meeste laagfrequenttransformatoren als roosterkringspoel
en de secundaire als terugkoppelspoel in de gewone detectorschakeling
gebruikt worden.
Als de proefzender alleen dienst moet doen voor de instelling van de
streeplengte van het ontvangtoestel, dan stelt men de slede van den
zender direct op den beeld-ontvanger en gebruikt een gedeelte van de
beeldwals als zendwals en het andere gedeelte als ontvangwals.

VIJFDE HOOFDSTUK.

\

DE CONSTRUCTIE VAN ELECTRO-MAGNETISCHE LUIDSPREKERSYSTEMEN.

1.
*

.

EENZIJDIG WERKENDE SYSTEMEN.

■

De functie, welke de luidspreker vervullen moet, bestaat hierin, dat
hij geluidstrillingen, die omgezet zijn in electrische energie, moet heromzetten in geluidstrillingen van dezelfde of grootere sterkte. Geluidstrillingen zijn luchttrillingen, tot welker ontstaan mechanische energie
noodig is. De energie-omzetting, die in den luidspreker plaatsvindt, is
daarom van tweevoudigen aard: omzetting vari electrische energie in
mechanische- en omzetting van mechanische energie in geluids-energie.
Zoodoende krijgen wij twee deelen, waaruit een luidspreker moet
worden opgebouwd: de omzetter van de electrische energie in mechanische
— het aandrijfsysteem, en de omzetter van mechanische- in geluidsenergie —, de geluidsweergever of het membraan. Ieder van deze beide
deelen moet een getrouwe omzetting van de in periodische trillingen
toegevoerde energie mogelijk maken. De kwaliteit van den luidspreker
hangt af van de omstandigheden, waaronder deze werkingen worden
verricht.
De omzetting van electrischen stroom, b.v. spanningsschommelingen, in
mechanische beweging kan electromagnetisch, electrodynamisch of
capacitief (statisch) geschieden.
Bij het electro-dynamische principe, dat berust. op de afleiding van
een door stroom doorvloeiden geleider in het magnetisch veld, bestaat
tusschen stroom en krachtwerking een lineaire verhouding, zoodat dit
principe bijzonder geschikt is voor een zuivere reproductie, zooals wy reeds
in een vorig hoofdstuk opmerkten; daarentegen is de electro-acoustische
werkingsgraad gering.
Het electro-magnetische principe, dat gegrond is op de krachtwerking
van een electro-magneet, veroorzaakt evenals het capacitieve principe
(wederzijdsche krachtwerking van twee condensatorplaten) een kwadra
tische verhouding tusschen stroom (spanning) en kracht. Desondanks is
het electro-magnetische principe het meest verbreid, omdat het een zeer
goeden werkingsgraad bezit en daarom voor normale radio-ontvangtoestellen, met de tot nu toe verkregen resultaten, het voordeeligst werkt.
Doordat, tengevolge van de naar verhouding geringe energiebronnen, de
uitgevoerde- bewegingen zekere grenzen niet overschrijden, kan ondanks
de kwadratische verhouding tusschen stroom en kracht een nagenoeg ge-
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Eenzijdig werkende systemen.

trouwe omzetting bereikt worden; bovendien is het gelukt door con
structieve verbeteringen, zooals de dubbelzijdig symmetrische arbeids
wijze van de nieuwe systemen, de kwadratische verhouding gedeeltelijk
op te heffen.
Om de door het aandrijfsysteem verwekte mechanische trillingen in
geluidstrillingen om te zetten, moet een overeenkomstig groote hoeveel
heid lucht in deze trillingen gezet worden. Tot dit doel brengt men de
mechanische trillingen op een lichaam van zoo groot mogelijk oppervlak
over, dat dan in deze opgedrongen trillingen geraakt en geluidsgolven
uitstraalt.
Opdat het lichaam de opgedrongen trillingen nauwkeurig kan volgen,
is het noodig, zijn massa zoo klein mogelijk te houden, om de traagheid
daarvan zooveel mogelijk te verminderen. Deze eisch en het streven naar
een betrekkelijk groot oppervlak deden een plaatvormig, dun lichaam
ontstaan, dat wij kennen onder den naam conus-membraan.
Teneinde te verkrijgen, dat het membraan een nauwkeurige omzetting
in geluidsgolven mogelijk maakt, moet het öf zonder storende eigentrillingen uit te voeren, zuiver kolfvormig de opgedrukte trillingen volgen
óf zijn eigentrillingen moeten dusdanig gelijkmatig over het bereik van
de hoorbare toonfrequenties verdeeld zijn, dat geen opgedrukte resonantie-lagen resulteeren. Practisch kan nóch de eene nóch de andere eisch
geheel vervuld worden.
Het essentieele punt van alle electro-magnetische aandrijfsystemen
voor conus-luidsprekers ligt in de z.g. „ankeraandrijving”. De door den
electromagneet uitgeoefende bewegingskrachten werken niet, zooals bij de
normale telefoon, direct op een ferro-magnetisch membraan, maar indirect
op een klein weekijzeren anker (tong), dat gewoonlijk door middel van
een kleine stift zijn bewegingen op het membraan overbrengt.
Dit principe werd het eerst in practijk gebracht door de firma Brown.
Het voordeel van dit principe bestaat daarin, dat men het membraan on
afhankelijk van materiaal en vorm kan uitvoeren. Immers, terwijl
het membraan bij directe inwerking van de magnetische krachten uit
ijzer moet bestaan en een gestrekten vorm moet bezitten, kan men het
nu van beter daarvoor geschikte stof en in beteren vorm uitvoeren, een
omstandigheid, die in het bijzonder bij conus-luidsprekers met groot
membraan van veel belang is.
De principieele inrichting van een eenzijdig werkend anker-systeem
toont ons afb. 568. W stelt een door een spoel omgeven weekijzeren kern
voor, die op een permanenten magneet is aangebracht. T is de aan een
zijde vast ingestelde tong uit weekijzer, St de overbrengingsstift.
De in de spoel vloeiende wisselstroomen veroorzaken wisselende magnetiseeringen van de weekijzeren kern, onder den invloed waarvan de
tong in trilling geraakt. De permanente magneet doet dienst ter voor-
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Eenzijdig werkende systemen.

magnetiseering, die noodig is, om trillingen te verkrijgen van de grondfrequentie.
Zonder permanenten magneet zou zoowel de positieve- als de negatieve
helft van den wisselstroom een aan
trekking van de tong tengevolge
hebben, d.w.z. zij zou gedurende een
periode tweemaal uit haar ruststand
tegen de weekijzerkern worden ge
trokken. Dat zou de dubbele fre
quentie tot gevolg hebben, waardoor
een getrouwe weergave onmogelijk
zou zijn. Door de magnetiseering
N
ontstaan de .volgende veranderde
verhoudingen: Onder den invloed
der constante aantrekkingskracht
van den permanenten magneet en
de terugwerkende elastische span
Z
kracht, zal het anker (tong) een
ruststand innemen en wel zoodanig, Afb. 568. Eenzijdig werkend systeem.
dat het zich iets naar den magneet
doorbuigt (gestippeld geteekende stand in de afbeelding).
Versterkt nu een zekere impuls het magnetisme van den permanenten
magneet, dan beweegt zich de tong nog meer in' diens richting, terwijl
een tegengestelde impuls het magnetisme verzwakt en de tong door de
spankracht van den magneet afge
trokken wordt, over den eerst inge
hB
nomen ruststand heen, in een door
de spankracht bepaalden stand. Met
één stroom-periode komt dus ook
^ één trilling van de tong om den
^ ruststand overeen en de oorspronke
lijke frequentie blijft daarom be
houden.
De trillingen der tong om den
ruststand zijn natuurlijk niet ge
heel symmetrisch, hetgeen uit de
karakteristiek van zulk een systeem
Afb. 569. Kromme van de anker- kan worden afgeleid. De kromme
beweging in afhankelijkheid van den (zie afb. 569) stelt de tongbewcstroom.
ging, afhankelijk van den stroom i.
voor. Deze onsymmetrische trilling uit zich in het optreden van een
storenden boventoon.
Beteekent
den totalen, in de luchtspleet tusschen tong en pool aan-
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wezigen, magnetischen krachtstroom, dan is volgens de voor de aantrek
kingskracht van een magneet geldende wet, de op de tong uitgeoefende
kracht:
P = C . 0
waarin C een constante is.
De krachtstroom is samengesteld uit de constante componente <pfc
afhankelijk van de voormagnetiseering en de door de in de spoel vloeiende
wisselstroomen opgewekte sinusvormige wisselcomponente 0iv sin ojt:
0 = 0k± 0lvsin cot .
Daaruit volgt de op de tong uitgeoefende kracht:
P= C

± <pw sin co t)2

= C (02^ ± 2 cpk <pw sin cot + 02u> sin2cot) .
Wegens:

021„

$2W sin2 co/ = —^-(1 — cos 2a,t)

kan het boven uitgedrukte ook in dezen vorm geschreven worden:
P=C (02* +
constante

componente

± 2 m 0iv sin cotgrondfrcqui-ntieC'imponente

cos 2o)0

dubbelfrcquentiecomponente

Deze formule houdt het volgende in: De op de tong uitgeoefende kracht
is samengesteld uit drie componenten en wel een constante componente,
een grondfrequentiecomponente en een componente van de dubbele
frequentie (cos 2 cot). Daar de constante componente op de beweging der
tong geen invloed heeft, de tong is de bewegende kracht:
02iy

P = C (± 0£ 0n» sin co t----- — cos 2 co t).
Hieruit volgt (het eerste lid van deze vergelijking toont zulks aan) dat
de bewegende kracht niet alleen afhankelijk is van den de beweging veroorzakenden krachtstroom 0iv sin cof, maar ook van den constanten
stroom 0*-. Bij sterkere magnetiseering wordt daarom de geluidssterkte
grooter. Het tweede lid beteekent het optreden van een dubbelfrequentiecomponente, die zich uit als storende boventoon. Ware geen voormag
netiseering aanwezig, dus 0^ = O, dan was
■

0'w
.
P=C. ----- cos co t .
2
Zooals eerder gezegd, zou in dit geval zich alleen de dubbele frequentie
instellen.
Wegens het kwadratisch voorkomen van 0iv is dit lid steeds positief,
d.w.z. dat de beweging der tong naar den magneet altijd grooter is dan
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in tegengestelde richting, waaruit de onsymmetrische manier van werken
volgt. Het zou dus gewenscht zijn,' dat $2,„ veronachtzaamd kon worden,
wanneer <f)w ten opzich
te van (pj. zoo klein
was, om het geheelc
tweede lid te doen ver
dwijnen.
Bij kleiner wordende
&w zakt echter ook de
geluidssterkte, zoodat er
niets anders op zit dan
zeer groot te maken.
:è:
Dit kan natuurlijk slechts
tot een zekere grens,
die door de magnetische Hj
verzadiging
van
de
tong wordt bepaald, ge
schieden.
Afb. 570. Systeem met eenzijdig gelagerd
De werkingsgraad van
anker.
de principieele inrichting
volgens afb. 568 wordt, zooals algemeen bekend is, beter, als men den
permanenten magneet een hoefijzervorm geeft en beide van weekijzeren
schoenen voorziene polen op de tong laat werken, welke uitvoering dan
ook in de practijk steeds toegepast
• wordt.
In beginsel verandert daardoor
niets. Met betrekking tot de op de
tong uitgeoefende kracht geldt
hetzelfde als voor afb. 568. De
beide wikkelingen over de pool' schoenen zyn hierbij zoo gescha
keld, dat beide polen gelijktijdig
versterkt of verzwakt worden. De
bedraagt
weerstand
ohmsche
meestal 1000 Ohm per spoel. Bij
,-Ü
de betere uitvoeringen zijn de
poolschoenen altijd gelamelleerd
om de wervelstroomverliezen te
Afb. 571. Systeem met tweezijdig reduceeren.
Dit tweepolige, eenzijdig werken
gelagerd anker.
de aandrijfsysteem wordt in tal
rijke uitvoeringsvormen, die echter slechts weinig van elkaar verschillen,
bij conusluidsprekers toegepast. In het begin der radio-ontwikkeling werd
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dit systeem al speciaal gebruikt en het mag zich heden ten dage nog
altijd in een uitgebreide toepassing verheugen, bij min of meer goede
constructies.
Er bestaan systemen met eenzijdig- (afb. 570) en met tweezijdig- (afb.
571) gelagerde ankers. Bij de laatste uitvoering is de tong meestal ter
vermindering der massa-traagheid, zoowel als ter onderdrukking van eigen
tonen (in het hoorbare toonfrequentie-bereik) uitgenomen. Voordeelen van

•
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Afb. 572.

Systeem Brown.

de eene ten opzichte van de andere constructie bestaan nauwelijks.
Daar bij iedere constructie, afhankelijk van de ter beschikking staande
energie, de afstand van de tong tot de poolschoenen veranderlijk moet zijn, *
om het kleven der tong te vermijden, hebben deze systemen doorgaans
een regelinrichting, waarmede de luchtspleet op de kleinst toelaatbare
waarde kan worden ingesteld.
Vaak is de tong vast gelagerd en kunnen de magneten bewogen worden.
Bij menige uitvoering geschiedt ook een regeling door beweging van
de tong.
De regelinrichting maakt tevens een controle mogelijk van de juiste aan-
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sluiting van zulk een luidspreker, hetgeen van beteekenis is, wanneer deze
op den laagfrequentversterker is aangesloten zonder tusschenschakeling
van een uitgangstransformator of luidsprekerbeveiliging. De aansluiting
moet dan zoo geschieden, dat de anode-ruststroom het magnetisme ver
sterkt, zoodat geen verzwakking van den permanenten magneet kan
ontstaan.
Men sluit den luidspreker willekeurig aan en regelt hem zoolang, totdat
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Afb. 573.

Systeem Brown met verwijderd anker.

de tong zich juist voor den aanslag bevindt. Verandert men nu de aan
sluiting, dan zal de tong óf sterk aanslaan óf de geluidssterkte zal sterk
verminderen. Gebeurt het laatste, dan was de luidspreker in den eersten
stand goed aangesloten.
Meestentijds is de klem van den luidspreker, die met de positieve pool
van de anodespanningsbron wordt verbonden, met een plusteeken ge
merkt of is het einde van het luidsprekersnoer door kleuring gekenteekend.
Het is ondoenlijk en overbodig verder in te gaan op de talrijke fabrikaten
met eenzijdig werkend tweepolig aandrijfsysteem, daar al deze systemen
in hun constructies nauwelijks van elkaar verschillen.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Als een der beste typen mag wel genoemd worden, het door de firma
Brown ontwikkelde en vervolmaakte Brownsche systeem (afb. 572 en 573).
Bijzonder gunstig is hierbij de opstelling van de beide fijn gelamelleerde
poolschoenen, die door twee gemeenschappelijke aan het ijzerlamel vast-

ï

SI

s

st

B

s

, geklonken koperen plaatjes M (afb. 573)
tot één stuk vereenigd zijn en na de mon
tage op den magneet gelijk met de klem,s_
plaat F, waarop de tong is ingesteld, vlak
GD r< i: fi UT
geslepen worden.
■ •
u
Daardoor verkrijgt men de grootst moge
lijke
precisie, namelijk ideaal gestrekte
SI
parallelle vlakken: tong — poolschoenen.
Het Brownsche systeem is ook inderdaad
een der gevoeligste systemen en spreekt
reeds tamelijk sterk aan op een kristalontvanger.
©*
Resumeerend kunnen wij zeggen, dat
D
eenzijdig werkende systemen tengevolge
van de onsymmetrische arbeidsmethode
Afb. 574. Systeem met
alleen bij kleine amplituden gunstig, echter
verlengde weekijzeren
nimmer geheel vrij van boventonen wer
poolschoenen.
ken. Hun grootste voordeel is gelegen in
hun naar verhouding eenvoudige samenstelling en groote gevoeligheid
(goede werkingsgraad), die hoofdzakelijk door regelbaarheid van de luchtspleetwijdte verkregen wordt.
Een nadeel is echter gelegen in de omstandigheid, dat de door de
spoelen verwekte wisselende krachtstroom over het magneetstaal sluiten
moet (hysteresisverlies), wat oorzaak kan zyn Van amplitudevervorming.
Ook bestaat de mogelijkheid, dat het anker bij kleine doorsnede, dus bij
jgewenschte kleine afmeting en de poolschoenen door het constante mag-
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netisme verzadigd worden, waardoor dan frequentie-vervormingen kunnen
optreden.
Een constructie, waarbij deze nadeelen, die practisch van weinig ge
wicht zijn, ten deele zijn voorkomen, vinden wij weergegeven in de afb.
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Afb. 575.

Systeem met weekijzeren gesloten kring.
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3

I

574 en 575. Hierbij zijn de weekijzeren poolschoenen door de weekijzeren
deelen z, beide tot een bij de tong j sluitenden kring uitgebouwd. Er
bestaat dus nu voor den magnetischen wisselenden stroom van iedere
spoel een korte weg, geheel van weekijzer.
Voor den doorgang van de krachtlijnen komt nu bovendien niet meer

i

•!
§
&
I
i

Soldeerp/ddh

X

C

'Q

■ 4;|

-J5

— ii -

1

i.5

\

■72

SM

Is

1

m

■

I—t

Y/MV.

4

I

«*n
'B
Afb. 576.

Systeem met zuivere ankerregeling.

de smalle doorsnede, maar de zich in de luchtspleten bevindende, grootere
vlakte van de tong in aanmerking, zoodat een magnetische verzadiging
niet meer zoo gemakkelijk kan optreden. Om de constructie stabieler en
een gezamenlijke bewerking van de poolschoenvlakken mogelijk te maken,
-

■

i

596

Eenzijdig werkende systemen.

zijn de deelen z door een sterke koperen plaat B vast met elkaar
verbonden.
Dit systeem is ook zeer geschikt voor zelfbouwers. De anker-regeling
geschiedt op eenvoudige wijze door een regelschroef R, waarbij er
zorg voor gedragen moet worden, dat de op het koperen blok gespannen
tong, wanneer de regelingsschroef niet aangetrokken wordt, op de onderste
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Afb. 577. Systeem met zuivere ankerregeling.
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pool moet liggen. Door het aandraaien van de schroef kan de tong worden
opgeheven en nauwkeurig worden ingesteld.
G is een klein ebonieten plaatje, waarop de aansluitklemmen bevestigd
zijn. Voor het constant magnetisme zijn drie gelijkpolige op elkaar ge
plaatste telefoonmagneten M aangebracht.
Een zeer eenvoudig, eenzijdig werkend aandrijfsysteem kan gemakkelijk
uit een koptelefoon wórden samengesteld, indien men het ijzeren mem
braan door een weekijzeren tong vervangt. In de afb. 576 en 577 vinden
wij een uitvoeringsmogelijkheid, die het voordeel bezit van een zuivere
regeling van het anker. De schelp van de koptelefoon zit in een koperen
beugel B in den vorm, zooals wij dien vinden aangegeven in de afbeelding.
Het omhulsel G van de koptelefoon moet een weinig boven den beugel
B uitsteken, opdat, bij het opleggen van de tong Z tusschen beugel en
tong een kleine tusschenruimte openblijft. Door aandraaien van de schroef
S en de ontstane hefboomwerking met a als steunpunt kan de afstand
tusschen de tong en de polen nauwkeurig worden ingesteld. Voor het
inbouwen moet de tong licht naar onderen worden doorgebogen.

w*- ■
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DUBBELZIJDIG WERKENDE TWEEPOLIGE
SYSTEMEN.

Wanneer men het anker tusschen de beide polen van een magneet op
stelt, dan ontstaat een dubbelzijdig-symmetrisch werkend tweepolig
systeem. Het maakt hierbij niets uit of de wikkeling om het anker of om
de poolschoenen wordt gelegd.
Neemt het anker den middenstand in tusschen de poolschoenen in de
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Afb. 578. Dubbelzijdig werkend
tweepolig niagneetsysteem met
wikkeling om het anker.

:

i
;
-

f

Afb. 579. Dubbelzijdig werkend
tweepolig niagneetsysteem met
wikkelingen om de poolschoenen.

luchtspleet, dan werken hierop, zoolang de wikkeling stroomloos is, geen
directie-krachten, omdat de tegengesteld gerichte, even groote aan
trekkingskrachten der beide polen worden opgeheven. Men noemt daarom
dergelijke systemen „systemen met ontlast anker”.
De evenwichtstand van het anker is immers labiel, daar reeds bij een
kleine afwijking uit den middenstand een der beide poolkrachten ten
gevolge van het kwadratisch toenemen de overhand krygt en een resul• teerende kracht optreedt, die het anker tegen de eene of de andere pool
aantrekt. Om dit te verhinderen moet het anker ook hier door een
elastische spanning in den ruststand worden gehouden.
Het anker is alleen dan werkelijk ontlast, als het zich precies in het
midden van den luchtspleet bevindt. Reeds een geringe afwijking veroor
zaakt een mechanische tegenspanning.

'

■ .(IS
■

j
-■i

m:

; v*i
.v:v

m
v.

Iv
■: ÉtPf!

..
598 Dubbelzijdig werkende tweepolige systemen.

1

Bij de inrichting volgens afb. 578 met de wikkeling om het anker,
veroorzaakt een in de wikkeling vloeiende stroom een evenredigen kracht
stroom in de poolschoenen, die eenerzijds gelijk gericht met den
magnetischen krachtstroom van den magneet en anderzijds tegengesteld
gericht is met den magneetstroom. Hetzelfde doet zich voor bij de in
richting volgens afb. 579, wanneer de spoelen overeenkomstig geschakeld
zijn; deze schakeling moet zoo plaats vinden, dat de door de spoelen
opgewekte krachtstroomen tegen elkaar gericht zijn.
Bij beide systemen bewerkstelligen de toegevoerde krachtstroomen een
verstoring van den evenwichtstoestand; het anker zal naar die zijde
worden bewogen, waarop de krachtstroomen summeeren. Is de toegevoerde
krachtstroom een wisselende stroom, opgewekt door een in de wikkeling
vloeienden wisselstroom, dan zal het anker trillingen gaan uitvoeren in
de frequentie van dezen wisselstroom.
De op het anker werkende kracht is:

fc>

'•

'
;.

P = Pi-P7.

\

Beteekent:
0k, den constanten magneetstroom,
0W} sin cot, 0iv, sin cot, den toegevoerden, sinusvormigen, wisselen
den krachtstroom,
dan is:

'• .

P\ = C (0/c+ 0Wl sin cot)2;
P2=C (0k — 0W2sin cot)2;

(C = constante)

P = Pi— P2=C {2 0b (0Wl + 0Wi) sin cot + sin2o)f (02Wl — <P* wj}

'

Voor den middenstand van het anker wordt wegens den gelijken luchtspleetafstand aan beide zijden:
.

0wx — @w2 ~ &w
waardoor de vergelijking tot:
P = 4C • 0k 0ws\n cot
wordt vereenvoudigd. Daarbij blijft alleen nog de grondfrequentie over.
Bevindt zich het anker niet precies in het midden, dan is door den ver
schillenden luchtspleetafstand 0Wl niet gelijk aan 0W2 , in welk geval
de kracht P door de vergelijking in den eersten vorm gegeven is.
Daar:

;■

t

•r
sin2 cot(02Wl — 02Wz) =

02wi — &2w2 (1 — cos 2cot) ,
2

kan de formule ook in dezen vorm worden geschreven:
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P

= c{

02wt ^J>-a,2 + 2 (pk(<pW' +
constante
component

sjn mt _

grondfrequentiecomponent

&W, - <P*Wi

cos 2Q)t .

2
dubbelfrequentiecomponent

Als gevolg van de onsymmetrische werking treedt dus buiten de grondfrequentie-component nog een constante component, zooals een dubbel frequentie-component op. Het systeem werkt daarom alleen by nauwkeurigen middenstand van het anker vrij van boventonen.
Een regelinrichting is bij dit systeem
ttv
m
overbodig, daar de luchtspleet of beter
\ /
nog de som der beide luchtspleten con
f^g—a
stant is. Bovendien moet het. anker van
te voren zoo in het systeem bevestigd
xw
. zijn, dat het den juisten middenstand
tusschen de polen inneemt; een regeling
is dus daarom eerder nadeelig, omdat
-y
daardoor de middenstand veranderd kan
worden.
De werkingsgraad van deze systemen
is niet bijzonder goed, omdat de wisse
lende krachtstroom voor het grootste
gedeelte over lucht moet gesloten
worden (vergelijk afb. 578 en 579).
(pw is daarom klein. Nu is de op het
anker werkende bewegingskracht even
wel ook evenredig met den constanten
krachtstroom (p/{ .
Afb. 580. Systeem met ge
sloten weekyzeren weg.
Om den werkingsgraad te verhoogen,
bestaan mogelijkheden, n.1. vergrooting
van <Pk of van (pw ;
kan door gebruik van een overeenkomstig
sterkeren permanenten magneet verhoogd worden. Dit is het meest toe
gepaste middel bij deze systemen. cp]V kai\ evenwel ook vergroot worden
als men een gesloten weekyzeren weg aanbrengt.
Zulk een inrichting is in afb. 579 geteekend. De weekyzeren weg moet
een kleine onderbreking bezitten, b.v. door twee koperen tusschenstukken
m, daar anders de polen van den magneet kortgesloten zouden zyn, wat
een betrekkelijken achteruitgang van den in de luchtspleet tusschen de
polen aanwezigen constanten krachtstroom tengevolge zou hebben.
Echter moet ook bij onderbreking van den weekyzeren weg de per
manente magneet zeer sterk worden gekozen, omdat de resulteerende
magnetische nevenstroom den constanten magneetstroom in de luchtspleet
van d<? poolschoenen steeds achteruitzet. Men ziet hieruit, dat een door den

4>a

D!=

w

■

N

'
V'

t :

.
•3

-ï

'i
■

•-<;

■■<1

:.V'i
‘

■

«

'

.

.

'

■

.

:

•

•

-

600 Dubbelzijdig werkende tweepolige systemen.

>'*
weekijzeren weg teweeggebrachte vergrooting van (pw eigenlijk ten koste
van &/< gaat.
Al wordt nu <ƒ>£ vergroot of ter verhooging van <ƒ>,„ een weekijzeren
weg aangebracht, steeds moet hiermede een vergrooting van den
permanenten magneet gepaard gaan. Deze systemen bezitten daar-
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Afb. 581. Dubbelzijdig werkend tweepolig
systeem volgens het principe van afb. 578.

te"*

ft

om allen een bijzonder grooten en krachtigen permanenten magneet.
Afb. 581 toont een dubbelzijdig werkend tweepolig systeem volgens het
beginsel van afb. 578. Opvallend is hierbij de zeer groote magneet. De
spoel is op het anker aangebracht, zonder dit aan te raken en beweegt
dus niet mee, waardoor de massa van het bewegend gedeelte verminderd
wordt.
Het systeem bezit een regelinrichting, waarmede het anker kan worden
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:

ingesteld, doch zooals gezegd, is zulks eerder schadelijk dan nuttig. De
zelfvervaardiging is niet moeilijk. Hoofdzaak voor een goede geluidssterkte
is een groote sterke magneet, b.v. een z.g. „ontstekingsmagneet”.
In afb. 582 is een zelfgebouwd model weergegeven. De wikkeling be
staat uit een normale koptelefoonspoel van 1000 Ohm gelijkstroomweerstand. Deze spoel is direct op het anker geschoven, omdat haar massa
klein is ten opzichte van het anker zelf en
zonder meer dus te verwaarloozen valt.
Om de strooiïng te verminderen moet de
spoel zoo dicht mogelijk bij de polen opge
steld worden, daar anders slechts een klein
deel der krachtlijnen door de polen gaat,
tengevolge waarvan de geluidssterkte zakt.
Bij een magneet zonder boorgaten in de
polen kunnen de poolschoenen hierop ge
klemd worden.
Afb. 583 geeft het bovenaanzicht hiervan
weer. De zwart geteekende rechthoeken zijn
twee stukken koper, die de weekijzeren pool
schoenen P tegen de magneetpolèn aan
drukken. In de luchtspleet in het midden
komt het einde van het anker te liggen.
De bevestiging hiervan volgt uit afb. 582;
het anker is aan een dwarsbalk vastge
schroefd. Twee koperen platen, die ter zijde
van de poolschoenen hier tegenaan geschroefd
zijn, houden den dwarsbalk vast.
De instelling van het anker in den midden
stand kan geschieden door den dwarsbalk
iets te verdraaien om zijn as, hetgeen door
Afb. 582. Zelf-gebouwd
zijwaarts verschuiven van de koperen platen
magneetsysteem.
voor eens en voor altijd kan geschieden. Met
dit doel zijn de schroefgaten elliptisch uitgevoerd en heeft men dus eenige
speling.
Voor het overbrengen der ankertrillingen op het membraan dient een
in het anker gesoldeerde koperen stift met schroefdraad. De membraanpunt kan dan tusschen twee moeren aan de stift vastgeklemd worden.
Dit eenvoudige model werkt zeer bevredigend.
Onder de dubbelzijdig symmetrisch.werkende tweepolige systemen be
hoort ook het in Amerika veel verbreide Crosley-systeem. Dit verschilt
principieel (afb. 584) van de hier beschreven tweepolige systemen alleen
daarin, dat het anker aan beide zijden gespannen is en de magneetpolen
daarom in het midden hierop werken. Dienovereenkomstig bezit het anker
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Afb. 584.

Schema van het Crosley-systeem.
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Afb. 583. Bovenaan
zicht van het eigen
gebouwd magneetsysteem.
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585.

Practische uitvoering van het
Crosley-systeem.
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twee wikkelingen, die zoo geschakeld moeten zijn, dat haar krachtstroomen tegen elkaar zijn gericht.
Een de wikkeling doorvloeiende wisselstroom bewerkt dan, dat de toe
gevoerde krachtstroomen eenmaal met den permanenten magneetstroom
gelijk, dus hiermede geaddeerd en eenmaal tegengesteld gericht zijn, dus
hiervan gesubtraheerd worden. Het anker voert daarom trillingen uit in
de frequentie van den wisselstroom.
Om den krachtstroom een gesloten ijzeren weg te bieden, hebben de mag
neten den vorm, zooals deze in afb: 585 is te zien. Deze afbeelding geeft
de practische uitvoering van dit systeem weer. Mechanisch tamelijk ge
compliceerd is het overbrengen van de ankertriHingen op het membraan,
wat echter als gevolg van de bijzondere inrichting onvermijdelijk is.
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SYSTEMEN MET POLAIR ANKER.

Bevestigt men het eene einde van het anker direct op een pool van den
magneet, zooals in afb. 586 is aangegeven, dan deelt zich het magnetisme
van deze pool aan het anker mede, d.w.z.
aan het vrije einde ontstaat nu de pool
waarop het anker aan het andere einde
ligt. Het anker wordt „gepolariseerd".
Daardoor treedt een verhooging op .van
E
den constanten magnetischen kracht
rii
stroom
wat gelijk staat met een
verhooging
van
den werkingsgraad.
z
Op de tegenover het vrije einde van
I
het anker staande pool bevindt zich de
I
wikkeling. De principieele opstelling van
\
/
afbeelding 587 werkt daarom eenzijdigv.
onsymmetrisch. Bovendien moet de door
de spoelen verwekte, magnetische, wis
selende krachtstroom over een staalAfb. 586. Magneet met polair
magneet en over de geheele lengte van
anker.
het anker gesloten worden, een omstan
digheid waarvan het nadeel reeds in afdeeling 1 van dit hoofdstuk werd
uiteengezet.
Beide nadeelen, namelijk de eenzijdig-onsymmetrische arbeidsmethode
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Polaire ankersystemen met weekijzeren juk.
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Systemen met polair anker.

en de ongunstige weg voor den wisselenden krachtstroom, kunnen worden
opgeheven door het aanbrengen van een gelammelleerd weekijzeren juk
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Constructie van het Radiolavox-systeem.
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in den zin van een kleinen kerntransformator, zooals wij in afb. 587
vinden aangetoond. Het juk is door een luchtspleet onderbroken, waarin
het vrije einde van het anker
zweeft, en wel dusdanig, dat aan
beide zijden nog een luchtruimte
overblijft, om het anker de ge
legenheid te geven zich te kun
nen bewegen.
Het weekijzeren juk is voor
zien van de wikkeling. In prin
cipe is het hierbij volkomen het
zelfde of slechts één spoel, zoo
als in afb. 587a of twee spoelen,
zooals in afb. 587b zijn aange
bracht. Op bepaalde voordeelen
van de laatstgenoemde inrichting
zullen wij later nog even terug
komen.
Men ziet hier, dat de wisse
lende krachtstroom nu niet meer
over den magneet gesloten moet
worden, maar dank zij het juk
zijn weg geheel over weekijzer
aflegt, waarbij de lamelleering
van het juk en gebruikmaking
van overeenkomstige ijzersoorten
Afb. 589. Practische uitvoering van
het Radiolavox-systeem.
den weg nagenoeg geheel ver-
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liesvrij maken. Het verloop van den constanten magnetischen kracht
stroom
en van den wisselenden krachtstroom cpw is bij afb. 587
ingeteekend.
Aan de eene zijde vereenigen zich de stroomen, aan de andere zijde
subtraheeren zij zich, zoodat
een door de wikkeling vloei
ende wisselstroom trillingen
van het anker bewerkt. Deze
opstelling bezit verder nog
het voordeel, dat het anker
in den ruststand (in het
midden van de luchtspleet)
onbelast is. Er werken dan
op het anker geenerlei
krachten in, omdat tegen
over het polaire ankereinde
de beide gelijknamige, ten
opzichte van het anker
echter tegengesteld gepola
riseerde, jukeinden staan.
Ook komt voor den door
gang van den wisselenden
krachtstroom niet meer de
doorsnede van het anker in
aanmerking, maar het zich
in de luchtspleet bevindende
veel grootere vlak, zoodat
Afb. 590. Zelfgebouwd polair ankersysteem. frequentievervormingen ten
gevolge van ijzerverzadiging niet meer zoo gemakkelijk kunnen voorkomen.
De op het anker uitgeoefende kracht is analoog met die bij de in
richting van afb. 578:

'
'
*

f

P = 4 C Ok <&\v sin cot,
d.w.z. de ankertrillingen zijn slechts proportioneel aan de grondfrequentie,
als de ruststand van het anker precies in het midden van de luchtspleet
ligt.
Een aandrijfsysteem met gepolariseerd anker vinden wij in den
Franschen luidspreker „Radiolavox”. In afb. 588 is de constructieve uit
voeringsvorm van dit systeem weergegeven. Op de polen van drie gelijkpolig op elkaar gelegde ringmagneten bevindt zich eenerzijds het gesloten
weekyzeren juk J, anderzijds de tusschen twee yzerdeelen Li en La een
zijdig gespannen tong Z.
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Het weekijzeren juk is hier in den geest van een manteltransformator
gebouwd. Om de spoelen gemakkelijk te kunnen inbrengen, bestaat het
uit twee deelen Ti en T2, die
S
s
door volmaakt glad geslepen
tfh
/Q
vlakken zonder eenige tus1 •
. I
schenruimte op elkaar sluiten.
I I
Deze verdeeling van het juk
M
1 •
1
o
bezit het voordeel, dat de
< I
1 1
];
E
O
l i
1 I
gemakkelijk te beschadigen
W
spoelen na bewerking van de,
de luchtspleet begrenzende,
Z
vlakken kunnen worden opge
schoven.
Een regelingsschroef R stelt
1
o
o
01
co
o
ons in staat het anker te rege
1
len door middel van een met
CN
-de tong verbonden spiraalveer.
M
Het weekijzeren juk en de voor
o
o
o
3
bevestiging van de tong dienen
r
de ijzerdeelen Li en L2 worden
55
alleen door drukking op den
Afb. 591. Constructie van een eigen
magneet gehouden. Dit ge
gemaakt polair ankersysteem.
schiedt door twee koperen
platen Pi en P2, die door middel van schroefassen S vast op elkaar
gedrukt worden. De naald Na draagt de trillingen van de tong over op
het membraan.
Bij het nieuwste model van de „Radiolavox” wordt het systeem eenigszins eenvoudiger uit
gevoerd, zooals wij
in afb. 589 kunnen
zien. De vastklemming van het juk
vindt hier plaats
o
door een koperen
beugel, zoodat de
B
beide platen over
B
•B
bodig worden. Het
systeem veroorlooft
Afb. 592. Samenstelling der lamellen uit transeen zeer groote geformatorblik.
geluidssterkte.
Tengevolge van hun goeden werkingsgraad zijn de systemen met polair
anker zeer geschikt voor zelfbouw. Daar zij buitendien door aanbrenging
van een gesloten weekijzeren juk dubbelzijdig-symmetrisch kunnen werken,
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verkrijgt men een alleszins goede weergave. Wij zullen daarom hier
eenige zelfgebouwde modellen, waarmede de maker zeer goede resultaten
heeft verkregen, beschrijven.
Een model, waarvan de principieele constructie overeenkomt met die
van afb. 587a, geven wij in afb. 590
weer. De afbeelding toont ons het reeds
gemonteerde en aan een membraan ver
bonden systeem. M is een krachtige
SI
on W
hoefijzermagneet, met welks eene pool
0
de tong verbonden is. Daar de magneet
aan de polen niet van boorgaten voor
zien was, moest de tong aan een ijzeren
balkje E vastgeschroefd worden, dat
n door klemming aan de magneetpool werd
vastgezet.
Als tegenlager voor de drukkende
schroef S dient een koperen of alumi
nium dwarsbalk Q. Het andere been van
den hoefijzermagneet (zie afb. 591) is
in het weekijzeren juk ingesloten. Het
juk bestaat uit lamellen van 0.3—0.4 mM
dik transformatorblik. Het wordt uit
twee pakjes blik samengesteld, die in
elkaar worden geschoven en vastge
klonken, nadat de spoelen zijn opgezet
(afbeelding 592).
De ohmsche weerstand van de spoelen
moet 1000 Ohm bedragen. De ankertong
Afb. 593. Zelfgebouwd anker- heeft geen regelingsinstallatie, deze
systeem met regelinrichting.
moet meteen nauwkeurig in het midden
van de luchtspleet worden ingesteld. Een soortgelijk systeem toont afb.
593. Hierbij dienen drie gelijknamige op elkander geplaatste telefoonmagneten voor de constante magnetiseering.
Het weekijzeren juk J wordt door het dwarsstuk E en de schroeven S
onder druk bevestigd. De tong Z bezit den in de afbeelding weergegeven
vorm en kan op eenvoudige wijze door middel van de stelschroef St, die
door een sterken metalen hoek W is geschroefd, geregeld worden.
In een kleine ebonieten strook H bevinden zich de aansluitklemmen s
voor de spoelen. De geheele inrichting is op een koperen beugel ge
monteerd, die tegelijk dienst doet als bevestiging voor het raam van het
membraan. Langdoorsnede, boven- en zijaanzicht van het systeem zijn
in afb. 594 weergegeven.
De afbeeldingen 595, 596 en 597 geven een systeem met twee spoelen
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weer. Hierbij wordt een kringvormige, permanente magneet aangewend,
om aan het breede, in den zin van een manteltransformator samengestelde
weekijzeren juk, een goede klemplaat te verschaffen. Daar het dikwijls
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Plattegrond, boven- en zij-aanzicht van het systeem
volgens afb. 593.

nogal eenige moeilijkheden oplevert om een ringvormigen magneet te
bemachtigen, gebruikt men hiervoor dan ook wel goede telefoonmagneten,
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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die in een ringvorm worden opgesteld, zooals het in de genoemde afbeel
dingen te zien is.
Zij moeten krachtig gemagnetiseerd zijn en worden in twee pakken,
ieder van drie, gelijkpolig op elkaar gelegd. De beide pakken vormen dan
een kring, waarbij
er wel zorg voor
gedragen
moet
worden, dat de
pakken met de ge
lijke polen tegen
elkaar liggen, zoodat de beide magneetpolen diame-'
traalr
geplaatst
zijn.
Door een ijzeren
stuk
K,
welks
vorm in afb. 596
wordt aangegeven,
worden de tegen
elkaar aanliggen
de magneetpakken
aan
één
zijde
overbrugd en door
middel
van
de
schroeven x, die
door de boorgaten
van de magneten
gevoerd worden, op
de grondplaat B
bevestigd.
De
grondplaat B en de
dekplaat D bestaan
uit koperen platen
van 4 mM dikte.
Tegenover het ijze
ren stuk K wordt
Afb. 595. Polair ankersysteem voor twee spoelen.
het juk opgezet.
Om de spoelen na de bewerking nog in te kunnen zetten, is het juk uit
twee E-vormige deelen Ei en.E2 samengesteld. Deze beide deelen worden
van goed uitgegloeid weekijzeren lamellen (transformatorblik) ver
vaardigd en door klinknagels n verbonden.
Het weekijzeren juk wordt onder druk tusschen dek- en grondplaat
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vastgehouden. Deze druk wordt verkregen door aandraaien van de drie
moeren
m
op
de
schroefassen S. Z is de
weekijzeren tong van 2
mM
dik
plaatijzer,
waarvan het eene einde
M
tusschen de middelste
s
s
jukdeelen zweeft, ter
D
wijl het andere einde
V/////////////,
tusschen de ijzeren
Sf.
R
rollen Ri en R2 ge
Z
spannen is.
Sp
h
G
De beide rollen be- G
R.
zitten, excentrisch ge
H
F
&
Et
boorde gaten. Aan de
1-T
1F
K
tong Z is een draadstift
mu W//^///////////A
N vastgesoldeerd, die
4
van onderen in haaktCCr
r
B
vorm verloopt. Hieraan
L
C
] Rm
wordt een sterke spis
raalveer vastgemaakt,
Afb. 596. Zij-aanzicht van polair ankerdie op de in deze afb.
systeem voor twee spoelen.
aangegeven wijze ster
ker of zwakker gespannen
kan worden. Daardoor ont
staat een regelingsmogelijkheid voor de tong.
De afb. 595 toont ons een
w
perspectief aanzicht van het
>
systeem, waarbij dan de dek
plaat is weggelaten. Ook de
spoelen zijn ter meerdere
overzichtelijkheid achterwege
gebleven. In deze afbeelding
B
is ook te zien, hoe de invoe
w
ring van de toevoerleiding L
H
moet plaats vinden. H is een
O
/A
ebonieten strookje, dat door
5
twee koperen hoeken w op de
grondplaat B bevestigd is; het
Afb. 597. Boven-aanzicht van polair
is voorzien van twee schroef
ankersysteem voor twee spoelen.
jes t, waar de beide snoeren
van de toevoerleiding L eindigen. Eveneens worden hier ook de
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einden van de parallel of in serie geschakelde spoelen aangesloten.
De spoelen moeten een ohmschen weerstand bezitten van 500—1000
Ohm per spoel. Ter beschutting wordt over het geheele systeem een
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uit normale poolschoenen en koptelefoonspoelen.
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• f

cylindervormig huis G van dun ijzerblik aangebracht, dat aan de eene
zijde open is en aan de andere zijde van een gesoldeerden wand is voorzien,
waarin gaten 'zijn aangebracht voor de schroeven S, de rollen R en het
toevoerleidingssnoer L.
Men moet er vooral zorg
voor dragen, dat de beide
deelen van het juk Ei en
E2 volkomen vlak en
zonder eenige tusschenruimte
op
elkander
liggen.
Zeer eenvoudig is het
in de afb. 598 en 599
weergegeven
systeem
samen te stellen, daar
hierbij normale poo.1schoenen en koptelefoonspoelen kunnen worden
gebezigd. In principe
Afb. 599. Practische uitvoering van het
komt het systeem over
systeem van afb. 598.
een met de hierboven besproken systemen; alleen is de gesloten weekijzeren weg, die door de
in de afbeelding aangegeven opstelling van de twee poolschoenen P en
het weekijzeren stuk Ea gevormd wordt, niet gelamelleerd.
De lamelleering speelt evenwel geen rol van bijzondere beteekenis, want
de bij niet-lamelleering optredende wervelstroomverliezen zijn over het
algemeen genomen niet zoo erg groot. Dit systeem werkt zeer goed en
geeft bij zorgvuldige en nauwkeurige uitvoering ook een
* E
voldoend groote geluidssterkte.
Het geheele aandrijfsysteem is op een koperen grondplaat G opgebouwd. Deze grondplaat is voorzien van vier
POB
boorgaten, die precies samenvallen met de vier boorgaten
van den telefoonmagneet, die voor de constante magnetiA
seering dienst doet. In het midden wordt een vierkant gat
gemaakt (4X4 mM).
Door de vier boorgaten voert men de vier schroefassen
s en over deze worden, op de grondplaat rustend, twee
5738
B
telefoonmagneten geschoven, die met de gelijke polen op
Afb. 600.
elkaar zijn gelegd. Links worden nu twee prismatische
Schakeling
weekijzeren
deelen Ei en E2 aangebracht, waartusschen de
der magneetspoelen.
goed uitgegloeide weekijzeren tong Z wordt geplaatst.
Aan den rechterkant wordt eerst een normale koptelefoonpoolschoen P met de spoel Sp geschoven, daarop het weekijzeren stuk Ea
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en dan weer een poolschoen P met een spoel Sp. De aansluiting wordt ook
hier weer door twee gelijkpolig op elkaar geplaatste telefoonmagneten M,
waarvan de polariteit moet correspondeeren met de onderste magneten,
aangebracht.
De vetgedrukte letters N en Z in de afbeelding geven de polariteit aan.

Afb. 601.

Practische uitvoering van een polair ankersysteem met
weekijzeren juk (zij-aanzicht).

Door moeren worden de deelen op elkander gedrukt. De lengte van het
weekijzeren stuk E3 moet zoo gekozen worden, dat tusschen de einden*
van de poolschoenen een voldoend groote luchtspleet overblijft, waarin
de tong haar trillingen kan volvoeren.
Bijzondere aandacht moet er aan besteed worden, dat de weekijzeren
stukken. Ei, E2 en E3 volkomen vlak zijn, om te voorkomen, dat mogelijk
kleine voegen daartusschen ontstaan, waardoor de geluidssterkte dan
sterk zou verminderen. De tong heeft een dikte van 2 mM; haar vorm
kunnen wij bepalen uit de afb. 598.
Een'op de tong gesoldeerde stift St brengt de trillingen van de tong over
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op het membraan. Onder de tong eindigt deze stift in een haakje, waaraan
een krachtige spiraalveer F hangt. Deze spiraalveer kan door de regelingsmoer R, die op de schroefas Sr draait, sterker of zwakker gespannen
worden, waardoor het mogelijk is de tong in de luchtspleet te regelen.
Om te voorkomen, dat de schroefas Sr en de daaraan bevestigde spiraal-

Afb. 602. Polair ankersysteem met weekijzeren juk (boven-aanzicht).

:
:

veer F door het aandraaien van de moer R uit den juisten stand geraken,
is de doorsnede van de schroefas aan het einde tweemaal grooter dan
bij het begin. Dit einde moet met een kleine speling passen in het gat,
dat aangebracht is in het midden van de grondplaat, waardoor de gewenschte schikking bereikt wordt.
Een op de grondplaat vastgesoldeerd buisje K dient als tegenlager
voor de moer R. Bij den bouw moet men er wel zorg voor dragen, dat
de tong, als de spiraalveer niet gespannen is, licht op de bovenste poolschoen rust; door het spannen van de veer wordt de tong dan min of meer
tot den ondersten poolschoen gebracht en kan aldus op de juiste plaats
in het midden van de luchtspleet gesteld worden.
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De spoelen, die hierbij gebruikt worden, zijn normale telefoonspoelen,
van ieder 1000 Ohm gelijkstroomweerstand. Zij moeten zoo geschakeld
worden, dat de door hen opgewekte krachtstroomen gelijk gericht zijn
d.w.z. de beide spoelen moeten
eigenlijk als een doorloopende
wikkeling beschouwd worden
(vergelijk afb. 600). Het einde
van de eene spoel moet verbon
den worden met het begin van
>
c?
de andere, indien zij in dezelfde
richting zijn opgesteld; zijn zij
o
tegenbericht
opgesteld,
dan
wordt einde met einde ver
O
3
bonden.
2
Een aandrijfsysteem met po
d.
o
o
lair
anker, dat zeer goede pres
ro
3
taties verricht, vinden wij weer
3
gegeven in de afb. 601 en 602.
De samenstelling hiervan is on
ÏT
ctgetwijfeld wel iets moeilijker,
*3
doch
men verkrijgt bij nauw
2.
B.
keurige uitvoering een werkings
3
graad, die door electro-magneti3
sche systemen nauwelijks meer
ro
is te overtreffen.
00_
Dit systeem onderscheidt zich
ro
o
hoofdzakelijk van de voorgaande
systemen door het weekijzeren
3
ro
juk, dat nu niet meer uit twee
3
deelen bestaat, maar dat door
ro
ro
het in elkander schuiven van de
e;
N
afzonderlijke
blikken plaatjes
ro
s3
opgebouwd is als de kern van
een transformator, zoodat de
mogelijkheid van kleine afwijkin
gen en voegen is vermeden (een
soortgelijk systeem, evenwel met
één spoel, hebben wij reeds eer
der beschreven, vergelijk de afb.
590, 591, 592, 593 en 594). Boven
dien is ook de tong in een bijzonderen vorm uitgevoerd. Zij is namelijk
voorzien van een steunrib (zie afb. 606), waardoor het mogelijk is de
luchtspleet nog nauwer te maken, zonder dat men behoeft te vreezen voor
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het aanslaan van de tong, zoodat een maximum aan geluidssterkte wordt
verkregen.
De opbouw van het aandrijfsysteem is duidelijk waar te nemen uit de
afbeeldingen 601 tot en met 606..Wegens de constructie worden voor de
constante
magnetisèering
twee hoefijzeivnagneten ge
bruikt, die gelijkpolig op
elkaar liggen. Zij werken
daardoor als een groote
magneet.
B
8
Natuurlijk kui nen daar
O
A O
O A | o
voor willekeurige magneten
aangewend worden. Het zal
den amateur niet moeilijk
vallen, in elk geval, ook al
zijn de magneten van boor
gaten voorzien, een doel
matige bevestiging voor de Afb. 604. Opbouw der lamellen van het juk.
tong te vinden.
Bij het hier beschreven model is de tong tusschén twee ijzeren plaatjes
B strak gespannen. Op de andere pool van de magneten is het gelamelleerde weekijzeren juk J vastgeklemd. Daar het alleen door klemming
wordt vastgehouden, kan deze wijze van bevestiging bij iederen magneet
plaatsvinden.
Als tegenlager voor de drukkende schroeven S is een 4 mM dikke
koperen plaat aangebracht. De schroeven S houden tevens een ebonieten
plaatje H vastgeklemd, waarin 4 klemmen zijn aangebracht ki, ka, k3
en ki, waarheen het aansluitsnoer voor de
spoelen wordt gevoerd.
De wijze van vasthechting van het week
ijzeren gelamelleerde juk toont ons afb. 605.
s
De hechtingsplaat moet een dikte van on
9
!»«•>
geveer
4 mM hebben. Hoe het juk door in
B
elkaar
schuiven van twee gelijke pakken
o A O ^ O
blik moet worden samengesteld en door
1o
klinken steviger vastgemaakt wordt, is in
40
afb. 604 te zien.
Afb. 605. Vasthechting van
Ieder pak blikjes bestaat uit afwisselend
het gelamelleerde week
op
elkaar gelegde plaatjes van den vorm,
ijzeren juk.
zooals deze is aangegeven in de afbeeldin
gen door A en B. Vóór het in elkander schuiven der pakken moeten de
spoelen worden opgezet.
De ohmsche weerstand van iedere spoel bedraagt ongeveer 500 Ohm.
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Systemen met polair anker.
Bijzondere aandacht. moet gewijd worden aan de bewerking van de
vlakken, die de luchtspleet insluiten,
die zeer nauwkeurig vlak gevijld
worden en parallel verloopen moe
ten.
De schakeling van de spoelen kan
in serie of parallel geschieden, zoodat de door hen opgewekte mag
netische stroomen summeeren. .
De tong Z wordt in den in de afb.
G06 aangegeven vorm uit 2 mM dik
weekijzer vervaardigd. De reeds ver
melde tongversterking geschiedt door
een rib R van 1 mM dik ijzerblik, die
in een met de figuurzaag gemaakte
spleet in het vlak van de tong wordt
Afb. 606. Uitvoering der steunrib.
gezet en vastgesoldeerd. Om de daar
door ontstane vergrooting van de massa weder weg te werken, wordt
de tong in het midden iets uitgevijld.
Op het in de
luchtspleet
zwe
vende einde is een
kleine
koperen
beugel b vastge
soldeerd, die als
houder voor de
overbrengingsstift
N
dienst doet,
waardoor de tril
lingen van de tong
op het membraan
worden
overge
bracht. De afme
tingen van de tong,
die men ongeveer
moet aanhouden,
kunnen uit de af
beelding 606 wor
den bepaald. Afb.
603 toont ons het
in losse onderdeelen uit elkaar ge Afb. 607. Systeem met juk in den vorm van een
mantel-transformator (zij-aanzicht).
nomen
systeem.
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Uit deze afbeelding kunnen wij verschillende details nader bezien.
Een soortgelijk aandrijfsysteem, evenwel met een weekijzeren juk in
den vorm van de kern van een manteltransformator is weergegeven in
de afbeeldingen 607 en 608. In afb. 609 is een perspectivisch aanzicht van
het systeem geteekend, waarbij ter meerdere overzichtelijkheid de spoelen
zyn
weggelaten.
De maten van de
onderdeelen,
die
gebezigd
moeten
worden bij de sa
menstelling van dit
systeem, kunnen in
afb. 610 gevonden
worden.
Voor de constan
te magnetiseering
wordt een groote
hoefijzermagneet
gebruikt met een
binnenpool-afstand
van 45 mM. Kleine
afwijkingen
van
deze maten zijn
niet van zooveel
belang en kunnen
door veranderingen
(pool-omzetten Ti
en Ta) worden op
geheven. Het geAfb. 608. Systeem van afb. 607 (vooraanzicht).
lamelleerde week
ijzeren juk wordt op overeenkomstige wijze samengesteld als bij de hier
voor behandelde systemen.
De afmetingen van het vasthechtingsstuk van de ijzeren plaatjes zijn in
afb. 611 aangegeven. De blikken plaatjes worden weder afwisselend (A,
B, vergelijk afb. 612) in twee pakjes op elkander gelegd, vervolgens in
elkaar geschoven en vastgeklonken, nadat de spoelen zijn aangebracht.
De bevestiging van het juk, dat ook hier door klemming wordt vast
gehouden, is in de afbeelding duidelijk aangegeven.
Met uitzondering van de tong Z en de beide poolopzetten Ti en Ta, die ■
uit weekijzer zijn samengesteld, zijn alle overige deelen uit messingkoper
vervaardigd. Ook de beide pool-opzetten Ti en Ta, waartusschen de tong
is gespannen, worden door klemming vastgehouden. Als tegenlager voor
de drukkende schroeven S dienen de dwarsbalken Q.

I
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De weerstand van de spoelen moet per spoel ongeveer 500—1000 Ohm
bedragen. De vier aansluitingen van de spoelen zijn bevestigd aan vier
klemmen, die evenals bij de voorgaande systemen in een ebonieten stuk,
dat tevens door de schroeven S wordt vastgeklemd, zijn aangebracht.
Daar dit systeem tot gelijktijdige aandrijving van twee verschillende,
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Afb. 609.

Constructie van het systeem volgens
afb. 607.

ongelijk groote membranen dienst doet, wordt de overbrengingsstift St. ,
met een doorverbinding uitgevoerd. De stift bestaat uit een dunne messing-koperen staaf, die aan beide uiteinden van een schroefdraad voorzien
is, zoodat de bevestiging van het membraan door een moer met contramoer geschiedt. De messingkoperen beugels U en V vergemakkelijken de
eenvoudige montage van het systeem.
Daar ieder systeem met een gespannen anker een bepaalden eigen toon
bezit, die aan den geheelen luidspreker een speciaal klank-karakter ver-
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leent, verdient het de voorkeur, meerdere luidsprekers van verschillend
karakter in bedrijf te stellen. Dit is een middel, om eventueele gebreken
van een luidspreker gedeeltelijk weg te werken.
Inderdaad wordt ook de weergave veel natuurgetrouwer, wanneer min
stens twee luidsprekers in gebruik gesteld worden, die in klank-karakter
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Afb. 610.

13

Afmetingen der onderdeden van het
systeem volgens afb. 607.

van elkaar verschillend zijn. Van belang voor het klank-karakter van een
luidspreker is buiten het membraan, de grootte van het anker en de wijze
van lagering.
Men heeft het daarom van tevoren reeds in de hand, om door overeen
komstige uitvoering en dimensioneering van het anker, het klank-karakter
te beïnvloeden. Vanzelfsprekend ontstond dan ook de gedachte, twee
verschillende luidsprekers tot een te vereenigen, waarbij de membranen
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Systemen met polair anker.

en aandrijfsystemen afzonderlijk uitgevoerd worden. Deze constructie ver
schaft ons een twee-voudigen of „tweeling-luidspreker”.
Wij zullen nu het aandrijfsysteem van zulk een luidspreker beschrijven.
Ter vereenvoudiging zijn beide aandrijfsystemen op een gemeenschappelijken permanenten magneet opgebouwd. Ook hier gebruikt men weer
systemen met polair anker. Afb. 613 toont ons een fotografische opname
van het dubbel-systeem. Afb. 614 een perspectief-aanzicht zonder spoelen
en afb. 615 de langdoorsnede, het boven- en zij-aanzicht.
De kleine teekening rechts onder in laatstgenoemde afbeelding geeft
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Afb. 611. Afmetingen van
bevestigingsstuk van het
systeem volgens afb. 607.
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Afb. 612. Wijze van opbouw
der plaatjes.

aan, waaruit de verschillende metaaldeelen bestaan. De zwart geteekende
deelen zijn van weekijzer vervaardigd, de gearceerde deelen van staal
en de wit geteekende van messingkoper. De. in dit model geteekende hoefijzermagneet heeft eenigszins schuin afloopende polen; dit heeft echter
geen bepaalde bedoeling.
De gelamelleerde jukken Ei en Es vormen tezamen met de gelamelleerde
dwarsstukken Qi en Qs de gesloten weekijzeren weg voor de wisselende
component van den magnetischen krachtstroom. De constructieve door
voering gelijkt dus op 'die van afb. 588.
Daar de bij het model gebruikte magneet geen geheel gladde poolvlakken had, was het noodig, de eene pool te voorzien van een week
ijzeren omhulsel H, om voor het juk een glad vlak te verkrijgen, omdat
door vijlen het magnetisme verstoord kan worden. Door de koperen dek
platen Di en Ds en de schroefassen Sch (met moeren) worden de beide
jukken en dwarsstukken op den magneet gedrukt. Voegen tusschen de
jukken en de huls H eenerzijds en tusschen de dwars- en jukstukken
i
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anderzijds moeten absoluut vermeden worden, omdat anders de geluids
sterkte vermindert.
Op de andere pool van den hoefijzermagneet zijn de deelen U (weekijzer) en V (messingkoper) vastgeklemd. De druk wordt door de schroeven
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Afb. 613.

Dubbel-systeem op één permanenten magneet
(practische uitvoering).

S met contra-moeren verkregen, die ook tevens den koperen beugel B
vastgedrukt houden, welke dient ter bevestiging van een houten dek
plaat H.
Om de genoemde ongelijksoortige weergave te bereiken, zijn de tongen
van beide aandrijfsystemen verschillend van lengte. Zij zijn door middel
van een stukje U door ijzeren schroefjes s bevestigd en bestaan uit 2 mM
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dik week plaatijzer. Aan hun andere einde zijn zij voorzien van de
vastgesoldeerde stiften Sti en Sta, die de trillingen op de beide mem
branen overbrengen.
Een heel eenvoudige regelings-installatie, die zeer goed werkt, wordt
gevormd door regelschroeven Sr, die in sterke ijzeren hoeken Wi en
Wa zitten. Voor den inbouw moet er voor gezorgd worden, dat de tongen
tegen het midden onderste opzetstuk van het juk liggen en niet op het
dwarsstuk, daar de regeling maar in een richting kan geschieden.
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Afb. 614.

Constructie van dubbel-systeem op één magneet.

De spoelen bezitten een gelijkstroomweerstand van 1000 Ohm per spoel;
zij worden voor het inbouwen op het middelste opzetstuk van het juk
geschoven. De aansluitingen worden ieder naar twee klemmen gevoerd,
die op een ebonieten plaatje zijn aangebracht, dat door de op de schroef
assen Sch geschroefde moeren vastgeklemd wordt.
Naar gelang de spoelen gepoold zijn, kunnen twee mogelijkheden op
treden:
1. De membranen trillen met een phase-differentie van 180° (afb. 616).
2. De membranen trillen gelyk-phasig (afb. 617).
Als de membranen zijn opgesteld in een afgesloten luchtruimte (zooals
dit het geval is, wanneer de luidspreker in een kast is ingebouwd), dan
moet de schakeling van de spoelen zoodanig zijn, dat de tongen en daar-
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Verschillende doorsneden van het dubbel-systeem.

;

Afb. 616. Membraantrilling met
een phaseverschil van 180°.

Afb. 617. Gelykphasige membraantrilling.

mede ook de membranen gelyk-phasig trillen, daar anders in de af
gesloten luchtruimte afwisselend een boven- en onderdruk ontstaat, die
de bewegingen van de membranen tegenwerkt. De overeenkomstige poling
van de spoelen kan door uit-probeeren bereikt worden. Buitendien kunnen
de spoelen in serie- of parallel geschakeld worden.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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DUBBELZIJDIG-SYMMETRISCH WERKENDE
POLIGE SYSTEMEN.

VIER-

Deze systemen, die ook „Creed-systemen” worden genoemd, zijn in
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M-rZAfb. 618.

Vierpolig ontlast systeem met uitgebalanceerd anker
(wikkeling om het anker).

Amerika ontwikkeld. In Europa worden deze systemen o.a. toegepast in
de Lenzola luidsprekers.
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Afb. 619.

r J A1

Vierpolig ontlast systeem met uitgebalanceerd anker
(wikkeling om de poolschoenen).

De afbeeldingen 618 en 619 geven het principe van deze systemen
weer en zooals hieruit te zien valt, is het anker tusschen vier magneetpolen uitgebalanceerd. Iedere twee tegenover elkaar liggende polen zijn
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Dubbel z.-s ym metrisch werkende 4-polige systemen. 627
ongelijknamig. Daardoor is het anker magnetisch ontlast. Men spreekt
daarom ook van „vierpotige ontlaste systemen met uitgebalanceerd anker”.
Het anker moet natuurlijk weer, zooals bij alle tot nog toe vermelde
systemen, elastisch
gespannen
B
zijn, om het in den middenstand
te kunnen houden. Deze spanning
geschiedt hier, in tegenstelling
met de andere systemen, niet door
het anker zelf te spannen, maar
l
door middel van een speciale veer
f, welker elastische kracht juist
voldoende is om het in den middenstand terug te brengen.
Om bij gebruik van een perma
nenten staalmagneet vier polen te
verkrijgen, brengt men bij den
Afb. 620. Lineair symmetrisch ver
hoefmagneet aan iederen poolkant
loop der krachten in het systeem
twee schoenen van den vorm volvan afb. 618.
gens de afb. 618 en 619 aan. Beide
afbeeldingen stellen twee gelijkwaardige uitvoeringen voor, daar het
principieel weinig verschil geeft of nu de spoelen om het anker dan wel om
de poolschoenen zijn gelegd.
Een door de spoelen gaande stroom verstoort den evenwichtstoestand
van het anker, waarbij dit een
draaibeweging uitvoert. Een wissel
stroom veroorzaakt daarom trillingen van het anker. Het verloop der
3 "XX
<— x -n I
H —magnetische krachtstroomen (p^ en
I
(pw op een bepaald oogenblik, is in
Pa
I
de afb. 618 en 619 geteekend.
Aan den linker kant, onder, ad!
i
deeren de krachtstroomen, terwijl
i
deze boven elkaar subtraheeren.
!
Het anker beweegt zich dus in het
I !•
gegeven moment aan de linkerzijde
i I
naar onderen. Aan den rechterkant
Afb. 621.
Verloop der resuladdeeren de krachtstroomen boven
teerende aantrekkingskracht op
en
subtraheeren onder; hier vindt
een anker tusschen twee ongelijk
namige magneetpolen.
dus een naar boven gerichte be
weging van het anker plaats.
De resulteerende beweging is daarom een draaiing van het anker om
zijn midden. Een stift brengt verder de bewegingen van het ankereind op
het membraan over.
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628 Dubbel z.-s ym metrisch werkende 4-p o 1 i g e systemen.
De bijzondere voordeelen van dit systeem zijn gelegen in de symme
trische werking, waardoor de vorming van
boventonen wordt vermeden, vooropgesteld
dan natuurlijk, dat het anker nauwkeurig
is uitgebalanceerd en zich dus in den rust
stand precies in het midden der magneetpolen bevindt. Dan vindt de op het anker
werkende kracht plaats onder invloed van
een sinusvormigen wisselstroom, als ver
*5
schil van de op ieder der zijden werkende
P-Ckrachten Pi en P» uit:

s

i

P=PX-P2,
Pi = c.
+ <pw sin a>t)2 ,
P3=C.(^— &w sincof)2 ,
P =P{ — P2 = 4C- (p/c <pw sin cof.
Zooals bij het dubbelzijdig tweepolig sy
steem (vergelijk afb. 578 en 579) treedt
dus alleen de grondfrequentie op.
Tengevolge van de dubbelzijdige magneetpoolinrichting zijn de bewegingen van
het anker symmetrisch t.o.v. den middenI stand. De graphische voorstelling van zulk
i
een systeem, waarin de afhankelijkheid der
Afb. 622. Verloop der op ankerbewegingen van de sturende stroomen
een, tusschen 2 (4) tegen- is voorgesteld, is in afb. 620 weergegeven,
gestelde magneetpolen op Het verloop der lijn is voor een groot ge
gesteld, anker uitgeoefende
deelte lineair en wel naar beide zijden sym
aantrekkingskracht.
metrisch (vergelijk afb. 569).
Onderzoekt men het verloop der
resulteerende aantrekkingskracht,
die op een anker wordt uitge
oefend, dat tusschen twee (of
vier) tegengestelde magneetpolen
(afb. 621) is opgesteld, dan ver
krijgt men voor de beide enkele
krachten Pi en P2 volgens de wet
van Maxwell:
P,dyne =
P2dyne —
Afb. 623.

„Western systeem”.
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Afb. 624. Vierpolig systeem met aan één zijde
omgekeerde polariteit van den poolschoen.

*

Hierin zijn F het poolvlak in cM2; Hv en Hv de veldsterkten in de
linker, resp. rechter luchtspleet.
Bij verwaarloozing van den magnetischen weerstand in ijzer is nu:
M' = fix.x ; Mo = Hy . y .

.

M = magnetische spanning.
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Afb. 625. Vierpolig magneetsysteem met
speciaal gevormde poolschoenen (gemaakt
van gewonen hoefijzermagneet).

*>■

Op symmetriegronden volgt verder:
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630 Dubbel z.-s ymmetrisch werkende 4-p o 1 i g e systemen.
M
M
Mt = M2 = M ; Hx = — ; H>' = -y '
x
x
De op het anker werkende resulteerende kracht volgt dus uit het ver
schil der beide enkele krachten:
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Afb. 626.

Philips luidspreker-systeem.

of daar,

ö
* = -2 =£ ;

r5

;

<5 is de totale luchtspleet, £ de afwijking van het anker uit den midden
stand),
pdyne — F
— . M'- .
871

2ö£
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Wanneer nu
ten opzichte van
r52
---- voldoende klein is en dus de
4

afwijking van het anker
Vz luchtspleetwijdte geen
waarden aanneemt, dan
lineaire
betrekking
kracht P en afwijking £
P = 4™2
7lö3

t.o.v. de
grooterc
volgt de
tusschen
uit:

• £ = Constante X £ •

Daaruit is te zien, dat door de
opstelling van het anker, in het
midden tusschen twee resp. vier
magneetpolen, voor kleine ankerbewegingen het kwadratisch toe
Afb. 627. Blaupunkt-systeem type
nemen der magnetische aantrek
„Omniphon”.
kingskrachten is opgeheven.
In afb. 622 is het algemeene verloop der resulteerende kracht, afhankelijk

Afb. 628.

Blaupunkt-systeem type 66 A.

van
volgens de boven aangegeven vergelijking voorgesteld. Hieruit
zien we de lineare opstijging in de nabijheid van het nulpunt (zulks geldt
natuurlijk ook ten aanzien van het dubbelzijdig tweepolig systeem;
vergelijk afb. 578 en 579.
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632 Dubbel z.-s ymmetrisch werkende 4-p olige systemen.
Daar de elastische, terugvoerende veerkracht van het, bij het vierpolig,
systeem aan een bladveer bevestigd, anker binnen zekere grenzen ongeveer
in dezelfde mate opstijgt als de magnetische aantrekkingskracht, resul
teert hier daadwerkelijk een lineaire ver
houding tusschen stroom- en ankerbeweging, zooals de empirisch opgenomen
kromme in afb. 620 toont.
Een verder voordeel van het vierpolig
systeem bbstaat in het loodrecht verloop
van den magnetiseeringsstroom op het
anker, waardoor dit in den ruststand
nagenoeg geen invloed hiervan onder
vindt. Ook wordt den wisselenden
krachtstroom (vergelijk afb. 618 en 619)
een gesloten weekijzeren weg door het
anker en de poolschoenen geboden.
Een der principieel met dit systeem
overeenkomende inrichtingen is het be
Afb. 629. Blaupunkt-systeem kende Amerikaansche „Western sy
type 66 R.
steem”. De constructieve uitvoering hier
van geeft afb. 623. Een nadeel van dit systeem ligt daarin, dat het anker
een draaiende beweging uitvoert.
Daardoor is ook de beweging van de overbrengingsstift niet een zuiver
heen en weergaan, maar treden kleine zijwaartsche afwijkingen op, die voor
de geluidsomzetting verloren gaan.
Een zuivere parallel-verschuiving
van het anker kan echter worden ver
kregen, wanneer aan één zijde de po
lariteit van den poolschoen wordt om
gekeerd.
Men verkrijgt dan een viprpolige
inrichting volgens afb. 624. In deze
afbeelding ziet men, dat beide krachtstroomen
en <pw steeds boven öf
onder gelijk gericht zijn, zoodat beide
Afb. 630. Lenzola-systeem.
ankereinden zich in dezelfde richting
verschuiven. Het anker wordt daarom parallel met zich zelf verschoven,
d.w.z. het voert een zuiver heen en weer gaande beweging uit.
De kracht, waarmede het anker wordt bewogen, kan analoog met die
van het systeem volgens afb. 618 en 619 berekend worden uit:
P=4C • <pk<pw sin cot .
Volgens dit beginsel zijn de nieuwere vierpolige systemen gebouwd. De
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vier magneetpolen van de in afb. 624 geteekende
polariteit, laten zich evenwel bij gebruik van slechts
één permanenten magneet niet zoo heel eenvoudig
vervaardigen, daar hiervoor eigenlijk twee geschei
den magneten noodig zijn.
Indien men een hoefijzermagneet'wil gebruiken,
dan moeten uit speciaal gevormde poolschoenen de
vier, het anker insluitende polen, bestaan. De vorm
van deze poolschoenen is duidelijk weergegeven in
afb. 625. Aan het eene ankereinde staan Noorden Zuidpool, aan het andere Zuid- en Noordpool
tegenover elkaar. De poolschoenen worden öf uit één
stuk gestanst, vervolgens gebogen en bewerkt of
volgens de manier van afb. 625 uit afzonderlijke
declen tezamen geklonken.
Een regelinrichting voor het anker is overbodig,
daar het voor eens en voor altijd nauwkeurig uit
gebalanceerd dient te zijn, om de vorming van
Afb. 631. Nieuwste boventonen te vermijden. De spoel wordt meestal
Lenzola luidspreker tusschen de poolschoenen geklemd, zonder dat deze
(met exponentiaal
het anker aanraakt.
trechter).
De opening van de spoel is zoo groot, dat het
anker daarin ongehinderd vrij kan
trillen. De ankerbewegingen worden
door middel van een kleine gaffel,
waaraan de eigenlijke overbrengingsstift bevestigd is, op het membraan
overbracht. Deze constructie is noodzakelijk, omdat men in het midden
van het anker de stift niet kan aan- ^
brengen; hier toch zit de spoel in
den weg.
Afb. 626 geeft den practischen uit
voeringsvorm weer van een vierpolig Afb. 632. Lenzola-systeem (inbouw-chassis) met membraan van
aandrijfsysteem, zooals dit in den
gespannen vliegtuighuid.
Philips-luidspreker is ingebouwd.
Afb. 627, 628 en 629 toonen ons verschillende systemen van het
fabrikaat „Blaupunkt”, zooals deze door de „Ideal-Werke” te Berlijn in
den handel worden gebracht en hier te lande overal verkrijgbaar zijn.
Het systeem van afb. 629 is het nieuwste Blaupunkt-systeem, type 66 R,
dat eerst op de Berlijnsche Radio-tentoonstelling in Augustus 1931 uitge
komen is en op een hooge trap van volmaking staat.
Op bladzijde 239 werd reeds melding gemaakt van het punt van uitgang
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in de luidsprekertechniek, n.1. het electromagnetisch systeem, aangepast
bij den trechtervormigen hoorn-weergever uit
de gramofoontechniek. De eenige fabriek, die dit
systeem tot hooge volmaaktheid wist te brengen
en hieraan tot op heden heeft vastgehouden, zij
het dan ook in den reeds eerder genoemden exponentiaalvorm van den trechter (zie ook afb.
206) is de Lenzolafabriek.
Wie gelegenheid had de nieuwste typen Lenzolaluidspekersystemen met den bekenden, opgerolden
gegoten trechter te hooren, zal moeten toegeven,
dat hiermede inderdaad het hoogst mogelijk be
reikbare aan zuiverheid van weergave is ver
Afb. 633.
Lenzola- kregen. Werkelijk bewonderenswaardig komen de
luidspreker-systeem in
kast, type „Trafo 55” hooge zoowel als de lage tonen door, met een ver
voor alle gangbare
rassende natuurlijkheid en wat de laatstgenoem
sindlampen, inclusief de betreft, zonder eenig spoor van den voor de
penthoden, door om
weergave zoo nadeeligen keldertoon, zooals deze
schakeling van
aansluiting.
steeds voorkomt bij in kasten gebouwde systemen.
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Afb. 634.

I

Lenzola-Trafo-systeem in kast met ingebouwden
transformator.
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Dubbel z.-s ymmetrisch werkende 4-p o 1 i g e systemen. 635
Het Lenzola-systeem streeft het electro-dynamisch principe ernstig op
zij en is intusschen reeds een geduchte concurrent hiervan geworden. In
Amerika schijnt men al grootendeels teruggekeerd te zijn
tot het punt van uitgang en is het Lenzola-systeem weer
algemeen sterk verbreid.
In dezen kringloop zouden achtereenvolgens electromagnetische conus- en, electro-dynamische luidsprekers dus
gepasseerd zijn. Vast staat intusschen, dat de eerste vorm
van een trechter-luidspreker niet direct voldeed aan de
te stellen eischen en men dus haastig naar een betere
oplossing streefde, in het algemeen, zonder af te wachten
of de moeilijke problemen soms ook opgehelderd zouden
kunnen worden.
De door Lenzola oorspronkelijk aangegeven vormver
andering van den trechter, heeft zich dus niet alleen
weten te handhaven, dank zij de aangebrachte wijzigingen,
ontleend aan de vorderingen der wetenschap op het gebied
der acoustische geheimen, maar schijnt bovendien vol- Afb. 635. Om
komen de gewenschte oplossing van het vraagstuk te schakeling van
het Lenzola sy
hebben gebracht.
steem.
In afb. 630 is het systeem en in afb. 631 de practische
uitvoering van een der nieuwste modellen van den Lenzola-luidspreker
weergegeven. Naast den exponentiaal-trechter heeft Lenzola ook een
membraan van gespannen vliegtuighuid in den handel gebracht (afb. 632).
De afb. 633 en 634 geven eenige uitvoeringsvormen van dit principe, in
kast gebouwd als normale omroepluidsprekers, weer, terwijl afb. 635 de
aansluiting met de mogelijkheid van omschakeling laat zien. Door een
voudig omschakelen kan de luidspreker worden aangepast bij de eindlamp,
onverschillig of dit een normale- dan wel een penthodelamp is.
De Lenzola-luidspreker is n.1. voorzien van een afgetakten uitgangstransformator. Normale eindlampen met een inwendigen weerstand van
1000—5000 Ohm, zoowel als penthode-eindlampen met een inwendigen
weerstand van gemiddeld 50.000 Ohm, kunnen op deze manier aangepast
worden bij het systeem.
Voor een goede weergave is de - aanpassing van den luidspreker bij de
eindlamp een hoofdvereischte, zooals wij reeds eerder gelegenheid hadden
op te merken. Bovendien kan men door omschakeling van den aansluitstekker het toonkarakter naar believen instellen, b.v. op een meer ge
accentueerde weergave voor het gesproken woord, op een vol geluid voor
den zang of op het krachtig weergeven van de hooge en lage tonen bij
instrumentale muziek.
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Een nadeel van de tot dusver behandelde electro-magnetische aandrijf
systemen wordt veroorzaakt door de veerende spanning van het anker.
De veerende spanning van het anker is bij alle beschreven inrichtingen
noodzakel^k, omdat de op het anker werkende kracht van den permanenten
magneet door een tegenkracht moet worden gecompenseerd.
Weliswaar wordt bij de dubbelzijdig-symmetrisch werkende constructies
de aantrekkingskracht van den constanten magneet opgeheven in den rust
stand, maar hierdoor is de evenwichtstoestand van het anker zeer labiel
geworden. Een zeer geringe afwijking van het anker uit den midden
stand is reeds voldoende, om een contact met de eene of de andere magneetpool te veroorzaken.
Om dit te voorkomen, moet het anker ook hier veerend worden ge
spannen, waarbij dan weer het nadeel van
een spanning optreedt, n.1. eigentoonvorming en bij grootere amplituden zijn
de bewegingen van het anker niet meer
n
n
2
proportioneel
aan den vloeienden stroom.
lil
?s
Bovendien zijn de bewegingen van het
anker in de enge luchtspleet tusschen de
Sa
twee magneetpolen begrensd, zoodat een
zoodanig systeem geen groote belasting
kan verdragen, daar anders het anker
Afb. 636. Electrodynamisch
systeem.
tegen een der polen aanslaat.
Echter ook reeds bij een belasting,
waarbij het anker nog niet direct tegen een der magneetpolen aanslaat,
maar die toch zoo groot is, dat dit bewegingen maakt, die over de helft
van de beschikbare luchtspleet gaan, zal de weergave meestal vervormd
worden. Een onberispelijke weergave is dan alleen te verkrijgen, als de •
geluidssterkte naar verhouding gering is.
Voornamelijk voor de lage tonen is de veerende spanning van het anker
nadeelig, daar tengevolge van de ongelijke gevoeligheid van het menschelijk oor, lage tonen sterker moeten worden weergegeven dan hooge, terwijl
de veerkracht remmend op het anker werkt, wat vooral bij de langzame
trillingen van lage toonfrequenties tot uitdrukking komt.
De oorzaak van al deze nadeelen bij de electro-magnetische systemen
ligt uitsluitend in de hierbij noodzakelijke constante magnetiseering en
de manier, waarop de constante aantrekkingskracht van den permanenten
magneet wordt gecompenseerd.
Bij het electro-dynamisch systeem (afb. 636), dat, zooals we weten
gegrond is op de afwijking van een door stroom doorvloeiden geleider in
het magnetisch veld, treden in den ruststand, d.w.z. zoolang de geleider
niet doorstroomd wordt door een spreekstroom, geenerlei krachten op.
De geleider, die hier dezelfde rol vervult als het anker bij de èlectro-
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Spanningsvrije systemen.

magnetische systemen, behoeft daarom niet gespannen te worden, maar
kan zich volkomen vrij in het magnetisch veld bevinden.
Eerst op het oogenblik dat de stroom doorgang vindt, treden bewegingskrachten op. Als men de elastische kracht van het geheel los gelagerde
membraan niet medetelt, dan kan men zeggen, dat dit systeem volkomen
spanningsvrij werkt, d.w.z. de
bewegingen, die worden uitge
voerd in beide richtingen, wor
den alleen door electro-magneB,
tische kracht verkregen.
Afgezien van het voordeel
4>w
der lineaire verhouding tusschen stroom en kracht, die bij
l
\
het electro-dynamisch systeem
V
y
'V
bestaat, kan dit systeem in
\
principe ook onbegrensd belast
worden. Een zeker nadeel is de
geringere
electro-acoustische
j
werkingsgraad.
Daarom streeft men er naar,
bij het electro-magnetische sy
IK
steem zooveel mogelijk dezelfde
'SS ^
verhoudingen in het leven te
roepen, welke optreden bij het
electro-dynamische
systeem.
Het gaat hierbij vooral om de
moeilijkhéid de constante mag
netische
aantrekkingskracht
niet door elastische tegen
kracht, maar op een andere
wijze te compenseeren.
Afb. 637. Spanningsvrij systeem van
Gabriël.
Een oplossing van dit pro
bleem vinden wij in het door
F. Gabriël (Berlijn) aangegeven en later verder ontwikkeld „spanningsvrij
electromagnetisch systeem”. Aan dit systeem lag de gedachte ten grond
slag, de constante magnetische aantrekkingskracht alleen aan te wenden
om het anker in den ruststand te houden en daarin terug te brengen. Dit
nu wordt bereikt, door het anker niet tusschen de magneetpolen, maar daar
boven aan te brengen.
De principieele opstelling door F. Gabriël aangegeven, vinden wij in
afb. 637. Het anker hangt aan twee dunne banden Bi en B2, die een
verschuiving van het anker naar links of rechts beletten, zonder echter
de bewegingen, die parallel met de polen loopen door elastische kracht
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te verhinderen of te bemoeilijken. Het essentieele punt van dit systeem
ligt nu daarin, dat de op het anker werkende constante component van
den magnetischen stroom niet meer, zooals bij de hiervoor besproken
systemen, met de bewegingsrichting .van het anker samenvalt, maar onder
een rechten hoek op het anker werkt.
De door de magneetpolen uitgeoefende krachten kan men zich in twee
punten, de polen, vereenigd en van hieruit werkzaam denken. De polen
liggen niet geheel aan het einde, maar de poolafstand, b.v. bij een staaf magneet bedraagt ongeveer 5/6 van de lengte.
Bevindt zich nu het
anker in het midden
tusschen de polen, zoo
als bij de reeds eerder
beschreven symmetri
sche systemen, dan is
V2
zijn
evenwichtsstand
zeer labiel, daar de op
X .
het anker werkende,
tegengesteld gerichte
aantrekkingskrachten
reeds bij een geringe
afwijking van het anker
uit den middenstand,
een resultante doen
ontstaan, die het anker
Afb. 638. De op het anker werkende krachten
in een spanningsvrij systeem.
tot de eene of de an
dere pool aantrekt. Om
dit te voorkomen, d.w.z. om het anker in zijn juisten stand te houden,
moet het gespannen worden.
Bij de opstelling boven de polen, die dan om de strooiïng te verminderen
een schuin oploopenden vorm hebben, zooals in afb. 637 is aangegeven,
treedt evenwel bij een beweging uit den middenstand een resultante R op
(vgl. afb. 638), die naar het midden toe gericht is. Haar horizontale
component is: RH — Hi—Ha.
Onder den invloed van deze horizontale component wordt het anker in
den middenstand teruggebracht. Het anker bevindt zich daardoor dus
in een stabielen evenwichtstand. Zoodra door de wikkeling een stroom
vloeit, zal onder den invloed van de magnetiseering van het anker een
veranderde evenwichtstoestand ontstaan. Een door de spoelen vloeiende
wisselstroom heeft dus zijwaartsche trillingen van het anker tengevolge,
die alleen door magnetische krachten worden opgewekt en beïnvloed.
Dat bij de opstelling van het anker boven de polen, dit inderdaad in
beweging moet geraken, als door de wikkeling een stroom vloeit, bewijst
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het verloop van de krachtlijnen, dat in de afbeelding geteekend is. Men
bemerkt nu, dat de wisselende krachtstroom &w eenmaal aan de eene
zijde bij de constante magneetkracht 0/f addeert en tegelijk aan de
andere
zijde
hiervan
wordt gesubtraheerd.
In het in afb. 637
B,
weergegeven oogenblik
wordt het anker daarom
naar links verschoven.
'v
Overigens vinden wij hier
dezelfde
verhoudingen
\
als bij het twee-poligs
symmetrisch
systeem
Z
V
/
(vergelijk afb. 578 en
4
579). Natuurlijk is het
\
ook hier onverschillig of
de wikkeling over het
anker of op de poolschoenen is aangebracht.
B,
Van bijzonder belang
is het nu, dat bij de zijwaartsche
bewegingen Afb. 639. Verloop der krachtstroomen in een
spanningsvrij systeem.
van het anker de grootte
van de luchtspleet tusschen anker en poolschoenen practisch constant blijft. Dit systeem is
daarom een electromagnetisch systeem niet onveranderlijke luchtspleet.
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Afb. 640. Bestaande krachtverhoudingen in een spannings
vrij systeem.
Hierdoor ontstaat het groote voordeel, dat men den luidspreker buiten
gewoon klein kan maken.
Terwijl bij de systemen, waar het anker tusschen de polen is opgesteld,
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de luchtspleet aan beide zijden minstens 1/10 mM wijd moet zijn om
een aanslaan van het anker te voorkomen, kan de luchtspleet hier worden
vernauwd tot 1/50 mM of minder. Deze omstandigheid is van bijzonder
groot gewicht, daar de grootte van de luchtspleet de werking sterk
beïnvloedt.
Een nadeel van de in afb. 637 geteekende opstelling is gelegen in den
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Br

Practische uitvoering van spanningsvrij systeem
(bo ven-aan zicht).

minder goeden werkingsgraad, die evenwel gedeeltelijk door de zeer kleine
luchtspleet kan worden opgeheven. Een volgens dit principe gebouwd
model leverde echter tóch een geringe geluidssterkte op. Dit is in hoofd
zaak hierop terug te brengen, dat de bewegingen van het anker alleen
door de componenten van de magnetische krachten beïnvloed worden, de
wisselende krachtstroom voor het grootste gedeelte over lucht gesloten
wordt en ten slotte dat de vlakken, die dienen moeten voor den doorgang
van de krachtlijnen, zeer klein zijn.
Ter verbetering van de werking zijn in de oorspronkelijke uitvoering
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principieele constructie-veranderingen aangebracht. Het resultaat van
langdurige proefnemingen is een model, waarvan de werking nagenoeg
gelijk is aan die van de normale electro-magnetische systemen. Hiermede
kan men het probleem van de spanningsvrije electro-magnetische aandrijfsystemen als opgelost beschouwen.
De gezichtspunten, die voor de verbeteringen maatgevend waren, zijn

Afb. 642. Practische uitvoering van spanningsvrij systeem (zij aanzicht).
de volgende. Het is gunstiger, twee spoelen op de poolschoenen aan te
brengen, waarbij de schakeling zoo uitgevoerd moet worden, dat de door
hen opgewekte stroomen tegengesteld gericht zijn, d.w.z. wanneer de eene
pool verzwakt, de andere versterkt wordt.
Deze schakeling komt dus overeen met die van afb. 579.
Dit heeft het voordeel, dat het anker niet door een spoel omgeven is,
zoodat het klein kan worden uitgevoerd, hetgeen een zeer gewenschte
vermindering van de massa beteekent. De poolschoenen moeten zeer vlak
worden gemaakt, opdat de voor de zijwaartsche bewegingen van het
anker maatgevende horizontale componenten der magnetische kracht zoo
groot mogelijk zyn.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Om de voorkomende magnetische strooiïng te verminderen en om tevens
de vlakken, die dienst doen voor den doorgang der krachtlijnen te vergrooten, wordt een tweede anker aangebracht. De beide ankers bevinden
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zien op de tegenoverliggende zijden van de poolschoenen, die met het
oog op de verdere vermindering van de strooiïng den in afb. 639 geteekenden vorm hebben.
Van bijzonderen invloed is nu nog een sterke verbinding s van de beide

t

•\

Spanningsvrije systemen.

643

ankers. Daardoor heffen zij namelijk de loodrecht op de polen werkende
verticale componenten V (vgl. afb. 640) op, waardoor het anker ook in
deze richting ontlast is.
Dit heeft in zooverre een gunstigen invloed, als ook de bandjes Bi en
Ba geen werkelijken druk meer ondervinden, zoodat zij ook bij gebruik
making van een zeer sterken constanten magneet dun kunnen zijn, een
eisch, die zeer zeker bij dit systeem vervuld moet worden, indien geen
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Bladkoperen strooken voor de gelamelleerde poolschoenen.

elastische krachten mogen optreden. Bovendien is tengevolge van de op
geheven trekbelasting niet zoo licht een uitzetten van de bandjes en daar
door een falen van het systeem te verwachten. De meest gunstige ver
houdingen zijn nu ontstaan en zelfs een onnauwkeurige uitbalanceering
van het dubbelanker zal geen beduidende verslechtering veroorzaken.
In afb. 639 is het verloop van de krachtstroomen geteekend; in afb. 640
zijn de bestaande krachtsverhoudingen weergegeven. De kracht, die het
dubbelanker zijwaarts doet bewegen, onder den invloed van een sinusvormigen stroom, kan worden berekend uit:
P = 2 (//, — H2)\ Hx = P, cos a = (&k+

sin cot)2 • cos a;

H2 = P2 cos a = (&k— ®w2 sin cot)2 • cos a;
P =2 cos a {(<I>k +

sin cot)2 — (&k ~ ®w2 sin cot)2} .

Wegens volkomen gelijkheid der luchtspleetwydte aan iedere zijde van
de poolschoenen
nx — n2) n'i = n'2
is steeds:
<I>wl = &w2 ~

,

zoodat de uitdrukking kan worden vereenvoudigd tot:
P = 8 &k &W sin cot. cos a .
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Er blijft dus alleen de grondfrequentie-component over en wel ook dan,
wanneer tengevolge van onjuiste uitbalanceering van het dubbelanker de
luchtspleten m en n« niet gelijk zijn aan de luchtspleten n'i en n's.
Het vormen van boventonen tengevolge van de onsymmetrische arbeids
wijze is daarom niet mogelqk.
De vergelijking geeft verder aan, dat de op het anker werkende kracht
evenredig is aan de cos a, dat dus a zoo klein mogelijk moet zijn. Dit
wordt reeds bereikt door
den
reeds
genoemden
vlakken vorm van de poolschoenen.
Daar het in de punt
vormig gedachte polen ge
legen uitgangspunt van de
kracht, evenals haar aanvattingspunt, in het mid
den van de massa van het
anker een vereenvoudigde
voorstelling is, die in
werkelijkheid niet geheel
opgaat,
ontstaan
steil
verloopende componenten,
die des te steiler worden,
naarmate de overlapping
van het anker over de
poolschoenen grooter is.
Om een zoo vlak mogelijk
verloop van de componen
ten te verkrijgen (kleine
a), is het aan te raden de
overlapping zoo klein mo
gelijk te maken.
Wordt echter de over
lapping ü kleiner gemaakt,
Afb. 645. Spanningsvrij systeem met conus dan wordt daardoor de
en klankscherm.
doorgang voor de kracht
lijnen ook kleiner, zoodat
hief een zoo gunstig mogelijk compromis dient gesloten te worden. Daar
het doorsnedevlak van de luchtspleet gelijk is aan ü. 1, wanneer 1 de lengte .
van het anker loodrecht op het vlak beteekent, verkrijgt men het gunstigste resultaat als ü zeer klein is en 1 groot. Ook hier bewijst de uitvoering
met dubbelanker weer zeer voordeelig te zijn, daar hierdoor het gezamen
lijke luchtspleet-dwarsdoorsnedevlak verdubbeld wordt.
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In de afb. 641 en 642 vinden wij een volgens deze opgave gebouwd model.
In afb. 643 zijn de losse onderdeden van het uit elkaar genomen model
te zien. De practische uitvoering wijkt in zooverre van de theoretische
schets in afb. 639 af, dat de sterke verbinding van beide ankers niet
door de tusschenruimte van de poolschoenen heengaat, maar buitenom,
in den vorm van een brug Br, die uit bladkoper is vervaardigd.
Deze constructie is ook beter geschikt voor zelfbouw, daar de gelamelleerde poolschoenen Pi en Pa door twee strooken bladkoper M (vgl.
afb. 644) tot een geheel vereenigd worden, om door een gelijktijdig slijpen
zuiver gladde zijvlakken te verkrijgen. De verbinding van de beide ankers
kon daarom beter buitenom geschie
den, waarom dan ook werd overge
gaan tot een brug-constructie.
De beide rugwaarts gespleten
weekijzeren ankers zijn aan de brug
vastgesoldeerd. Het soldeeren ge
schiedt direct op den poolschoen, on
der tusschenlegging van een stukje
metaal ter dikte van 1/50 mM, dat
naderhand weggenomen wordt.
De overbrenging van de ankertrillingen geschiedt door middel van een
646. Pendelbevestiging van
gaffel G, die aan de brug verbonden Afb.
het anker in een spanningsvrij
is, om langs de op den poolschoen ge
systeem.
plaatste spoel voorbij te kunnen
komen. Aan de brug zijn verder de koperen bandjes Bi en Ba vastgesol
deerd. Ten einde te verkrijgen, dat het geheele bewegelijke ankergedeelte
stabiel is, wordt in het voorste gedeelte van de gaffel G nog een dergelijko
lagering met dunne koperen bandjes aangebracht.
De instelling geschiedt op eenvoudige wijze, door op de schroefassen
zittende moeren M, zoodat de ebonieten plaat verschoven kan worden als
deze losser gedraaid zijn. Voor demping van mogelijke eigentrillingen van de bandjes, worden de vasthechtingsplaatsen in de ebonieten
plaat voorzien van zacht gummi.
De platen worden daarom ook van eboniet vervaardigd, om meetrillen
te voorkomen, wat dikwijls gebeurt, als in een aandrijfsysteem groote
en niet al te sterke metaaldeelen worden gebruikt. De voorste lagering
van de koperen bandjes wordt onafhankelijk van de andere aangebracht
(door middel van schroeven S); dit is voor de rechthoekige instelling van
het dubbelanker absoluut noodzakelijk. Voor den constanten magneetstroom worden twee hoefijzermagneten gebruikt, die gelykpolig tegen
de poolschoenen aanliggen. Een kleine ebonieten beugel draagt de beide
aansluitklemmen.
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De ohmsche weerstand van de in serie geschakelde spoelen bedraagt
ongeveer 1000 ohm per spoel. In afb. 644 vinden wij de twee voornaamste
constructiedeelen, het dubbel-anker met brug en gaffel en de in één
deel vervatte poolschoenen. Een proef-inrichting van het met een conus
membraan verbonden aandrijfsysteem is in afb. 645 weergegeven.
Door deze constructieve uitvoering is het gelukt een bijna normale
geluidssterkte te verkrijgen voor een electro-magnetisch systeem. Dit is
dan ook de neteligste kwestie by deze
systemen. Natuurlijk is bij het hier be
schreven model evenals bij de uitvoering van afb. 579 een krachtige con
stante magnetiseering noodzakelijk.
Nadeelig voor den werkingsgraad is
/
ook de omstandigheid, dat de wisse
B
P
lende krachtstroom ten deele over lucht
gesloten moet worden. Dit nadeel kan
echter door het aanbrengen van een
weekijzeren weg, tot op een kleine
luchtspleet van het anker na, opge
heven worden.
Een uiterste nauwkeurigheid bij de
samenstelling is gebiedende eisch. In
plaats van koperen bandjes kan beter
ander materiaal gebruikt worden, datechter in geen geval elastisch mag zijn.
Ondanks de hieraan nog klevende
fouten werkt dit model zeer goed.
De trillingen van het anker zijn zeer
Afb. 647. Spanningsvrij systeem
met polair anker.
krachtig en duidelijk. Zij bedragen bij
forto-gedeelten van lage tonen tot 2
mM, een waarde, die bij systemen met gespannen anker nimmer bereikt
kan worden. Hierdoor wordt dan ook met dit systeem een buitengewoon
goede weergave van de lage tonen bereikt.
Het hier beschreven model van een electro-magnetisch systeem met
spanningsvrij anker, kan natuurlijk nog wel verbeterd worden. Op alle
mogelijkheden tot verbetering en vervolmaking verder ingaan, zou
te ver voeren. Vermeld zij nog, dat dit systeem ook vierpolig uitgevoerd
kan worden. Ongetwijfeld is nochtans de hier beschreven tweepolige uit
voering eenvoudiger en mag de werking nauwelijks minder genoemd
worden.
Wat de bevestiging van het anker betreft, zou het wellicht nog beter
zijn, dit op de wyze van een pendel op te hangen aan een stevig draaipunt
(zie afb. 646). Natuurlijk moeten dan wegens de nu kleinere krommings-
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doorsnede, anker en poolschoenen ringvormig afgedraaid worden.
Het systeem kan worden uitgevoerd met polair anker. Zulk een
constructie-mogelijkheid vinden wij in afb. 647 uitgevoerd. Ook hier vinden
wij weer de principieele inrichting met het dubbelanker.
Om het dubbelanker te magnetiseeren, moet een uit ijzer bestaande
verbinding met de eene magneetpool worden gemaakt. Deze verbinding
mag hier echter niet al te vast zijn, want het anker moet ongehinderd
kunnen bewegen.
Hoe dit vraagstuk kan worden opgelost kunnen wij in afb. 647 zien.
De uit ijzer bestaande verlenging van het dubbelanker wordt in een
gewricht gedraaid, dat doet denken aan den klepel van sommige klokken
en dat aan een dun stalen bandje is opgehangen.
Het bandje B is aan de eene zijde op het anker gesoldeerd en aan de
andere zijde in een gleuf van den poolschoen P vastgeklemd. De poolschoen is cylindervormig vervaardigd en omsluit het eveneens cylindervormige einde van het anker dusdanig, dat nog slechts een zeer nauwe
luchtspleet overblijft, die aan de magnetische krachtlijnen geen al te
grooten weerstand biedt, zoodat het geheele anker gemagnetiseerd wordt.
De sterke verbinding s tusschen de beide ankers moet natuurlijk uit
ijzer bestaan, opdat de beide ankers gemagnetiseerd worden. De schroef
x veroorlooft een nauwkeurige regeling. Het anker wordt onder invloed
van den magnetischen stroom in den middenstand gebracht. Over het ver
loop van de krachtstroomen geldt hetzelfde als in afb. 587.
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DE AANSLUITING VAN ELECTRO-MAGNETISCHE
LUIDSPREKERS.

Doordat de vraag der schakeling van een electro-magnetischen luid
spreker op een ontvangtoestel alleen betrekking heeft op het aandryfsysteem, zullen wij hier in het kort de daarvoor in aanmerking komende
aansluitmogelijkheden vermelden.
De in afdeeling 1 van dit hoofdstuk behandelde asymmetrisch werkende
systemen kunnen, zoolang er nog geen sprake is van sterke uitgangsenergieën, zonder eenig nadeel direct in den anodekring van de eindlamp
geschakeld worden. Er moet echter wel op gelet worden, dat de anoderuststroom zoodanig door de luidsprekerwikkeling vloeit, dat de constante
magneetkrachtstroom
hierdoor versterkt wordt.
Uitgangstransformator
Hoe men de juiste aan
sluiting op gemakkelijke
Luidspreker wijze kan bewerkstelli
gen, werd reeds in afdee
ling 1 beschreven. Daar
de eenzijdig asymmetri
sche systemen vanzelf
sprekend niet in aanmer
+A
king komen voor aanslui
Afb. 648. Uitgangstransformator tusschen
ting aan een versterker
eindlamp en luidspreker.
met groote uitgangscapaciteit, blijft voor hen verder iedere andere wijze van aansluiting over.
Van principieele beteekenis is daarentegen de aard der aansluiting bij
dubbelzydig-symmetrische systemen. Bij deze systemen mag, indien
zij werkelijk vrij van boventonen willen werken, het anker absoluut niet
van tevoren gespannen zijn, d.w.z. in den ruststand mag geen enkele
beïnvloedende kracht op het anker inwerken.
Zou men zulk een systeem direct in den anodekring der eindlamp
schakelen, dan zouden de onder den invloed van den anode-ruststroom
optredende magnetische krachten het anker uit zijn oorspronkelijken
middenstand brengen, waardoor het reeds tevoren gespannen zou zijn.
Het gevolg hiervan is dan een asymmetrische werkwijze, waardoor alle
voordeelen van een symmetrische inrichting te niet zouden worden ge
daan. Hoe grooter hierbij de door de eindtrap geleverde energie is, des
te meer zal zich ook de schadelijke invloed, van den anoderuststroom doen
gevoelen.
Symmetrisch werkende systemen mogen daarom nooit direct aan
gesloten worden. Om een onberispelijke werkwijze te verkrijgen, is
het absoluut noodzakelyk, den anodegelijkstroom van dit systeem te
scheiden. Dit kan op twee manieren worden bereikt; door «gebruikmaking
van een uitgangstransformator of, zooals wy reeds . in een vorig
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Aansluiting van electr o-m agnetische' luidsprekers. 649
hoofdstuk gezien hebben, door middel van een smoorspoelbeveiliging.
Bij de eerste manier (afb. 648) wordt in den anodekring der eindlamp een transformator opgenomen, met een verhouding van ongeveer 1 :1
aan welks secundaire zijde de aansluiting van den luidspreker wordt tot
stand gebracht. De luidspreker wordt dus alleen gevoed door een aan de
secundaire zijde geïnduceerden wisselstroom. Het is duidelijk, dat de uitgangstransformator van zeer goede kwaliteit moet zijn, om vervormingen
te voorkomen.
De schakeling met
smoorspoelbeveiliging
is weergegeven in afb.
649. De condensator
Luidspreker
L
C verspert aan de
eene zijde den gelijk
stroom den weg naar
de luidsprekerspoelen,
terwijl aan de an
dere zijde de smoorspoel L door haar
hooge
zelf-inductie
Afb. 649. Smoorspoel tusschen eindlamp en
luidspreker.
wisselstroomen
den
een grooten weerstand biedt, zoodat deze voor het grootste gedeelte door
den luidspreker gaan. Teneinde dit te bereiken moet de condensator C een
voldoende capaciteit bezitten, om ook lage frequenties (tot 50 trillingen
per seconde) door te laten en de zelfinductie van de smoorspoel L moet
beduidend hooger zijn, dan die der luidsprekerspoelen.
De zelf-inductie van electro-magnetische luidsprekers bedraagt ongeveer
2—3 Henry. De smoorspoel moet een ongeveer tienmaal grootere zelfinductie bezitten, gemiddeld dus ongeveer 25 Henry. Daar evenwel haar
zelf-inductie sterk afhankelijk is van het constant magnetisme (dat hier
door den anodegelijkstroom optreedt), is het beter smoorspoelen met
luchtspleet te gebruiken.
Door de luchtspleet ontstaat namelijk in de practijk een voldoende on
afhankelijkheid der zelf-inductie ten opzichte van de grootte van het con
stant magnetisme. De ohmsche weerstand van de smoorspoelen moet zoo
gering mogelijk zijn, teneinde de anodespanningsverliezen laag te houden.
Wil de condensator C aan alle hierboven beschreven eischen voldoen,
dan moet hij een capaciteit bezitten van ongeveer 4 Microfarad.
Tenslotte zij nog gewezen op een derde, bijzonder gunstige aansluitingsmogelijkheid, die evenwel alleen kan worden uitgevoerd bij de in de af
beeldingen 587b, 595—597, 598—599, 601—606 en 607—608 aangegeven
symmetrisch werkende systemen met polair anker, gesloten weekijzeren
kern en twee spoelen. Deze aansluitings-mogelykheid bestaat in een
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balans-schakeling van het aandrijfsysteem. De voordeelen van een
balans-schakeling, vooral in de eindversterkingstrap, worden algemeen
erkend.
In plaats van de in balans werkende eindlampen via een in het midden
afgetakten uitgangstransformator te schakelen, kan men deze direct op
het luidspreker-aandrijfsysteem overbrengen. De principieele schakeling
vinden wij in afb. 650.
De beide spoelen worden verbonden, zooals dit in de afbeelding staat
aangegeven. Op de verbindingsplaats wordt de anodespanning
+A
aangelegd. Er moet voor ge
zorgd worden, dat de anode'ÈL
ruststroom der beide lampen
zoodanig om de ijzerkern vloeit,
dat de ontstaande gelijkstroomcomponenten van den magnetischen krachtstroom tegenge
steld gericht zijn.
Luidspreker
Door het tegengestelde ver
loop van de gelijkstroom-componenten wordt de door den
anoderuststroom verwekte con
stante magnetiseering volko
k Neg. Qoostersp.
men opgeheven, zonder dat het
noodzakelijk is een uitgangs
transformator te gebruiken.
Tengevolge van de in balans
werkende lampen zijn dan de
doof de spoelen opgewekte wis
selende magnetische krachtAfb. 650. Balansschakeling voor het
stroomen aan beide zijden
luidspreker-systeem.
steeds gelijk gericht, d.w.z.
worden deze gesummeerd.
Een dusdanig aangesloten luidspreker werkt uitstekend. De juiste ver
binding van de beide spoelen kan gemakkelijk proefondervindelijk worden
gevonden. Als de spoelen n.1. niet juist verbonden zijn, zal de luidspreker
in het geheel niet werken, daar dan de wisselende krachtstroomen elkaar
opheffen.
Daar door deze schakeling de voordeelen van een balanseindlamp wor
den verkregen, zonder de nadeelen van een uitgangstransformator (ver
vorming, verliezen), mag zij zeer aanbevelenswaardig genoemd worden. De
symmetrische werkwijze van het systeem wordt hierdoor ook niet gestoord.
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PRACTISCHE WENKEN VOOR DEN ZELFBOUW.
MATERIAAL.

Voor het constant magnetisme kunnen normale telefoonmagneten of
permanente hoefijzermagneten worden gebruikt. De telefoonmagneten
moeten van goede kwaliteit zijn, daar zij anders zeer snel hun magnetisme
verliezen. In ieder geval moeten zij vóór de definitieve samenstelling van
het systeem, door een grondig bestrijken met een sterken magneet, nog
eens over-gemagnetiseerd worden.
Hoefijzermagneten, die aan de polen boorgaten bezitten, zijn natuurlijk
beter, daar dan de poolschoenen en het anker beduidend eenvoudiger
bevestigd kunnen worden. Deze hoefijzermagneten met boorgaten zijn
tegenwoordig overal in den handel verkrijgbaar. Voor de hier beschreven
modellen hebben wij magneten noodig met een binnenpoolafstand van
ongeveer 40—60 mM. Bijzonder krachtig zijn de zoogenaamde ontstekingsmagneten.
DE POOLSCHOENEN.
De poolschoenen en de verschillende opzetstukken op de polen zijn
doorgaans van weekijzer vervaardigd. Hierbij moet er vooral op gelet
worden, dat de op elkaar geplaatste vlakken zonder voegen aansluiten,
daar anders verliezen ontstaan, waardoor de geluidssterkte belangrijk kan
verminderen.
Over het algemeen moeten de poolschoenen niet onnoodig groot gemaakt
zijn, daar anders een te groot deel van de magnetische kracht verbruikt
moet worden voor hun magnetiseering. De metaaldeelen, die dienen voor
vastklemming en bevestiging in de nabijheid van de polen, worden daarom
niet van ijzer vervaardigd, maar van messing, koper of aluminium.
Het voornaamste blijft, dat de in aanmerking komende ijzeren weg
voegloos en met een voldoende doorsnede aanwezig is, zonder dat er
vrees behoeft te ontstaan voor ijzerverzadiging. Voor de hier beschreven
electro-magnetische systemen is een doorsnede van ongeveer 0.5 cM2 vol
doende. In geen geval mag men hier onder blijven.

1

HET ANKER.
Als materiaal voor het anker of de tong wordt dun, goed uitgegloeid
bandijzer gebruikt. De dikte voor de meeste hier beschreven modellen
moet ongeveer 2 mM, de breedte 6—8 mM en de lengte 30—40 mM be
dragen. Met een metaalzaag kan men gemakkelijk uit het weeke band
ijzer een stuk van deze afmetingen zagen. Bij de verdere bewerking moet
men zeer zorgvuldig zijn. Een anker of een tong moet absoluut gelijke
vlakken hebben.
Dit kan men het beste bereiken, door een groote vlakvyl op de tafel
te leggen en het anker langzaam over de vijl af.te slijpen. Tenslotte
vijlt men het anker verder na, door het over een eveneens op een vlakken
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P ractische wenken voor den zelfbouw.

ondergrond liggend stuk schuurpapier heen en weer te schuren. De boor
gaten worden natuurlijk vóór deze bewerking aangebracht.

DE luchtspleet:
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Het maken van de luchtspleet en het inpassen van het anker is de
lastigste, maar ook de voornaamste arbeid. De vlakken van de poolschoenen, of van het gelamelleerde weekijzeren juk, die de luchtspleet be
grenzen, moeten ideaal
vlak en glad zijn.
Bij de dubbelzijdige sy
stemen moet de lucht
spleet aan iedere zijde
van de tong ongeveer
1/10
mM bedragen. Een
Pool rond
Luchtspleet
Scheer
practisch middel dm te
gevijld
te groot
bepalen of de grootte van
Afb. 651. Voorbeelden van foutieve en juiste
de
luchtspleet juist is,
bewerking der poolschoenen.
bestaat daarin, dat men
een velletje schrijfpapier door de luchtspleet poogt te schuiven. Als het
er betrekkelijk gemakkelijk tusschen geschoven kan worden, dan is de
wijdte van de luchtspleet goed.
Het ijzervijlsel moet zorgvuldig verwijderd worden. De begrenzende
vlakken en de vlakken van de tong moeten volkomen parallel loopen.
Beweegt men de tong door middel van de regel-inrichting of met den
vinger tegen een der polen, dan mogen bij nadering niet eenige plaatsen
elkaar eerder raken, maar moet de tong volkomen glad tegen het vlak
van den poolschoen aansluiten. Alleen dan zal men een goede geluids
sterkte kunnen verkrijgen.
De veelvuldigst voorkomende fouten die een niet goed werken van
den luidspreker tengevolge kunnen hebben, zijn in afb. 651 op overdreven
jvijze geteekend.
. DE SPOELEN.
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In die gevallen, waarbij bijzonder gevormde spoelen noodig zijn, kan
men de spoellichamen uit carton, presspaan of hout vervaardigen. Men
kan de spoelen het best gewikkeld koopën. Bij systemen met één spoel
bedraagt de ohmsche weerstand ongeveer 1000—1500 Ohm; bij systemen
met 2 spoelen, iedere spoel 500—1000 Ohm. Door serie- of parallel
schakeling kunnen dan twee waarden ingesteld worden, waarvan er één de
gunstigste zal zijn. De zelfinductie heeft een grootte van 2—3 Henry.
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ALGEMEENE BESCHOUWING.

De omslachtigheden, welke de verzorging der batterijen met zich bracht,
deden al spoedig in de radio-techniek den wensch opkomen, deze onmis
bare onderdeden der ontvang-installatie te vervangen door minder onder
houd vereischende inrichtingen. Nut en gemak dienen nu eenmaal den
mensch. De ver doorgevoerde electrificatie tijdens en na den oorlog bracht
de electriciteit overal in huis, met het gevolg, dat men daarom direct op
de gedachte kwam de benoodigde energie voor de voeding van het radioapparaat aan het lichtnet te ontnemen.
Daar evenwel de stroomsoort van het lichtnet niet zonder meer voor de
voeding van het radio-toestel te gebruiken is, leidde dit tot de constructie
van afzonderlijke apparaten, die tusschen den ontvanger en het net werden
geschakeld en waarin de stroom voor het gebruik geschikt werd gemaakt.
Zoo ontstonden eerst de plaatspanningapparaten (afb. 652) ter ver
vanging der anodebatterij.
De nieuwere netvoedingapparaten kunnen zoowel de plaatspanning als
de gloeidraadvoeding voor gelijkstroomtoestellen leveren, terwijl tevens
de benoodigde negatieve roosterspanning hiervan kan worden afgenomen.
Zoo eenvoudig het gebruik van het lichtnet voor de voeding van het
radio-toestel schijnt, zoo moeilijk is de practische doorvoering ervan.
Buiten de noodzakelijkheid, om bij een wisselstroomnet eerst den wissel
stroom gelijk te richten, ontstaat nog de moeilijkheid van dezen gelijkgerichten wisselstroom, die dan een pulseerende gelijkstroom geworden
is, een constanten, afgevlakten gelijkstroom te maken.
Dit gelukt alleen door een gecompliceerde schakeling van smoorspoelen
en condensatoren, hetgeen een goed apparaat tamelijk duur maakt. Er
bestaan in den handël wel goedkoope apparaten, maar deze zijn niet aan
te bevelen, daar de lage prijs alleen mogelijk wordt door het gebruik van
minderwaardig materiaal, hetgeen dan natuurlijk ook aan den levensduur
niet ten goede kan komen.
Voedingapparaten worden zoowel voor wissel- als gelijkstroom ver
vaardigd. De laatste zijn wel goedkooper, doch eischen bijzondere voor
schriften, met het oog op persoonlijk gevaar, dat bij aanraking van onder
spanning staande deelen in het toestel, kan ontstaan. Bij wisselstroom is
steeds een transformator tusschen het net en het toestel in het apparaat
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opgenomen, zoodat men hierbij tenminste niet rechtstreeks met de gevaar
lijke netspanning zelf in aanraking kan komen.
Terwijl plaatspanningapparaten tegenwoordig veel in gebruik zijn, is
toch het aantal complete voedingapparaten dus èn voor plaat- èn voor
gloeispanning, naar verhouding klein. Dit is hieraan toe te schrijven, dat
de constructie van een gloeispanningapparaat veel lastiger is dan van
plaatspanningeen
apparaat.
Gelijkricht'
Itamp
De wisselspanning
-A
wordt hierbij eerst
X
+At
getransforomlaag
meerd,
dan
gelijkge
*A,
richt en afgevlakt. Bij
gebruik van indirect
verhitte wisselstroomAfb. 652. Schema van een plaatspanninglampen is dit laatste
apparaat met dubbele gelykrichting.
echter niet noodig en
kan volstaan worden
met een indirecte aansluiting van den gloeidraad op de omlaag getrans
formeerde wisselspanning zonder meer. Deze methode wordt dan tegen
woordig ook algemeen toegepast bij alle wisselstroomtoestellen, waarby
dan tevens, zooals we weten het plaatspanningapparaat in den ontvanger
is ingebouwd. De indirect verhitte wisselstroomlamp is er dus mede schuld
aan, dat de voedingsapparaten voor den gloeistroom, dus ter vervanging
van den accumulator bij gebruik van gelijkstroomlampen, niet zoo sterk
algemeen verbreid zijn, als ongetwijfeld wel het geval geweest zou zijn,
indien de wisselstroomlamp door haar onverwachte komst zulks niet tegen
gewerkt had.
Ongetwijfeld is de oplossing van het voedingvraagstuk uitgevallen ten
voordeele der indirect verhitte wisselstroomlamp, die in de practijk het
pleit glansrijk heeft gewonnen van de omslachtige gelijkrichting, met de
daaraan verbonden moeilijkheid der afvlakking (ter vermijding van den
bromtoon).
Immers het ideaal van den luisteraar is een ontvangtoestel, dat geen
onderhoud vereischt, zoo eenvoudig en beknopt mogelijk is en door middel
van een snoer met stekker op het lichtnet, evenals ieder ander electrisch
verbruiksapparaat kan worden aangesloten. Intusschen mag het wel de
bewondering wekken van iedereen, vakman of leek, dat het gelukt is,
den electrischen bromtoon van het lichtnet te onderdrukken, bij de buiten
gewone gevoeligheid van een modernen ontvanger en dat nog wel by netvoeding voor den gloeidraad. Wat men van het lichtnet weten moet,
tot beter begrip van de volgende uiteenzettingen in dit hoofdstuk, zullen
wy nu aan een nadele beschouwing gaan onderwerpen.
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HET STERKSTROOMNET.

De leek zal wellicht geneigd zijn aan te nemen dat het voor de aan
sluiting van een plaatspanningapparaat beter is, gelijkstroom ter be
schikking te hebben dan wisselstroom. Dit is in zooverre juist, dat de
apparatuur zelf eenvoudiger is voor gelijkstroom dan voor wisselstroom.
Maar bij het wisselstroomnet kan men zich voor zijn apparaat een
secundaire stroombron verschaffen. Men sluit een transformator op het
net aan en ontneemt hieraan de benoodigde energie. Daardoor is men
volkomen onafhankelijk van de toestanden in het net zelf.
Of een der beide toevoerdraden van het sterkstroomnet geaard is of

Afb. 653.

i

Proeflamp.

Afb. 654.

Lamp tusschen stop
contact en aarde.

niet, speelt in het geheel geen rol en als wij toevalligerwijze twee onder
spanning staande deelen van de apparatuur aanraken, staan wij toch
nooit aan het gevaar van de netspanning bloot.
Anders zijn de omstandigheden in het gelijkstroomnet. Hierbij worden,
zooals wij later zullen zien, weliswaar allerhande schakelingen tusschen
het net en het ontvangapparaat aangebracht, voornamelijk smoorspoelen,
echter kan hierdoor niet verhinderd worden, dat het net bij ontstaan van
kortsluiting, zich in zijn volle werking doet gelden. Onwetendheid en
onachtzaamheid kunnen hier zeer onprettige gevolgen hebben. Op grond
hiervan is het noodig, dat wij ons eerst een juisten kijk verschaffen op de
schakelverhoudingen in een gelijkstroomnet.
Over het algemeen zal een stopcontact dienst doen als aansluiting.
Tusschen de beide polen van het stopcontact heerscht een spannings
verschil, dat ons wel bekend zal zyn. In de meeste gevallen zal deze
spanning 220 Volt bedragen; in sommige gevallen ook wel 110 Volt.
Wat wij echter niet weten, dat is de spanningstoestand der beide leidingen
ten opzichte van de aarde en juist hieromtrent moeten wij zekerheid
hebben.
Tot dit doel gebruiken wy een proeflamp (afb. 653). Men voorziet de
beide aansluitingen der lampfitting van twee geïsoleerde sterkstroomdraden en bevestigt de twee einden daarvan in een bananenstekker (voor
zichtigheid is hierbij geboden — men gebruike nooit hiervoor stekkers
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met uitstekende, dus onder spanning staande metalen deelen in de huls). In
de fitting schroeft men vervolgens een lamp voor 220 Volt met laag
stroomverbruik; een lamp dus van 16 of 25 Watt.
Indien de lamp helder brandt, dan bestaat een spanningsverschil van
220 Volt aan de einden, brandt zij maar flauw, dan kan men bij onze
proefnemingen op 110 Volt rekenen en brandt zij in het geheel niet, dan
bestaat er geen spanningsverschil. Om nu den toestand van het net ten
opzichte van de aarde te onderzoeken, brengen wij een der bananen
stekkers in de opening van het stopcontact en den anderen stekker tegen
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Afb. 655. Proef met poolreageerpapier.

Sterke [
gasont /
wikkeling
Afb. 656.

Jj' Water
Waterproef.

de waterleidingbuis aan (centrale verwarming, of een andere goede aardverbinding (zie afb. 654).
Er kunnen zich nu drie gevallen voordoen, n.1. dat de lamp donker blijft,
flauw gloeit of helder brandt en men kan daar dan uit concludeeren, dat
men met een pool te doen heeft, die geaard is, dus de heele of de halve net
spanning ten opzichte van aarde bezit. Nu probeert men de tweede pool.
Als de lamp bij de eerste pool donker gebleven is, dan zal zij nu bij
de tweede pool helder branden. Deze bezit dan 220 Volt ten opzichte van
de aarde. Indien de lamp bij de eerste pool alleen maar flauw gegloeid
heeft, dan zal zij ook bij dé tweede pool slechts flauw oplichten.
Iedere pool heeft dan 110 Volt spanning ten opzichte van de aarde.
De eene bezit negatieve, de andere positieve spanning ten op
zichte van de aarde, zoodat het spanningsverschil der beide polen 220 Volt
bedraagt. Als de lamp daarentegen by de eerste pool helder gebrand
heeft, dan zal zy nu geheel donker blijven; de eerste geleider was de
spanningvoerende en de tweede is geaard.
Het tweede onderzoek betreft nu de polariteit der beide aansluitingen
van het stopcontact. Het eenvoudigste is hiervoor een stuk poolreageerpapier te gebruiken, dat in iedere zaak (boekhandel) van eenige beteekenis
te verkrijgen is.
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Men neemt nu een stuk sterkstroomdraad en bevestigt aan beide einden
een bananenstekker. Vervolgens steekt men in het stopcontact één stekker
van de proeflamp en één stekker van den draad en houdt de beide vrije
stekkers op korten afstand van elkaar op het vochtig gemaakte pool2 Dynamo's
metgeaardmiddelpunt

Stopcontact
+ 770

O

-770

!

770

0

770

'Op

770

V////S/.

770

\?

Afb. 657. Tweeleider-systeem.
reageerpapier. Een roode vlek geeft nu de negatieve pool aan (afb. 655).
Het verdient aanbeveling op het stopcontact de polen te kenmerken.
Het kan wel eens voorkomen, dat de electriciteitswerken de aansluitingen
ompolen, zoodat men geen zekerheid heeft, dat de eenmaal vastgestelde
polariteit steeds onveranderd zal blyven.
2 stopcontacten
op drie/eidersysteem

2 Dynamo's
met geaard middelpunt

(n) (n)

y20

O

O

&0
O.
2>£0_
Afb. 658.

Drieleider-systeem.

In plaats van poolreageerpapier kan men overigens ook een glas water
nemen (afb. 656). Houdt men de beide vrijje stekkers op niet te grooten
afstand van elkaar in het water, -dan zullen bij beide stekkers water
belletjes optreden, echter bij den eenen stekker veel meer dan bij den
anderen. De pool met de sterkste luchtbellenontwikkeling is de negatieve.
Voor de practijk zijn de gegevens, die wij volgens deze methode verHet Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Het sterkstroom net.
kregen hebben, voldoende. Ter opheldering van het onderscheid dat wij
maken, zij nog vermeld, dat gelijkstroomnetten kunnen worden aangelegd
volgens het twee- of drieleidersysteem. In afb. 657 vinden wy een
tweeleidersysteem met geaard middelpunt.
De beide machines verwekken tezamen een spanning van 220 Volt, en
alle aansluitingen liggen tusschen de twee geleiders. Het middelpunt der
beide machines is geaard, zoodat ieder der beide geleiders een spanning
bezit ten opzichte van de aarde van 110 Volt.
Afb. 658 toont ons een drieleidersysteem. De eene helft van alle aan
sluitingen ligt tusschen den positieven buitengeleider en den nulleider,
de andere helft tusschen
den negatieven buitenge
leider en den nulleider.
De beide buitengelei
ders bezitten dus een
spanning van 440 Volt
ten opzichte van elkaar.
Bij dit systeem hebben
V
dus alle aansluitingen
-----alle den nulleider ge
&
meen en deze behoeft niet
ST
geïsoleerd te worden, inr
tegendeel: hij wordt goed
met de aarde verbonden.
Waardoor ontstaan nu
Afb. 659. Collector.
eigenlijk de schommelin
gen in de stroom sterkte
van den gelijkstroom? De stroom wordt door dynamo’s geleverd. Bij een
dynamo worden draadwindingen in een magnetisch veld bewogen. In
iedere draadwinding ontstaat bij de beweging een wisselstroom, welks
periode afhankelijk is van het aantal omwentelingen per seconde en het
aantal paren der magneetpolen. De windingen zijn alle achter elkaar ge
schakeld en op korte afstandën afgetakt. Alle aftakkingen worden naar
den collector gevoerd en eindigen ieder in een lamel (afb. 659).
De koolborstels glijden over de lamellen, als de collector draait en
zoo nemen deze steeds stroom uit de windingen op, die door hetzelfde
gedeelte van het magnetisch veld loopen, zoodat in de afvoerleiding steeds
stroom komt van gelijke richting en ongeveer dezelfde sterkte. Echter
ontstaat by den overgang van de eene lamel op de andere toch telkens
een kleine onderbreking, zoodat het verloop van den stroom er ongeveer
uitziet, zooals de kromme in afb. 660 ons aantoont.
Overigens is de hierdoor ontstaande „collectortoon” niet het eenige,
doch wel het sterkste geluid, dat wij kunnen waarnemen in de weergave.
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Maar het ontstaan daarvan is het gemakkelijkst te begrijpen en wij willen
hier op de andere omstandigheden, die dit gebrom veroorzaken, niet verder
ingaan.
De schommelingen volgen elkaar zoo snel en regelmatig op, dat men
ze met een telefoon in een daarvoor geschikte schakeling als toon zeer
goed kan waarnemen. Deze schommelingen dus zijn het, die men door Stroomsterkte
een bijzondere sperschakeling uit
den anodekring moet houden.
Er bestaan natuurlijk ook nog an
dere stroomschommelingen in het
gelijkstroomnet, die ontstaan door
verandering van de schakeltoestanden. Iedere ingeschakelde of uitge
Tijd
draaide gloeilamp verwekt een
Afb. 660. Netstroom.
stroomschommeling. Ook deze sto
ringen te weren is veel moeilijker.
In ieder geval storen zij veel minder, daar zij slechts op een bepaald
oogenblik werken en dus geen grootere storingen oproepen dan een
krakende stoel of dichtvallende deur. De schommelingen dus, die opge
heven moeten worden, zijn geen willekeurige of toevallige maar het zijn
tamelijk regelmatige, periodische schommelingen, met een
trillingsgetal, dat binnen het
gebied der hoorbare toonfrequentie valt.
Netwisse/stroom
Overeenkomstig zijn de om
standigheden voor gelijkgerichTijd ten wisselstroom. Door de geÜjkrichting wordt alleen be
Gelijkgerichte wisselstroom
reikt, dat de stroom steeds in
één richting, maar niet gelijkAFgevlakte gelijkgerichte wisselstroom jyj
matig vloeit. De schommelingen
—--------- ---------------------------------------van den gelijkgerichten wissel
stroom zijn in den regel veel
Afb. 661.. .Gelijkgerichte wisselstroom.
grooter, dan die van den ge
wonen gelijkstroom, maar ook
deze schommelingen zijn periodisch (zie afb. 661). Daar doorgaans wissel
stroom van 50 perioden per seconde gebruikt wordt, bezit de gelijkgerichte
stroom 100 wisselingen per seconde en deze schommelingen moeten weder
worden opgeheven.
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DE ONDERDRUKKING VAN GELIJKSTROOMSCHOMMELINGEN.

Een regelmatig: pulseerenden gelijkstroom kan men zich samengesteld
denken uit een on veranderlijken gelijkstroom en een opgedrukten wissel
stroom. Men kan de schommelingen opheffen, doordat men in den geleider
gedeelten aanbrengt, die een geringen weerstand bieden aan den gelijk
stroom en een grooten weerstand aan den wisselstroom en dwars door den
stroomweg verbindingsstukken maakt, die aan den wisselstroom weinig
en aan den gelijkstroom grooten weerstand bieden.
Als weerstand tegen den wisselstroom moet men gebruik maken van
smoorspoelen met hooge zelf-inductie en zoo laag mogelijken ohmschen
weerstand. De zelf-in
ductie
van een smoor0
spoel
hangt
af van het
Naar
Van het net
aantal windingen en
] aansluiting
den magnetischen weer
0
stand, -dien de door hen
Afb. 662. Eenvoudigste smoorspoelschakeling.
opgewekte krachtlijnen
ondervinden.
Om dezen magnetischen weerstand laag te houden, wikkelt men de
spoelen om een ijzerkem, die in zichzelf gesloten is en daardoor ook voor
de krachtlijnen een gesloten baan van geringen weerstand vormt. De
eischen, die gesteld worden aan een hooge zelf-inductie en een lage
ohmschen weerstand, zijn in tegenspraak met elkander, omdat de ohmsche
weerstand met iedere wikkeling stijgt. Men moet daarom een vergelijk
tusschen beide aanspraken zoeken en kan voor de wikkeling ook geen
al te dik koperdraad gebruiken, daar anders de smoorspoelen met hun
groot aantal draadwindingen te buitensporig van afmeting zouden uit
vallen.
De condensatoren beteekenen een goede geleiding voor den wissel
stroom en een weerstand voor den gelijkstroom. Voor den gelijkstroom
hebben zy practisch een oneindig hoogen weerstand, d.w.z. zij laten dezen
in het geheel niet door, terwijl hun weerstand des te geringer is, naar
mate de frequentie hooger wordt.
De eenvoudigste schakeling, die men zich kan denken, is de volgende:
men voert de netspanning door een smoorspoel en legt dwars daarover
heen een condensator. De condensator moet achter, doch niet vóór de
smoorspoel liggen.
Men heeft dan (afb. .662) in AB C een gesloten weg voor den wissel
stroom, die door den gelijkstroom niet gepasseerd kan worden. De geheele wisselstroomspanning verdeelt zich dan over A B en B C, overeen
komstig hare wisselstïoomweerstanden.
Bij voldoend hooge frequentie van den wisselstroom en toereikende
grootte van zelf-inductie en capaciteit zal dus over den condensator B C
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i

slechts een geringe, aan de smoorspoel A B daarentegen een groote wissel
spanning bestaan. Wij nemen nu de gelijkstroomspanning achter den
condensator af, om deze als anodespanning voor een lamp te gebruiken.
Als deze spanning te hoog is — en dat zal in den regel wel het geval
zijn — dan moet men een spanningsverdeeler gebruiken (zie afb. 663). Men
legt een
variabelen
(ongeveer
weerstand
12000 Ohm) parallel
^ Naar aansluiting
Vanhet net
aan den condensator en
neemt nu van twee
punten van dezen weer Afb. 663. Eenvoudigste smoorspoelschakeling
met spanningsverdeeler.
stand willekeurige klei
nere spanningen af.
Het spreekt vanzelf, dat alleen condensatoren van goede kwaliteit in
aanmerking komen, die berekend moeten zijn op de dubbele doorslagspanning, waarbij de proefspanning minstens op de twee- tot drievoudige
waarde van de werkspanning ligt. Een uitstekende condensator van
Nederlandsch fabrikaat is de aan dezen eisch voldoende en in vakkringen
onder de afgekorte benaming „L. B.” bekende „Baugatz-condensator”. In
den beteren radiohandel is deze condensator dan ook overal verkrijgbaar.
Bij de behandeling van de ultra-kortegolf hadden wij reeds gelegenheid
de aandacht op dezen condensator te vestigen, in de afdeeling van dit
hoofdstuk, waar de eigenbouw besproken wordt.
De doorslagzekerheid van den Baugatz-conden
sator is in de practijk spreekwoordelijk geworden
en daarom heeft deze een algemeene toepassing ge
vonden bij de goede apparaten van eenige beteekenis.
Afb. 664 geeft een normaal type overbruggingscondensator weer, terwijl afb. 665 een dubbelen
condensator laat zien. Dit is een type anti-storingscondensator, dat zich in een toenemende belangstel
Afb. 664.
ling mag verheugen. Het is speciaal geconstrueerd
Overbruggings-convoor opheffing van storingen, veroorzaakt door
densator (electrische
opbouw, zooals nor motoren, huishoudelijke electrische- en hoogfremaal type).
quentapparaten. Zooals bekend, kunnen deze
storingen alleen opgeheven worden bij de storende
apparaten zelf (zie 12, Hoofdstuk I). Dit type anti-storingscondensator
wordt door Baugatz in iedere gewenschte' grootte vervaardigd.
Afb. 666 en 667 toonen ons twee hoogfrequent condensatorwikkels, zooals
deze het meest in electro-medische apparaten worden gebruikt. De aan
sluitingen zijn een- ‘of tweezijdig aangebracht.
Bijzondere aandacht verdient de door speciale justeering buitengewoon
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weerstand biedende T-wikkel van 4000 Volt proefspanning, die dus voor
zeer hooge belasting geschikt is. Tegen warmte uiterst bestand, is deze
wikkel speciaal geschikt voor tropisch klimaat.
Afb. 668 geeft een kokercondensator te zien. De koker bestaat uit een
degelijke isoleermassa; hij bezit een uitstekende mechanische bescherming
tegen vocht en warmte. Met het oog op
het geringe gewicht kan deze condensator
vrijhangend tusschen leidingen en appa
raten worden aangebracht, zonder verdere
bevestiging, dus direct aan de stroomgeleidende draden.
Afb. 669 en 670 geven twee gecombineer
de blokcondensatoren weer, resp. voor ge
bruik in plaatspanning- en algeheele netvoedingapparaten. Deze kunnen onder op
gave van proef- en arbeidsspanning, gewenschte verdeeling, nulpool enz. door de
^£
fabriek op aanvraag naar believen geleverd
K
worden.
Afb. 672 geeft een condensator-type te
2x0,5
zien, waarmede men op de eenvoudigste
manier, zonder eenige verandering in het,
1500 Volt"»
■j
apparaat zelf, waarin dit type wordt toe
gepast, capaciteiten kan bij voegen of weg
Afb. 665.
Anti-storings- nemen.
condensator.
De bevestiging der „Schiene” van afb.
671 geschiedt zeer eenvoudig door ombuiging van de zich aan de bus be
vindende lippen.
Een bijzonder technisch voordeel beteekent het feit, dat door de metaalbescherming van elke capaciteit afzonderlijk, de storingen, die vaak aan
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Afb. 666. Condensatorwikkel
(eenzijdige aansluiting).
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Afb. 667. Condensatorwikkel
tweezijdige aansluiting).

het toestel of apparaat, waarin de condensator wordt gebruikt, zelf worden
toegeschreven, niet tot uiting kunnen komen.
Afb. 673 geeft ten slotte een motor-condensator weer, die gebruikt wordt
voor het aanloopkoppel van den eenphasigen wisselstroommotor, ter ver
vanging der hulp-phase van den inductiemotor. Door de bijzondere
Ëv,
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Onderdrukking van gelijkstroomschommelingen. 663
constructie van dit type, dat aan de fabricage hooge eischen stelt, kunnen
deze condensatoren met hooge continue belasting worden beproefd. De
aansluitingen liggen beschermd onder een overkapping van isolatie-,
materiaal. Deze aansluitingen bieden de mogelijk
heid nulpool en drie verschillende aftakkingen van
de geheele capaciteit te verkrijgen.
Als iets nieuws en bijzonders zij nog vermeld, dat
de Baugatz-fabriek in staat is voor lagen prijs con
densatoren te vervaardigen met den buitengewonen
weerstand van 1000—1400 Megohm; zooals bekend,
Afb. 668. Baugatzbedraagt de normale waarde hiervan bij een goeden
kokercondensator.
condensator 200 M Q.
De eenvoudige inrichting van afb. 663 kan men in verschillende op
zichten vervolmaken.
Men kan b.v. in de beide
toevoerleidingen een smoorspoel plaatsen, ook kan men
voor de smoorspoel nog een
aanbrengen;
condensator
men kan de verdere onderverdeelingen van den potentio-meter zoo inrichten,
Afb. 669. Gecombineerde blokcondensator dat ook de negatieve rooshieraan
tervoorspanning
(voor plaatspanningapparaten).
kan ontnomen worden.
Iedere amateur zal dit, voor het bepaalde doel, dat hij bereiken en
de kosten, die hij zich daarvoor getroosten wil, verschillend inrichten.
Een plaatspanningapparaat voor
een bepaald ontvangtoestel, be
hoeft niet bij elk ander toestel te
passen.
Wij zullen daarom geen bepaal
de aanwijzingen voor den bouw,
I
maar een overzicht geven van wat
een plaatspanningapparaat beteekent, zoodat men weet, hoe men
het moet behandelen om fouten te
voorkomen en den kooper er van
ï
te overtuigen, dat hij maar niet
zoo in een winkel kan gaan om
Afb. 670. Gecombineerde blokcon
densator (voor algeheele netvoeding).
een
plaatspanningapparaat te
koopen, met de overtuiging, dar
hij thuis gekomen, alleen maar de anodebatterij behoeft weg te doen en

4

■

Tftl

I

I

'

.

-■

■

■

664

;

!•
.

: .

Onderdrukking van gelijkstroomschommelingen.

het apparaat aan te sluiten, zonder zich te bekommeren om de schakeling
en inrichting van zijn ontvangtoestel.
Om de beteekenis van de schakeling van een smoorspoel en een condesator duidelijk te maken, zullen wij eerst eens den in afb. 661 weer
gegeven, gesloten wisselstroomkring van het net, over de smoorspoel A B en
den condensator B C terug naar
het net, nader beschouwen. Denken
wij ons eens in, dat wij een on
veranderlijke wisselspanning op
den kring aansluiten.
Beginnen wij met een frequen
tie van nul, d.w.z. gelijkstroom,
dan ligt over den condensator de
Afb. 671. Condensator-Schiene.
volle spanning en de spanningsval
van de smoorspoel is nul; er vloeit dus geen stroom. Laten wij nu de
frequentie langzamerhand stijgen, dan gebeurt toch niet wat wij volgens
gelijkstroomanalogieën zouden verwachten, n.1., dat de spanning aan den
condensator zinkt en aan de smoorspoel stijgt, omdat de weerstand van
den condensator afneemt en de weerstand der smoorspoel stijgt.
Tusschen stroom en spanning bestaat n.1. in de smoorspoel, zoowel als
in den condensator een phaseverschuiving en wel ijlt de spanning in de
spoel den stroom 90° vooruit, terwijl deze in den condensator 90° achter
blijft. Daar nu bij den stroom in den geheelen kring de phase gelijk
blijft, zoo verschilt de spanning van A B 180° van die tusschen B C.
Wil men dus de spanning tus
schen A en C berekenen, dan ver
krijgt men die niet door addeeren
der beide wisselspanningen A B en
B C,
maar
door
subtractie.
Minstens een van- beide moet dus
hooger zijn dan de aangelegde
spanning.
7
Het verloop is dus zoo: beide
spanningen stijgen eerst tot een
hoogste waarde, waarvan de hoog
Afb. 672. Serie afvlakkingscondensatoren.
te door den ohmschen weerstand
van de smoorspoelen bepaald
wordt. Het trillingsgetal, waarby deze hoogste waarde bereikt wordt, is
de resonantiefrequentie. Dan vallen beide spanningen weer af, maar de
spanning aan den condensator valt sterker dan de spanning aan de
smoorspoel. De spanning over den condensator nadert steeds meer de nulwaarde, terwijl de spanning over de smoorspoel steeds meer nadert tot
de gezamenlijke spanning tusschen A en C.
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Men kan dus den wisselstroomkring ABC’ met een potentiometer
vergelijken, waarbij boven de resonantiefrequentie via den tak B C een
steeds kleinere spanning afgenomen wordt, naar mate de frequentie hooger
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Afb. 673.

Motor-condensator.

is. Door geschikte dimensioneering van de deelen heeft men het dus in
de hand, de wisselspanning over B C tot een zoo klein gedeelte der ge
zamenlijke spanning terug te brengen, als noodig is.
De wisselspanning kan natuurlijk nooit geheel verdwijnen. Men bereikt
daarmede evenwel het beoogde doel, dat de geluidssterkte van den wisselspannings-toon zooveel minder wordt ten opzichte van de geluidssterkte
van de spraak of de muziek,
zoodat men daarvan geen
storenden invloed meer on
C
c
dervindt.
z
Z
Bij de meeste plaatspanningapparaten vinden wij
twee condensatoren met een
Afb. 674. Gebruikelijke schakeling voor
smoorspoel verbonden, een
smoorspoelketen.
condensator vóór en een
achter de smoorspoel. Het schakelschema van afb. 674 toont ons de ge
bruikelijke volgorde.
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Men pleegt een dergelijke combinatie van smoorspoel en condensatoren'
een sperkring te noemen. De. demping van dezen sperkring moet voor
frequenties beneden de resonantiefrequentie nagenoeg nul zijn, terwijl
alle andere frequenties sterk gedempt worden.
Deze beschouwing heeft eigenlijk alleen waarde, als- men zich den
sperkring denkt als een deel van een stroomketen. Wanneer verder niets
is aangebracht dan de
A
smoorspoel met de beide
condensatoren, dan hangt
de werking sterk af van
hetgeen
daarvoor en
0
daarachter is aange
sloten. Om dit duidelijker
te maken, teekenen wy
nog eens dezelfde scha
0
keling iets gewijzigd in
Afb. 675. Ander schema, voor de smoorspoelafb. 675.
keten van afb. 674.
Wij zien nu, dat hier
een condensator parallel ligt aan een uit smoorspoel en condensator samen
gestelde leiding. Het is nu van zeer veel belang, welke verhoudingen wy
tusschen de punten AB als werkzaam moeten aannemen. Wordt hier b.v.
de wisselspanning steeds op gelijke hoogte gehouden, dan speelt de conden
sator A B in het
geheel geen rol.
A
Wordt daaren
tegen de stroomsterkte in de toevoerleiding gelyk
0
gehouden, dan ver
vult de condensa
tor natuurlyk een
belangrijke
rol.
Aan den anderen
i
kant van de reso
F
nantiefrequentie
Afb. 676. Smoorspoelketen in een stroomkring
gaat een steeds
met inductieven weerstand.
grooter
gedeelte
van den stroom door den condensator en een steeds geringer gedeelte door
den weg CE. Hy vermindert daardoor tevens de spanning, die over
D E ligt.
Over het algemeen zal in het net zelf ook nog inductieve weerstand
optreden (b.v. in de ankerwikkelingen van de, den stroom verwekkende
machines). Van dit geval geeft afb. 676 een voorstelling der juiste ver-

,
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houdingen. De inductieve weerstand in het net A B en den condensator
BC liggen achter elkander, zooals dat in afb. 662 is te zien; over den
condensator ligt nog eens dezelfde verbinding van smoorspoel en conden
sator D F en van den tweeden condensator E F wordt tenslotte de spanning
afgenomen, die men als anodespanning voor zijn lamp wil benutten.
Van de verhoudingen in den anodestroomkring zullen wij afzien, wan
neer geen belangrijke zelf-inductie daarin besloten ligt. Alleen wanneer

v

1

Afb. 677.

Enkelvoudige smoorspoel (Korting).

dit laatste het geval is, kan dit tezamen met den laatsten condensator
een trillingskring vormen, bij welks resonantie-frequentie belangrijke
storingen kunnen optreden.
Dit geval zal zich b.v. voordoen, wanneer transformatoren in den
anodestroomkring liggen. Het kan dan gebeuren, dat een en hetzelfde
plaatspanningapparaat één specialen ontvanger goed doet werken, terwijl
het voor een ander ontvangtoestel, voor welks transformatoren met ijzerkern het een trillingskring vormt, niet geschikt blijkt te zyn.
Daar de smoorspoelen in hun meest gebruikelijke uitvoering een zelfinductie bezitten van ongeveer 20—30 Henry, moet men condensatoren
gebruiken van ongeveer 6 microfarad, opdat de wisselspanningen van de
toonfrequenties van 50 en meer trillingen door den condensator reeds
voldoende worden gedempt.
In principe kunnen natuurlijk alle spoelen met voldoende electrische
dimensies als smoorspoel gebezigd worden (zelf-inductie 20—50 Henry.
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ohmsche weerstand niet boven 400 Ohm), b.v. dus transformatorwikkelingen; het is echter beter, als men spoelen gebruikt, die voor dit speciale
doel gefabriceerd zijn. Deze bestaan in den vorm van enkelvoudige (zie
afb. 677) en dubbele smoorspoelen (zie afb. 678).
Bij het gebruik van deze smoorspoelen legt men in ieder der béide
toevoerleidingen een windingshelft, zoodat het schakelbeeld ontstaat van
afb. 679. Deze schakeling is in principe natuurlijk niet verschillend van
de in afb. 662 weergegevene. Het is noodzakelijk gebleken, de ijzerkern
der smoorspoelen en als
zij een metalen omhulsel
hebben ook dit, te aar
den, omdat daardoor capacitieve opladingen ver
hinderd worden.
Wat de condensatoren
betreft, hier gebruikt
men blokcondensatoren
van toereikende capaci
teit en doorslagzekerheid.
De doorslagzekerheid van
telefooncondensatoren is
niet zeer groot. Men
kan er niet op reke
nen, dat zij langen tyd
opgewassen zijn tegen de
spanning van 220 Volt.
Men kan de aan een
Afb. 678. Dubbele smoorspoel (Korting).
liggende
condensator
spanning verminderen, doordat men twee of meer condensatoren achter
elkander schakelt, evenwel hebben twee achter elkaar geschakelde, even
groote condensatoren, tezamen slechts de halve capaciteit van een van
beide; men moet dan nog twee andere, achter elkaar geplaatste conden
satoren parallel schakelen, waardoor dan de volle capaciteit van één
condensator bij halve spanning voor ieder van hen weder wordt verkregen
(afb. 680).
Daar men in den regel niet de gelegenheid heeft, de volle netspanning
aan te wenden, kan men een geringe spanning aan een potentio-meterschakeling ontnemen of de spanning door voorschakelweerstanden
verlagen.
Het gebruik van een voorschakelweerstand heeft het voordeel, dat de
stroomsterkte geheel benut wordt, zoodat de smoorspoelen en de conden
satoren alleen voor die stroomsterkte behoeven berekend te zijn, die
werkelijk noodig is. Bij zulk een schakeling dus komt men reeds klaar

••T

-

—-------- !------------- ?------------------ '

•

•Onderdrukking van gelijkstroomschommelingen. 669
met een minimum aan materiaal. Deze schakeling heeft echter ook een
heele reeks van nadeelön.
De verschillende aftakkingen van de spanning vertoonen geen vaste
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Afb. 679. Smoorspoelketen met dubbele smoorspoel.
waarden, maar de spanning, die men verkregen heeft, is afhankelijk van
den weerstand van het apparaat, dat men daarachter geschakeld heeft.
De anodespanning kan dus niet, ook niet zoo ongeveer volgens haar grootte,
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Afb. 680.

Condensatoren in serie- en parallelschakeling.

eens en voor altijd vastgesteld en bij de aftakkingen aangeteekend worden.
Men moet de spanning dus iedereri keer afzonderlijk opmeten, wat
bovendien nog ongemakkelijk is, omdat de goedkoopere en meer verbreide
instrumenten een veel te geringen inwendigen weerstand hebben, om een
juiste waarde te geven, of men is alleen op uitprobeeren aangewezen.
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Hoe sterk de spanning afhankelijk is van de ontnomen stroom sterkte,
toont ons de belastingskarakteristiek (afb. 681) volgens proefnemingen van
de firma Dietz & Ritter (Korting). Het hierbij gebruikte toestel ont
neemt den stroom aan een wisselstroomnet via een transformator, een
gelijkrichtlamp en schakel-elementen, waarover wij in de volgende afdeeling van dit hoofdstuk een nadere omschrijving zullen geven.
Hoe sterker men de draden van de gelijkrichtlamp verwarmt, des te
meer stroom kan de lamp afgeven. De spanning kan hier tusschen de
punten O en Ai of A2 afgenomen worden. Gebruikt men de schakeling
O—A2, dan stellen de stippellijnen de spanningsdiagrammen van de ver
schillend sterke verwarming voor.
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Afb. 681.

f.

Belastingkarakteristiek van een apparaat met voorschakelweerstand.

Men ziet, dat bij sterker verhitting de spanning van 280 tot 170 Volt
terugloopt, dus ongeveer 4.5 Volt per milli-ampère, bij zwakkere ver
warming zelfs van 220 tot 80 Volt, dus 24 Volt per milli-ampère. Nog
sterker is de spanningsval als men de spanning bij het punt Ai afneemt,
dus van een der drie aansluitingspunten van den schakelweerstand.
De doorgetrokken lynen op de karakteristiek geven dit aan. Het ge
bruik van voorschakelweerstanden bezit trouwens nog meer nadeelen. Men
kan de roostervoorspanning niet afnemen; men kan hoogstens twee anodespanningen ontnemen, iets wat tamelijk bedenkelijk is en de condensatoren
blijven geladen, wanneer men het apparaat van het net afgeschakeld heeft.
Ook kan men uit de karakteristiek onmiddellijk bemerken, dat er slechts
een geringe afvlakking tusschen de beide platen van de condensatoren
is ontstaan.
Om al deze nadeelen te vermijden, gebruikt men daarom in den regel
een potentiometerschakeling, zooals die in afb. 682 is weergegeven. By
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deze schakeling vloeit natuurlijk gestadig stroom door den aftakkingsweerstand.
De door de smoorspoelen vloeiende stroom is grooter, dan de in de
lampen verbruikte stroom en deze lampen moeten dus naar evenredigheid
grooter zyn.
Voor de kosten van het meerdere stroomverbruik heeft dit echter weinig
beteekenis. Daarvoor heeft deze schakeling dan ook vóór alles het groote
voordeel van een vaste onveranderlijke spanning aan de aftakkingen.
In de afbeeldingen zijn de spanningsdiagrammen zoowel voor gelijkals voor wisselstroom geteekend. Men ziet b.v. van de 100 Volt-trap van
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Belastingkarakteristiek van een apparaat met
spanningsverdeeler.

het gelijkstroomapparaat een afval van 110 op 97 Volt, d.w.z. van nog
geen 2 Volt per milli-ampère en in het allergunstigste geval bij de 45
Volt-trap van het wisselstroomapparaat een afval van 60 op 45 Volt, dus
van 5 Volt per milli-ampère.
De teekening toont aan, dat men zonder eenige moeite een willekeurig
aantal verschillende anodespanningen en bovendien nog de negatieve
voorspanningen kan afnemen. De condensatoren ontladen zich door eigen
werking via den aftakweerstand, wanneer het apparaat van het net wordt
afgeschakeld, zoodat men niet aan het gevaar bloot staat de ontlading
door het lichaam te krijgen, als men het apparaat later toevallig aanraakt.
Men kan ook een schakeling samenstellen, die beide soorten van
spanningsregeling met elkaar verbindt. De firma Dietz & Bitter heeft
een speciaal instrument voor deze schakeling in den handel gebracht. Een
nadere omschrijving hiervan volgt later.
Als hoog-ohmige weerstand voor de potentiometerschakeling wordt
dikwijls een silietstaaf gebezigd. Daar het niet te vermyden valt, de
spanning op verschillende plaatsen van de staaf af te nemen, is het ook
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van geen belang de einden van de staaf te metalliseeren om den overgangsweerstand te verminderen.
Men kan de aansluitingen met behulp van klemschroeven bevestigen;
het is echter beter silietstaven te gebruiken, die reeds voorzien zijn van
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Afb. 683.

Spanningsdeeler voor meerdere spanningen.

een aantal vaste aftakpunten op niet te groote onderlinge afstanden.
Dergelijke weerstanden zijn in den handel verkrijgbaar. Wel ziet men
daardoor af van de mogelijkheid, gemakkelijk eventueel gewenschte
veranderingen aan te brengen, maar verzekert zich tevens tegen belang
rijke storingen, die anders ontstaan kunnen door slechte contactplaatsen.
Silietstaven hebben echter allerlei onaangename eigenschappen. Ten
eerste is de weerstand van deze staven niet
—vwvw
altijd evenredig aan haar lengte, ten tweede
0/
verandert haar weerstand tijdens het ge
bruik, zoodat de eenmaal ingestelde spannin
gen niet onveranderd blijven en ten derde
lijdt de silietweerstand door de verwarming,
zoodat deze in vele gevallen na niet al te
langen tijd door een nieuwe vervangen moet
worden.
Afb. 684, Normale radioBeter zijn ongetwijfeld de Osi- en de hooglamp niet doorverbonden ohmige weerstanden, waarbij een uiterst
plaat en rooster voor de
fijne draad uit nikkelchroom of constantaan
gelijkrichting.
als spiraal op een pertinaxbuisje is gewik
keld. Deze weerstanden bezitten een weerstand van 5000—25000 Ohm
per meter.
Moet ook de negatieve voorspanning van een of meerdere lampen aan het
apparaat ontnomen worden, dan zal men voor den hoogohmigen weerstand
van ongeveer 10000—12000 Ohm nog kleine, metalen, regelbare weerstanden
schakelen, welker grootte men volgens de wet van Ohm gemakkelijk kan
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berekenen. Bedraagt b.v. de geheele ter beschikking staande spanning
220 Volt en rekenen wij voor de smoorspoel een spanningsverlies van
ongeveer 10 Volt, dan blijven nog 210 Volt ter beschikking over (afb. 683).
Daarvan komen op den
Lamp
hoog-ohmigen weerstand
van het ontvangtoestel
192 Volt en op den regel
baren 18 Volt.
Heeft men verschillen
de voorspanningen noodig, dan moet men een
schuifweerstand
met
'^y
WMvw*/vwwu'.
twee
schuifcontacten
nemen of twee kleine
schuifweerstanden achter Afb. 685. Schakeling van gelijkrichtlamp op
den ontvanger.
elkaar schakelen. Men

--

m

kan dan het punt C met
de gezamenlijke kathoden verbinden; B met de plaat der detectorlamp,
A met de plaat van de versterkerlamp, D met het rooster van de
de h.f. of detectorlamp en E met dat der versterkerlamp.
Men heeft dan aan de
+
detectorlamp een anodei
spanning van 82 Volt en
een roosterspanning van
2 Volt (het rooster nega
tief ten opzichte van de
kathode) en aan de ver
sterkerlamp heeft men
162 Volt plaat- en 16
Volt negatieve rooster
spanning.
Om nu de stootsgewijs
Afb. 686. Smoorspoel-lampschakeling.
optredende storingen van
de electrische verhoudin
gen nog eens voor het laatst af te vlakken, schakelt men tusschen alle
aan de lampen gelegde spanningen nog eens condensatoren van ongeveer
2 microfarad bij de hoogere- en van 1 microfarad bij de lagere spanningen.
Deze stooten kunnen namelijk ondanks alle voorzieningen door de aftakplaatsen van de weerstanden heenkomen.
Men kan gerust zeggen, dat alle door de fabrieken samengestelde plaatspanningapparaten volgens deze principes zijn samengesteld. Het onder
scheid tusschen de verschillende fabrikaten bestaat hoofdzakelijk in de
dimensioneering van de onderdeelen en in den bouw van het geheel.
Nadat wij nu over de inrichting van een apparaat voor gelijkstroom
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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zijn ingelicht, zoodat wij aan de hand van een der mogelijk geschikte
voorbeelden een apparaat kunnen bouwen, zijn wij nog lang niet zoo ver,
het apparaat nu ook werkelijk'te kunnen aansluiten en bedienen. Want nu
krijgen wij de moeilijke vraag te beantwoorden: „hoe staat het met de
aardverbinding van het sterkstroomnet en hoe met de aardverbinding van
het radiotoestel?”
Bij onoplettendheid bestaat hier altijd het gevaar voor kortsluiting. Op
de verhoudingen, die men noodzakelijk nauwkeurig moet kunnen overzien,
alvorens men een gekocht en zelfgebouwd plaatspanningapparaat tusschen
het net en den ontvanger schakelt, zullen wij in de volgende afdeeling
van dit hoofdstuk terugkomen. Voorloopig zullen wij eerst de theorie be
handelen.
4
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Afb. 687. Plaatspanningapparaat in combinatie met ontvangtoestel.
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Om de kleine schommelingen van den gelijkstroom verder af te vlakken
bestaan nog twee andere methoden, die wij hier zullen vermelden, ofschoon
ons geen firma bekend is, die apparaten volgens deze methoden bouwt en
wij niet beschikken over voldoende gegevens van experimenteele ervaringen,
die met deze methoden verkregen zijn.
De eerste methode gaat van het gezichtspunt uit, dat op de karakteristiek
voor iedere gloei-kathodelamp een vast punt bestaat, van waar af met
toenemende spanning de stroom niet meer stijgt. Schakelt men nu zulk
een lamp dus in een stroomkring en zorgt men ervoor dat de spanning
aan de electroden der lamp aan de andere zijde van de spanning ligt,
waarbij de lamp haar verzadigingsstroom afgeeft, dan werkt de lamp als
stroomregulator, d.w.z. bij willekeurige verhoogingen van de spanning en
bij verlagingen, die niet onder het kritieke punt vallen, blijft de stroomsterkte in den kring onveranderlijk.
Ligt in dezen stroomkring voor de lamp een onveranderlijke weerstand,
dan ligt dus ook aan het einde van dezen weerstand een onveranderlijke
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spanning; want spanning, weerstand en stroomsterkte staan volgens de
wet van Olim in de gebruikelijke geleiders in een vaste en onveranderlijke
verhouding. De kathodelamp behoeft voor ons doel geen rooster te hebben.
Daar echter de radiolampen een rooster bezitten, sluiten wij het rooster
met de plaat kort. De weerstand W in afb. 684 moet naar verhouding
van zijn grootte zoo berekend zijn, dat noch een te hooge spanning op
de lamp komt te staan, noch de spanning zoo laag wordt, dat wij in het
gebied beneden den verzadigingstroom komen.
Nemen wij b.v. eens aan, dat de lamp bij 60 Volt aangelegde spanning
een verzadigingstroom heeft van 30 milli-ampère. Wij kunnen dan on
getwijfeld bij 80 of 100 Volt met zekerheid werken. Hebben wij een net
spanning van 220 Volt ter beschikking staan, dan blijft dus bij den
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Gepatenteerde netaansluiting.
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120
weerstand W een spanning over van 120 Volt, als wij hem op
is gelijk 4000 Ohm aannemen.
Is de weerstand kleiner, dan is dat niet schadelijk, zoolang de lamp
de toenemende spanning kan verdragen; wordt de weerstand grooter, dan
naderen wij het kritieke punt. De grensspanning, waarbij de emissie—
stroom bereikt wordt en de grootte van den emissiestroom hangen nu
anderzijds af van de verhitting van den gloeidraad.
Men heeft het hierdoor dus in zijn macht, door verminderde gloeidraadverhitting den stroom belangrijk te miniseeren. Dit beteekent echter, dat
men den weerstand vergrooten kan, zonder het kritieke punt te over
schrijden.
Wij hebben nu nog steeds niet vermeld op welke wijze de gloeidraad van
de lamp verwarmd moet worden. Geschiedt dit door middel van een accu
mulator, dan bezorgt ons dit natuurlijk geen moeilijkheden. Wil men echter
den stroom voor de draadverhitting aan het net ontnemen, dan moet men
wel bedenken, dat de grootte van den emissie-stroom afhankelijk is van den.
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verwarmingstroom en eerstgenoemde de schommelingen daarvan .onder
vindt.
Men haalt dus op deze wijze de schommelingen weer binnen, die men
juist door de lamp poogt af te vlakken. Men heeft echter ondervonden,
dat de schommelingen in den emissie-stroom niet al te groot zijn, zoodat
zij door een condensator in de juiste schakeling voldoende kunnen worden
afgevlakt. Als voorschakelweerstand voor den kathodegloeidraad kan men
een electrische lamp inschakelen, die men, als men dat wenscht, tegelijk
kan benutten voor verlichting.
De plaats van den weerstand W wordt nu door het ontvangtoestel in
genomen, zoodat men een schakeling verkrijgt, zooals die in afb. 685 is
aangegeven. Is de verzadigingsstroom, die door de lamp wordt afgegèven,
niet voldoende voor de bediening van het ontvangtoestel, dan moeten twee
lampen parallel geschakeld worden; men verkrijgt dan den dubbelen
stroom. Wil men meer dan één spanning ontnemen, dan kan men daarin
voorzien door een spanningsonderverdeeling, zoodat men de leiding eerst
via een hoog-ohmigen weerstand sluit en daarvan de benoodigde span
ningen afneemt. De totale schakeling, zal er dan uitzien als in afb. 686.
Het schema van een plaatspanningapparaat volgens dit principe, waar
aan niet alleen de anodespanning, maar ook de roostervoorspanning en
de gloeistroom voor de lampen van het ontvangtoestel ontnomen wordt,
vinden wij in afb. 687. Als aangesloten ontvangtoestel is hier een detectorlamp met terugkoppeling en dubbele transformatorgekoppelde laagfrequentversterking geteekend.
De gloeidraden van de lampen zijn hierbij niet zooals gewoonlijk
parallel, maar achter elkander geschakeld en de regelweerstanden voor
de verhitting van de afzonderlijke draden parallel. Er moet voor gezorgd
worden, dat het ontvangtoestel door een toereikenden condensator voor
gelijkstroom van de aarde gescheiden is. Hierop komen wij in een volgende
afdeeling terug.
Ten slotte willen wij nog een methode bespreken, waarbij van de grond
gedachte is uitgegaan, de schommelende spanning tusschen anode en
kathode in haar werking te compenseeren, doordat men aan het rooster
dezelfde schommelingen toevoert. Het schema van deze methode vinden
wij in afb. 688.
De netspanning wordt over de weerstanden Wi en Wa aangesloten.
Nemen wij nu aan, dat de lamp een Durchgriff heeft van 10% en dat
wij een netspanning hebben van 110 Volt, dan deelen wij den weerstand
in de verhouding 1 :10, zoodat tusschen rooster en kathode het 10e deel
der spanning ligt, van die tusschen anode en kathode; in dit geval hebben
wij dus 100 Volt anodespanning en 10 Volt roostervoorspanning.
Daar deze roostervoorspanning mogelijk te hoog is, hebben wij in ons
schema nog een batterij geteekend, die een tegenspanning levert, zoodat
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in het. geheel nog een voorspanning overblijft van ongeveer 4 Volt. Op
deze wijze blijft de verhouding van de den gelijkstroom opgedrukte kleine
schommelingen aan het rooster en aan de anode 1 :10, zonder dat de
voorspanning een ontoelaatbare waarde aanneemt. Ervaringen met deze
methode opgedaan, heeft schrijver dezes in de bestaande literatuur niet
kunnen vinden. De door hem zelf genomen proeven hebben geen bijzonder
gunstig resultaat gehad.
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DE OMZETTING VAN WISSEL- IN GELIJKSTROOM.

Het grootste gedeelte van alle sterkstroomnetten van eenigen omvang
wordt door wisselstroom gevoed, die zoowel voor verlichtings- als verwarmingsdoeleinden geen enkel nadeel bezit ten opzichte van den gelijk
stroom en ook voor krachtdoeleinden goed bruikbaar is. Alleen voor electrochemische doeleinden (b.v. lading van accumulatoren) en voor radiotoe
stellen is wisselstroom onbruikbaar.
Voor die doeleinden moet de wisselstroom eerst gelijkgericht worden.
Hiervoor hebben wij twee methoden. De eerste bestaat in het door middel
van wisselstroom aandrijven van een gelijkstroomdynamo.
Deze methode is echter te omslachtig om voor radio-ontvangtoestellen
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Plaatspanning direct uit het wisselstroomnet.

gebruikt te worden. De tweede mogelijkheid bestaat daarin, dat men
ventielen in de stroombaan schakelt, die den stroom alleen in één richting
doorlaten en in de tegenovergestelde richting tegenhouden. De verschil
lende apparaten, die bestaan om den wisselstro'om gelijk te richten, onder
scheiden zich hoofdzakeljjk door de methode volgens welke zij gefabriceerd
zijn en met welke stoffen hun ventielen werken.
De eenvoudigste manier voor iederen amateur is ongetwijfeld het ge
bruik van een normale radiolamp. Het rooster in de lamp is voor dit doel
eigenlijk overbodig en woydt dan ook weggelaten in die lampen, welke
als gelykrichtlampen geconstrueerd zijn.
Neemt men een gewone lamp, dan kan het rooster met de plaat door
verbonden worden. Daardoor heeft men dan een ventiellamp verkregen.
De stroom kan namelijk alleen van de anode naar de kathode vloeien
en nimmer omgekeerd, omdat nu uit de gloeiende kathode electronen in
het vacuum overgaan, maar niet vanuit de anode (men moet hierbij wel
bedenken, dat volgens het spraakgebruik van de electriciteitsleer de
„stroomrichting” juist tegenovergesteld is aan de richting, waarin. de _
electronen zich werkelijk bewegen). Voor dit doel doen wy goed een lamp
te gebruiken met hooge emissie.
De gelijkstroom die men op deze wijze verkrijgt is weliswaar een stroom,
die steeds uit een bepaalde richting vloeit, maar geenszins een stroom van
onveranderlijke sterkte. Veeleer schommelt deze stroom belangrijk meer
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dan de gelijkstroom, dien wij aan het lichtnet ontnemen. Hij moet daarom
nu precies als de netgelijkstroom van zijn schommelingen worden ontdaan.
Alle methoden, die hiervoor bestaan, kunnen ook hier toegepast worden;
voor alles dus de afvlakking door middel van smoorspoel en condensator.
De gloeidraad van de gelijkrichtlamp kan zonder eenig bezwaar direct
door den wisselstroom worden verhit.
De schommelingen in de gloeidraadtemperatuur beïnvloeden weliswaar
ook de sterkte van den gelijkstroom, maar deze zijn niet sterker dan de
buitendien reeds aanwezige schommelingen.
De geheele schakeling kan dus ongeveer uitgevoerd worden, zooals deze
• v
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Glimlichtgelijkrichter (enkelvoudige gelijkrichting).

in afb. 689 is weergegeven. Ook hier mag vooral niet vergeten worden
een juiste aansluiting te maken op de wisselstroomleiding, ofschoon de
polariteit onafhankelijk is van de aansluiting. Men verkrijgt de negatieve
gelijkstroomspanning altijd van die leiding, waarin de ventiellamp ligt.
Echter, wanneer van de beide sterkstroomleidingen de eene geaard is (men
kan dit op dezelfde wijze bepalen als bij den gelijkstroom), dan moet de
ventiellamp in de niet geaarde, dus spanning ten opzichte van de aarde
bezittende leiding, liggen.
In ieder geval behoort een volgens deze methode gebouwd wisselstroomapparaat niet tot die plaatspanningapparaten, waarbij het ontvangtoestel
volledig is afgescheiden van het sterkstroomnet en moeten dus alle voor
zorgsmaatregelen, die wij in een der volgende afdeelingen zullen bespreken,
nageleefd worden.
In plaats van de kathodelamp als gelijkrichter kan men ook gebruik
maken van een glimlichtgelijkrichter. In de glimlichtlamp vloeit de stroom
altijd van de kleine naar de groote electrode (d.w.z. de electronen gaan
van de electrode met grooter naar die met kleiner oppervlakte, maar nooit
omgekeerd).
Het voordeel van de glimlichtlamp t.o.v. de kathodelamp bestaat daarin,
dat zij geen verwarming behoeft; haar nadeel is echter, dat een spanningsafval van ongeveer 120 Volt in de lamp absoluut onvermijdelijk is. Er
blijft dus slechts een spanning van ongeveer 100 Volt over, wanneer het
sterkstroomnet een spanning heeft van 220 Volt.
By een sterkstroomnet van 110 Volt kan men de glimlichtlamp niet
gebruiken. De positieve en negatieve pool der gelijkspanning is ook hier
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weer van de aansluiting afhankelijk. De lamp moet in de, ten opzichte
van de aarde, spanning voerende leiding liggen. Afb. 690 toont een
schakeling met twee smoorspoelen en drie condensatoren, die in de practijk
voldoet.
Deze beide schakelingen kunnen echter alleen voor toestellen met één
tot twee lampen gebruikt worden. In meerlampstoestellen worden storingen
merkbaar, die ook niet kunnen worden opgeheven, doordat men het aantal
der smoorspoelen vermeerdert.
De in den handel verkrijgbare plaatspanningapparaten voor wissel
stroom zijn daarom altijd anders gebouwd. Zij ontnemen den gelijk te
richten wisselstroom niet direct aan het sterkstroomnet, maar aan de
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Afb. 691. Enkelvoudige gelijkrichting.
secundaire wikkeling van een transformator, waarvan de primaire wikke
ling op het sterkstroomnet is aangesloten. Daardoor is dan ook tevens
bereikt, dat de netstroom volkomen gescheiden blijft van het ontvang
toestel, zoodat alle moeilijkheden wegvallen, die bij een gelijkstroomapparaat en ook bij reeds genoemde wisselstroomapparaten ontstaan,
doordat een der stroomvoerende leidingen geaard is.
Het principe van deze schakeling kunnen wij in afb. 691 weergegeven
vinden. De kern van deze schakeling is een transformator met geschikte,
voor dit bijzondere doel aangepaste wikkeling.
Er bestaan namelijk meerdere secundaire wikkelingen, waarvan de
eene b.v. 220 Volt spanning aan den stroom, die gelijkgericht moet worden,
levert, terwijl een andere wikkeling slechts 4 Volt spanning levert en
voor den gloeistroom dient. Deze wikkeling is in het midden nog eens
onderverdeeld. Op de aftakking wordt de anodekring aangesloten, zoodat
de anodestroom op de kathodegloeidraden van beide zijden afvloeit en
hem op deze wijze gelijkmatig belast.
Achter dit apparaat komen dan weer de gebruikelijke verbindingen
van smoorspoelen en condensatoren, waarvan de juiste opstelling meestal
een kwestie is van uitprobeeren. Alle daarvoor gegeven gezichtspunten
dienen alleen voor de juiste grootte-opeenvolging.
Afb. 692 toont ons een schakelschema van een volledig plaatspanning-
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apparaat voor wisselstroom met Körting-transformator en smoorspoel
en Telefunken lamp R E 504 in een samenstelling, die door de firma
Dietz & Bitter gebruikt wordt. En zeer zeker hebben wij hier te doen
met een verbinding van spanningverdeeling en voorschakelweerstanden,
die bewezen heeft zeer goed te zijn; hierbij ligt de weerstand voor de
spanningsonderverdeeling vóór de smoorspoel, terwijl de belastingsweerstand daarachter ligt. De ijzeren kernen van den transformator en de
smoorspoel zijn geaard en de negatieve pool der gelijkspanning is ook
nog via een condensator geaard.
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Afb. 692. Schakelschema van het kleinere Körting-plaatspanning-apparaat.
De tot nu toe beschreven schakelingen hebben altijd gebruik gemaakt
van de zoogenaamde enkelvoudige gelijkrichting. Dat wil zeggen, dat
slechts een der leidingen van den stroom gelijkgericht en gebruikt, terwijl
•de andere onderdrukt wordt. Er wisselen dus geregeld momenten, dat de
stroom vloeit en er een kleine pauze ontstaat. Dit brengt verschillende
nadeelen met zich mee.
De eerste condensator wordt 50 maal per seconde opgeladen en tusschen
iedere twee opladingen treedt een pauze in, die de condensator moet aan
vullen. Hij moet dus zoo hoog- opgeladen worden, dat zijn lading de pauze
kan overbruggen. De van den eersten condensator naar de smoorspoel
vloeiende stroom schommelt dus zeer sterk en deze aanmerkelijke schomme
lingen moeten dus worden afgevlakt.
Het is echter duidelijk, dat de eindspanning des te meer afgevlakt zal
zijn, naarmate minder onregelmatigheden tevoren reeds zijn opgetreden.
Men bereikt daarom gunstiger resultaten met de dubbele gelijkrichting,
waarbij de beide wisselingen van den stroom worden benut.
In principe bestaan er twee vormen voor de dubbele gelijkrichting.
De eerste werkt met twee achter elkander geschakelde condensatoren
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Ci en C2 (afb. 693), die afwisselend opgeladen worden en elkaar bij de
ontlading wederzijds ondersteunen.
Geeft het bovenste einde der secundaire wikkeling positieve spanning,
dan wordt de condensator Ci over het ventiel (de gelijkrichtlamp) Vi ge- *
laden; geeft het ne
gatieve spanning,
o
dan sluit Vi den
weg af en de con
V,
fr
densator C2 wordt
over het ventiel V2
geladen. Het on'
o
derste einde der se
cundaire
wikkeling
$
staat met het mid
delpunt tusschen
Afb. 693. Dubbele gelijkrichting met in serie ge de beide condensa
schakelde condensatoren.
toren ' in verbin
ding.
Daar de condensatoren achter elkaar geschakeld zijn, worden
hun spanningen geaddeerd; omdat beide geregeld electriciteit afgeven en
afwisselend steeds een van beide wordt opgeladen, zijn de schomme
lingen van den afvloeienden stroom niet meer zoo groot als bij een af
zonderlijken condensator,
Tr
tusschen welks opladin
-o
gen telkens kleine pauzen
^7
optreden.
Bij de tweede schakeling
+
(afb. 694) wordt slechts
één condensator gebruikt.
+ G
Zijn ééne platenhelft A
■CD
A
staat met het midden van
£
de secundaire wikkeling
van den transformator
in verbinding. Zijn an
Afb. 694. Dubbele gelijkrichting met één
condensator.
dere helft B is met de
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beide einden van de
secundaire spoel door twee ventielen Vi en V2 verbonden.
Is bij een schakeling volgens de afbeelding het bovenste einde van de
secundaire spoel positief en het andere negatief, dan werkt alleen de
bovenste helft van de wikkeling, want over het ventiel Vi kan de stroom
in de richting, die het pijltje aangeeft, vloeien en door den middengeleider
weer terug. De in het onderste einde van de spoel opgestuwde negatieve
electriciteit kan echter niet over het ventiel V2 afvloeien, omdat in de
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richting, die het pijltje aangeeft, alleen de positieve stroom kan vloeien.
De platenhelft B wordt dus positief opgeladen en de-helft A negatief.
Is daarentegen de positieve spanning aan het onderste en de negatieve
aan het bovenste einde van de secundaire wikkeling, dan vloeit de stroom
door V2 in de richting van de
platenhelft B en weer wordt B
positief en A negatief geladen.
•+
De eerste soort schakeling, die
als Greinacher-schakeling bekend
is, wordt zeer geschikt, wanneer
men glimlichtlampen als ventielen
wil bezigen, omdat deze de uitx=>
gangs- ten opzichte van de ingangsspanning sterk verminderen. Afb. 695. Schakeling van een geDe ingangsspanning kan men lijkrichtlamp voor dubbele gelijkrichting.
echter niet door een transformator
met evenredige overzettingsverhoudingen verhoogen, eensdeels, omdat de glimlichtlampen op 220 Volt
berekend zijn en een aanmerkelijk hoogere belasting niet kunnen verdragen
en anderdeels ook, omdat het gebruik maken van werkelijk hoogere span
ningen in woonruimten tamelyk gevaarlijk is.
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Dubbele gelykrichting met Mikroton-gelijkrichtlamp.

De tweede soort van schakeling is byzonder geschikt als men gloeikathodelampen als ventielen gebruikt. In plaats van twee afzonderlijke
ventielen kan men dan ook een enkele lamp gebruiken, die beide in zich.
vereenigt.
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Zulk een lamp is voorzien van een gloeidraad, die als kathode dienst
doet en twee symmetrisch ingebouwde anode-plaatjes. Er ontstaat dan in
plaats van de schakeling in afb. 693 er een, zooals die is weergegeven
in afb. 695, waarbij de gloeistroomafname mede ingeteekend is.
Vanzelfsprekend moeten hierbij lampen en transformator op elkaar
ingesteld zijn. Men kan dus voor iedere lamp slechts een bijzonderen,
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Schakehnrichting voorhet ontnemen derplaat en roosterspanningen
uit een wissetscroomnet.
Onden/erdeeling der spanning door spanningsdee/er
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Dubbele gelijkrichtschakeling met speciale gelijkrichtlamp.

volgens haar speciale gegevens gewikkelden, transformator gebruiken.
Tenslotte geven wij nog twee schakelingen voor dubbele gelijkrichting;
afb. 696 voor een Valvo-Mikroton-lamp en transformator met smoorspoelen
van Ahemo, afb. 697 voor een dubbelvoudige gelijkrichtlamp met Körtingtransformator en smoorspoelen.
Bij al deze schakelingen moeten de metaaldeelen, dus de transformatorkernen en omhulsels, de kernen van de smoorspoelen en de eventueele
metalen huizen van de condensatoren geaard worden.
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DE BALANSSCHAKELING.

Als men een apparaat wil construeeren, dat alleen maar heeft dienst
te doen voor luidsprekerontvangst van den plaatselijken zender en zonder
batterijen of accumulatoren moet werken, dan kan men de balansschake
ling, zooals Dr. Dietz van de firma Dietz & Ritter die het eerst heeft
ontworpen, toepassen.
De balans-schakeling is, zooals wij reeds in een voorgaande afdeeling
van dit boek opmerkten, een laagfrequentversterking van bijzondere vol
komenheid. In deze schakeling treden alle vervormingen en storingen
tweemaal gelijktijdig op, zoodat zij elkaar in hun tegengestelde werking
opheffen. Wij zullen vooreerst het
principieele van de schakeling dui
delijk maken en dan aantoonen, op
welke wijze deze schakeling tot een
Tr
netaansluitingsontvanger kan wor
den uitgewerkt.
De grondgedachte van deze scha
hI,HI|I g g tH
keling is in afb. 698 weergegeven.
De einden van de secundaire wikke
ling van een transformator, waar
van de primaire wikkeling door
laagfrequent-trillingen wordt doorvloeid, voeren ieder naar een rooster
Afb. 698. Principe der balans
schakeling.
van de beide lampen Vi en V2, zoo
dat de wisselspanningen aan de
roosters steeds in phase 180° ten opzichte van elkaar verschoven zijn;
als het eene rooster positief geladen is, dan voert het andere negatieve
spanning, wordt dus de anodestroom in een van de beide stroomkringen
verhoogd, dan wordt hij in den anderen stroomkring verlaagd.
In den transformator T werken echter deze beide stroomen tegen
elkander in. Zijn de beide stroomen van sterkte gelijk, dan blijft de kern
van den transformator ongemagnetiseerd, omdat de werkingen der beide
stroomen elkaar wederkeerig opheffen. Een vermeerdering van den
stroom in een der kringen oefent op den magnetischen toestand der
ijzerkern in den transformator precies dezelfde werking uit, als een ver
mindering van den stroom in den anderen kring. In beide gevallen
behoudt een van beide stroomen het overwicht. Als nu gelijktijdig de
eene stroom toe- en de andere afneemt, dan worden beide werkingen geaddeerd.
Een bijzonder voordeel van de balansschakeling is het, dat vervormingen
van den golfvorm, die ontstaan, doordat de karakteristiek van de lamp
geen zuivere lijn vormt, door de tegenwerking van de lampen worden op
geheven. Dit kunnen wij duidelijk vinden aangegeven in afb. 699.
Teekeningen van deze soort komt men vaak tegen en voor den technicus
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zijn zij duidelijk genoeg. Veel radio-amateurs zullen deze echter
niet geheel verstaan. Wij willen haar daarom even uitvoeriger
toelichten.
Wij zullen beginnen met de bovenste helft van de teekening. Wij zien
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Afb. 699. Werkwijze der balansschakeling.
:
\:t1

daar de karakteristiek van een versterkerlamp. Op de horizontale as zijn
de roosterspanningen weergegeven en op de verticale as de bijbehoorende
anodestroomsterkten. Als arbeidspunt van de lamp in onze versterkingsschakeling is het punt c gekozen.
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Wij werken dus met een roostervoorspanning van 7.5 Volt. De op
gedrukte laagfrequente trillingen mogen een waarde van 2.5 Volt niet te
boven gaan, zoodat de roosterspanning tusschen 5 en 10 Volt varieert. Men
kan deze schommelingen in de teekening voorstellen, indien men loodrecht
naar beneden, vanaf het punt — 7.5 buiten de horizontale as, nog een
tijd-as uitzet.
Deze tijd-as levert in verbinding met de roostervoorspannings-as een

5

§

1

§

4
I I
h

£ T//d-d?

->
Roosterspanning•
93

r

r

i

i
i

t
/

Afb. 700.

Tijdas

Verklarende toelichting bij afb. 699.

coördinatensysteem, waarin de schommelingen van de roosterspanningen
kunnen worden geteekend. De schommelingen der roosterspanning komen
overeen met die van den anodestroom.
Om deze aanschouwelijk voor te stellen, teekent men nog een tweede
tijd-as, uitgaand van het arbeidspunt c, in horizontale lyn. Deze tijd-as
vormt met de verticale anodestroom-as een coördinaten-systeem, waarin
men de schommelingen van den anodestroom kan weergeven.
Deze beide tijd-assen hebben door de karakteristiek van de lamp be
trekking op elkaar. De maatstaf voor den tijd kan men het beste op beide
assen van gelijke grootte kiezen. Ligt nu de roosterspanningskromme
voor, dan kan men de daarby behoorende anodestroomkromme op de
volgende wyze bepalen; op een willekeurig punt P (afb. 700) van de
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roosterspanningskromme behoort een punt S van de anodestroomkromme,
waai*van tijd-coördinaat c R even groot is als c Q van P.
Zijn tweede coördinaat vindt men, als men van P uit parallel met de
eerste tijd-as naar de karakteristiek gaat en van daaruit parallel met
de tweede as naar den juisten tijd-afstand. Daar het deel van de
karakteristiek, dat voor de overbrenging gebruikt wordt, niet rechtlijnig
verloopt, ontstaat een vervormde anodestroomkromme.
Bezien wij nu eens het onderste gedeelte van afb. 699. Dit is
alleen verschillend met de bovenste helft, doordat de anodestroom-as naar
beneden en de eerste tijd-as naar boven geteekend is. Dit is voor ons
doel zeer geschikt. Want wij weten nu reeds, dat voor de werking op den
transformator een vermeerdering van den eenen stroom gelijk staat met
een vermindering van den anderen.
Teekenen wij nu voor de tweede lamp de stroomtoename naar beneden,
terwijl wij dit voor de eerste op de gebruikelijke wijze naar boven
doen, dan kunnen wij de beide golvenkrommen eenvoudig addeeren, terwijl
in werkelijkheid een subtractie plaats vindt. Wij zien in het midden de
som van de beide afzonderlijke anodestroomkrommen, d.w.z. dus de kromme,
die maatgevend is voor de werking op den transformator en hier zien wij
nu, dat de vervormingen van de beide afzonderlijke krommen afge
vlakt zijn.
Ongetwijfeld kan deze afvlakking alleen dan plaats vinden, als ten
eerste de lampen een overeenstemmende karakteristiek bezitten en
ten tweede alle overige deelen van de apparatuur nauwkeurig symmetrisch
zijn, wanneer dus in het bijzonder de transformator precies in het midden
wordt afgetakt.
Wij zullen er nu toe overgaan, te onderzoeken, welken invloed storingen
hebben, die uit de verschillende stroombronnen ontstaan. Immers wij willen
tot een schakeling komen, waarbij de batterijen door het sterkstroomnel
vervangen worden en waarvan wij tenminste weten, dat deze bestendig
storende stroomschommelingen verwekt.
Voor dit doel hebben wij toch eerst nog een volledig schakelschema
noodig (zie afb. 701). Wij zien dat de symmetrie van de teekening door
de batterijen niet benadeeld wordt. Een gemeenschappelijke batterij voedt
beide gloeidraden in parallelschakeling en een gemeenschappelijke roosterspanningbattery geeft beiden roosters, ieder over een transformator-helft,
gelijke negatieve voorspanning.
Dat een anodebatterij beide lampen verzorgt, hebben wij reeds op
gemerkt in afb. 698. Nemen wij nu eens aan, dat uit de anodebatterij,
door een of andere oorzaak, een stroomstoot ontstaat. Deze stroomstoot
zal zich op twee manieren voortplanten, zoowel door de bovenste lamp
als ook door de onderste.
In den transformator hebben dientengevolge de beide tijd-stooten een
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tegenovergestelde richting en heffen dus eikaars werking op. Treedt in de
gloeidraadbatterij zulk een storing op, dan worden beide gloeidraden
gelijkmatig beïnvloed. In beiden neemt de emissie momenteel toe of af
en in den transformator worden de
tegengestelde werkingen weder opge
heven.
Precies dezelfde omstandigheden
ontstaan, als een storing uitgaat van
de roostervoorspanningbatterij. Beide
roosters worden op gelijke wijze beinvloed, de anodestroomen worden dien
tengevolge beide versterkt of ver
zwakt en in den transformator worden
de beide tegengestelde werkingen
weder opgeheven.
Afb. 701.
De gloeidraad-,
Vervangen wij nu de batterijen door
rooster- en plaatvoedingen in
de aansluiting aan een gelijkstroomnet,
de balansschakeling.
dan wordt deze een bron van altijd
periodisch schommelende storingen. Daar echter al deze storingschommelingen over beide wegen verdeeld zijn, worden zij dus ook altijd in den
transformator opgeheven.
In afb. 699 vinden wij naast de laagfrequente schommelingen, die ont
staan in de primaire
+•
—vwwv
+ wikkeling van den inTr
gangtransformator, der
o
o
I
gelijke' trillingen geteeo
o
kend, die door de neto
Vi
o
o8
— aansluiting in het leven
o
I
o
o
o
worden geroepen. Men
o
o
o
zal duidelijk de verschil
o
o
o
lende verhoudingen op
o
o<
merken van de spraaken de storingsgolven. Het
Afb. 702. Gelijkrichter voor de balans
eerste kwartgedeelte der
schakeling.
spraaktrilling toont in de
bovenste kromme van den anodestroom een stroomvermindering, in de
onderste daarentegen een stroomvermeerdering.
Béide werkingen vullen elkaar aan in den transformator. Het eerste
kwartgedeelte van de storingsgolf daarentegen is in de bovenste en in de
onderste kromme een stroomvermeerdering en de beide tijdstroomen
heffen elkaar in den transformator op.
Als wij er nu toe overgaan, de schakeling van een balansversterking
voor net-aansluiting te ontwikkelen, dan moeten wij wederom onderscheid
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maken tusschen gelijk- en wisselstroom. En zeer zeker is het in dit geval
eenvoudiger, wanneer wij met wisselstroom te doen hebben. Natuurlyk
moet de wisselstroom eerst minstens eenmaal worden gelijkgericht voor
den anodekring en voor de negatieve roosterspanning, terwijl hij voor
de gloeidraadvoeding ook zonder gelijkrichter gebruikt kan worden.
Tweevoudige balansschakeling met lamp plaat en roosterspanningsvoeding uit het w/ssetstroomnet
öa/ansversterkerschake/ing
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j ' 1Plaatyenningswlkkelingmetmiddenafcakkmg
1L O/oeidraadwikke/ing voorgehjkrichtlamp
met middenaftakkmg
ULOIoeidraadwIkkehng voor versterker/ampen.

Dubbele balansschakeling met algeheele wisselstrcomvoeding.

Een speciaal voor dit doel gebouwde transformator levert uit drie
wikkelingen de benoodigde spanningen (afb. 702). De wikkeling A levert
de gloeispanning voor de versterkerlampen, de wikkeling B levert de
plaat- en de roostervoorspanning, nadat zij de gelijkrichtlampén Vi en Vj
gepasseerd zijn. De wikkeling C levert den verwarmingsstroom, die noodig
is voor de gelijkrichtlampén.
Wij hebben in onze teekening te doen met een dubbele gelijkrichting,
waarby twee lampen gebruikt worden, waarvan het rooster met de plaat
is doorverbonden. In plaats hiervan kan natuurlyk ook een gelykrichtlamp
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van bijzondere constructie aangewend worden voor dubbele gelijkrichting,
zooals wij die reeds vroeger beschreven hebben.
In afb. 703 geven wij een schakelschema van een volledig apparaat. Wij
hebben hier een uit twee trappen bestaande balansversterking met aan
sluiting op een wisselstroomnet, in een schakeling, zooals die is ontworpen
door de firma Dietz & Ritter. Het is in deze schakeling opvallend, dat de
gloeidraden door weerstanden zijn overbrugd.
Het is namelijk gebleken, dat de geluiden van het net. niet voldoende
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Weerstand
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Afb. 704.

Serieschakeling der gloeidraden.

werden onderdrukt, als men den anodekring over het eene einde van den
gloeidraad voerde. Het is hier aanbevelenswaardig, den gloeidraad gelijk
matig door den anodestroom te doen belasten; dit wordt verkregen, door
dat men parallel aan den gloeidraad een inductievrijen, symmetrisch
gewikkelden weerstand van ongeveer 50 Ohm legt en den anodekring juist
in het middelpunt hiervan sluit. Als weerstand, waarvan de verschillende
spanningen worden afgenomen, dient een osi-staaf.
Daar in de eerste en de tweede versterkingstrap verschillende lampen
• gebruikt worden, moeten twee verschillende anode- en roosterspanningen
afgenomen worden. In de meeste gevallen is het aan te bevelen, het
plaatspanningapparaat gescheiden te houden van den versterker en dit
op een afstand van ongeveer 1.5 tot 2 M hiervan op te stellen, ten einde
de inductieve overdracht van wisselstroomgeruischen te verhinderen.
Bij de versterkers voor wisselstroomaansluiting moet er speciaal acht
op gegeven worden, dat een inductieve overbrenging van wisselstroom op
den ingangstransformator onmogelijk is. Deze transformator moet zoo ver
mogelijk verwijderd worden opgesteld van alle wisselstroomleidingen en
de gloeidraadweerstanden moeten zoo ver mogelijk daarvandaan geplaatst
worden, omdat ook zij door wisselstroom worden doorvloeid.
Voor beschutting van de roosterleidingen tegen inductie worden deze
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in een loodkabel gelegd, terwijl de mantel hiervan geaard moet zijn.
De aansluiting van een balansversterker op een gelijkstroomnet is
eenigszins moeilijker, omdat men de afzonderlijk benoodigde spanningen
niet van gescheiden wikkelingen kan afnemen. Evenwel vallen hierbij de
gelijkrichtlampen weg, wat natuurlijk een vereenvoudiging van het
apparaat beteekent.
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Afb. 705.

Balansschakeling met algeheele voeding uit het gelijk
stroomnet.

Het is in dit geval niet doelmatig alle spanningen aan het net te ont
nemen. Het is beter gebleken, de roostervoorspanning van een afzonder
lijke batterij te betrekken. Deze kleine batterij van ongeveer 20 Volt ver
oorzaakt geen noemenswaardigen last, omdat de stroom, die haar ont
nomen wordt, maar zeer gering is. Zij heeft dientengevolge haast geen
verbruik en bezit daardoor een langen levensduur.
Ook ten opzichte van de gloeidraad-schakeling onderscheidt zich dit
gelijkstroom-instrument van het wisselstroom-apparaat. Terwijl men bij
het wisselstroom-apparaat door geschikte constructie van den trans
formator de gloeispanning der lampen kan aanpassen, moet men bij
het gelijkstroom-instrument de spanning door een evenredigen voorschakelweerstand verminderen.
Wil men het stroomverbruik laag houden, dan moeten dus de gloeidraden hierbij in serie geschakeld worden, zooals dit in afb. 704 is aan
gegeven. De stroom in de afzonderlijke gloeidraden kan nu niet door
voorgeschakelde weerstanden geregeld worden, maar men moet de gloei-
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draadweerstanden parallel met de draden schakelen. De gloeidraad zal dus
nu des te helderder branden, naarmate meer weerstand ingeschakeld wordt.
De voorschakelweerstand, die dienst doet om de gloeispanning te ver
minderen, kan men gelijktijdig gebruiken om de anodespanningen te
ontnemen. Een kleine gloeilamp toont aan, wanneer het instrument onder
stroom staat. In afb. 70B toonen wij den volledigen bouw van een voor
gelijkstroom geschikten balansversterker.
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Balansschakeling met plaat- en roosterspanningsvoeding
uit het gelijkstroomnet.

Als men het instrument in werking wil stellen, moet men den versterker
eerst met den luidspreker verbinden, zonder dat geluidstrillingen worden
doorgegeven en moet men eerst de lampen zoodanig instellen, dat zij
werkelijk nauwkeurig in balans werken. Men behoeft hiertoe slechts
alleen den weerstand van een der beide lampen van den eersten trap zoover
in te stellen, tot alle geruisch in den luidspreker verdwenen is. Om dit
te kunnen bereiken, heeft men een weerstand met fijn-regeling noodig.
Kan men door de regeling der lamp van den eersten trap niet alle
geruisch doen verdwijnen, dan stelt men op het minimum van dit geruisch
in en moet dan ook nog den weerstand van een der beide lampen van den
tweeden trap regelen. Hierbij heeft men echter geen fijn-regeling noodig.
Gebruikt men een kristaldetector om den versterker de geluidstrillingen
toe te voeren en beschikt men over de aansluiting op een wisselstroomnet,
dan heeft men geen verdere stroombronnen noodig. In de omgeving van
een zender, waarbinnen ontvangst met een kristaldetector mogelijk is,
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beteekent dus de balansversterker met wisselstroomnet-aansluiting een
zeer ideaal apparaat voor allen, die er slechts prijs op stellen den plaatselyken zender te beluisteren.
Men zou kunnen meenen, dat deze apparatuur nog eenige toekomst
heeft, doch haar goede eigenschappen ten spijt, heeft de komst van de
indirect verhitte wisselstroomlamp zulks verijdeld. Er worden trouwens
nog altijd speciale lampen vervaardigd, die ieder twee der parallel wer
kende lampen van de balansschakeling in één enkele lamp bezitten, zoodat
het geheele apparaat bij aansluiting op wisselstroom nog slechts drie
lampen bevat: een gelijkrichterlamp en twee lampen voor de beide trappen
van de versterking.
In plaats van de gloeidraad- en anodespanning, kan men ook deze laatste
en de roosterspanning aan het net ontnemen en als gloeistroombron een
accumulator gebruiken. Ongetwijfeld is deze schakeling niet zoo practisch
als de hiervoor beschrevene, omdat men in dit geval den accumulator, die
aanschaffings- en bedrijfskosten veroorzaakt, niet kan ontberen.
Deze schakeling heeft alleen doel voor iemand, die reeds een dubbelen
balansversterker bezit en dezen tot nog toe met accumulator en batterijen
deed werken. Hij kan dan den versterker zonder eenigen ombouw voor
. net-aansluiting inrichten, wannéér hij een hoog-ohmigen weerstand als
potentiometer gebruikt en zich tegen aardsluiting verzekert door een
condensator van ongeveer 2 Microfarad. Deze schakeling vinden wij weer
gegeven in afb. 706.
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Als men de anodespanning ontnemen wil aan een wisselstroomnet, moet
men weliswaar een meer omvangrijk apparaat, dan bij gelijkstroom
aanschaffen, omdat men eerst den stroom dient gelijk te richten,
maar men heeft tevens het voordeel, dat de apparatuur door den transfor
mator — tenminste als hij goed
gewikkeld is — electrisch volko
men van het sterkstroomnet is af
gescheiden.
Eenige voorzorgs
maatregelen, om zich tegen de
netspanning te beveiligen, zijn
hierbij niet noodzakelijk.
Geheel tegenovergesteld zijn /
echter de omstandigheden als men
de spanning moet ontnemen aan
een gelijkstroomnet. Wij hebben
er reeds op gewezen in de tweede
afdeeling van dit hoofdstuk, dat
1
er twee- en drieleidersystemen be
staan. Wij willen vooreerst eens
veronderstellen, dat wij te doen
hebben met een drieleidersysteem,
waarvan de middelleider geaard
is, dus een net met nulleider. Dan
>
kan in de woning de aansluiting
>
worden aangebracht tusschen den
i
positieven of negatieven buiten
leider en den geaarden middel
J
leider.
+
Wij zullen eerst het geval be
schouwen van de aansluiting
i
eener woning, waarin een plaatAfb. 707. Plaatspanningapparaat
spanningapparaat gebruikt wordt
tusschen plusleider en aarde.
tusschen den positieven leider en
de aarde. Afb. 707 geeft dit geval
weer. Eenvoudigheidshalve hebben wij maar een detectorlamp genomen. In
principe blijven de verhoudingen gelijk, als men een meerlampstoestel ge
bruikt. Dit is het gunstigste geval.
In de teekening zijn alle deelen, die spanning ten opzichte van de aarde
bezitten, dik geteekend. Hierbij blijkt, dat het meest gevaarlijke punt de
aansluiting voor de telefoon of den luidspreker A-B is, wanneer een van
beiden op deze plaats rechtstreeks is aangesloten zonder gebruikmaking
van een uitgangstransformator, zooals deze is weergegeven in afb. 707.
Men kan zich niet verlaten op de isolatie van een telefoon en wanneer
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aan de telefoon een spanning ligt van 220 Volt ten opzichte van de aarde,
dan kan zulks licht aanleiding geven tot een ongeval, indien het lichaam •
van den luisteraar toevallig in aanraking komt met de aarde. Men kan
dit gevaar echter geheel voorkomen, als men de telefoon of luidspreker
via een transformator aan
sluit, zooals dit is aange
geven in afb. 707.
d=> (=yr
De batterij daarentegen
staat niet onder spanning
en de antenne zal zelfs dan
o
niet
onder spanning staan,
8 =b
als zij galvanisch met den
<=>
o
lampkring gekoppeld is, in
lil
I
plaats van inductief, zooals
dat in de afbeelding geW7Z
teekend is. Resumeerend
kunnen wij dus vaststellen,
dat het gebruikmaken van
een plaatspanningapparaat
in een woning, waarin de
sterkstroomaansluiting tusschen positieven buiten
leider en geaarden middelleider ligt, zoo goed als ge
vaarloos is, als men de
telefoon onder tusschenschakeling van een trans
I______
____ I
formator aansluit.
Beschouwen wij nu een
tweede mogelijkheid, waarbij
I
de aansluiting in de woning
Afb. 708. Apparaat tusschen minleider en tusschen negatieven buiten
aarde.
leider en geaarden middelleider ligt. In afb. 708 zijn wederom alle deelen, die spanning bezitten ten
opzichte van aarde, dik geteekend. De aansluiting van de telefoon levert
hierbij weinig gevaar op, want de spanning tegen aarde bestaat hier
alleen in de differentie van de netspanning met de anodespanning (of
wanneer men den potentiometer omgekeerd aansluit, namelijk zoo, dat de
negatieve spanning over het schuifcontact wordt afgenomen, in ’t geheel
niet).
Daarentegen ligt nu de geheele accumulatorenbatterij onder de volle
netspanning. Accumulatorenbatterijen plegen doorgaans onder handbereik
te zijn opgesteld; hun aansluitingen doen niet vermoeden, dat zij gevaar
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opleveren en als het geheele apparaat gemakkelijk toegankelijk is, dan
bestaat er groote kans, dat een toevallige aardverbinding tot stand wordt
gebracht, hetzij door een metalen weerstand, wat kortsluiting ten gevolge
kan hebben, hetzij door een menschelijk lichaam, hetgeen ernstig persoon
lijk gevaar kan opleveren.
Nog gevaarlijker wordt het, wanneer de antenne galvanisch met den
lampkring gekoppeld is, in plaats van inductief, zooals dit in de afbeelding
is aangegeven. Hebben wij hier te doen met een goed geaarde antenne,
zooals in de afbeelding is aangenomen, dan zal kortsluiting ontstaan,
wanneer tenminste tusschen de aansluitingsplaats van de antenne en de
aarde geen condensator is aangebracht of de antenne zelf komt onder de
volle netspanning te staan. Gebruiken wij een kamerantenne, dan levert
deze ernstig gevaar op voor de bewoners en gebruiken wij een dak-antenne
dan loopen schoorsteenvegers of andere lieden, die op het dak aanwezig zijn
dit gevaar, wanneer zij toevalligerwijze met de antenne in aanraking
komen.
Hebben wij te doen met een antenne en een tegencapaciteit in plaats
van een aardverbinding, dan zal in ieder geval bij galvanische koppeling
een der niet geïsoleerde geleiders onder de volle netspanning komen te
staan.
Men kan de gevaren, die vanuit den antennekring komen, radicaal op
heffen, door de antenne, zooals is aangegeven in afb. 708, slechts inductief
te koppelen. Daarentegen is het op geen enkele manier te vermijden, dat
de accumulator onder spanning staat. De eenige wyze van beschutting
bestaat in dit geval door bekleeding van den accumulator.
De aansluitingen moeten daarbij uitgevoerd worden, zooals zij worden
aangebracht bij sterkstroomleidingen, zoodat zij niet per toeval aangeraakt
kunnen worden. Ook kunnen bij onvoorzichtige behandeling de lampen
doorbranden. Komt namelijk het punt x onder aardsluiting, dan zal niet
alleen de zekering van den sterkstroomkring, maar ook de gloeidraad van
de lampen doorbranden.
Niet minder moeilijk is het geval, wanneer men is aangesloten op een
tweeleidersysteem-net, wanneer beide leiders 110 Volt spanning t.o.v. de
aarde bezitten. Dit is .b.v. het geval als in een centrale twee machines ieder
op 110 Volt werken, waarvan het verbindingspunt geaard is. Dan staan alle
deelen van het apparaat onder spanning ten opzichte van de aarde en wij
hebben dan hier te doen met de gevaren, zoowel van het eerste als het
tweede geval, alleen met dit verschil, dat de spanning in plaats van 220
slechts 110 Volt bedraagt.
Men zou hierna geneigd zijn aan te nemen, dat tenminste die sterkstroomaansluitingen, welke tusschen den positieven buitenleider en een
geaarden middelleider van een drieleidersysteem liggen, zonder gevaar
voor het plaatspanningapparaat gebruikt kunnen worden. Maar zelfs
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dit kan men niet met zekerheid zeggen, omdat het niet zelden voorkomt,
dat de aansluitingen veranderd worden.
Wie dus vandaag vastgesteld heeft, dat hij deze voordeelige aansluiting
heeft gekregen, weet evenwel niet met zekerheid of dat morgen ook nog
het geval zal zijn.
De electriciteitswerken moeten namelijk hun aansluitingen zoo verdeelen, dat zoo mogelijk precies het stroomverbruik in de eene helft van
het net even groot is als in de andere helft. Veranderingen in de eene,
brengen vanzelfsprekend ook veranderingen te weeg in de andere
helft en als dus door nieuwe aansluitingen of opzeggingen van aan
sluitingen de noodige verandering niet van zelf wordt bereikt, dan moeten
deze ongevraagd veranderd worden.
Hier helpt maar één methode; men moet zich beveiligen tegen het
grootst mogelijke gevaar en daarmede rekening houden, zelfs als na lang
durig gebruik gebleken mocht zijn, dat het apparaat ongevaarlijk is.
Wil men zich tegen alle mogelijke gevaren verzekeren, dan moeten de
volgende regels voor alle toestellen, die met een plaatspanningapparaat
zijn verbonden, nageleefd worden.
1. De antenne mag onder alle omstandigheden alleen inductief ge
koppeld worden, zoodat in het geheel geen geleidende verbinding tusschen
de antenne en het ontvangtoestel bestaat.
2. Het plaatspanningapparaat moet juist zoo zijn ingericht als elk
ander apparaat, dat voor sterkstroomaansluiting berekend is; blanke draden
of klemmen mogen dils nooit zoo zijn aangebracht, dat zij aangeraakt
kunnen worden.
3. Het ontvangtoestel moet voorzien zijn van een uitgangstransformator, waarmede de telefoon of luidspreker verbonden wordt.
4. De accumulatorenbatterij moet geïsoleerd worden ten opzichte van
de aarde en de klemmen mogen niet onder handbereik liggen.
5. Voor de verbinding tusschen plaatspanningapparaat, ontvanger en
accumulatorenbatterij mag alléén sterkstroomsnoer worden gebruikt.
Uit een en ander zal duidelijk gebleken zijn, dat men het plaatspanning
apparaat en het ontvangtoestel als één geheel moet beschouwen en dat
het niet aangaat, om zonder rekening te houden met de schakeling van
het ontvangtoestel, een anodebatterij te vervangen door een plaatspanning
apparaat voor de anodespanning. Zoo ongevaarlijk en voordeelig een plaat
spanningapparaat is in handen van een radio-amateur, die zijn toestel
kent en die vertrouwd is met de eigenschappen van den electrischen
stroom, zoo gevaarlijk is het in de handen van een leek of nog erger bij
een amateur, die de zaken maar half begrijpt en meer op goed vertrouwen
dan met kennis van zaken een aansluiting fabriceert.
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METING DER PLAATSPANNING.

Wanneer men zich een plaatspanningapparaat heeft aangeschaft, zal
men allicht den wensch koesteren na të gaan, of de door de firma aan
gegeven spanningen ook werkelijk aan de klemmen liggen en wie zelf
een apparaat heeft gebouwd, zal de aftakplaatsen willen kenmerken. Voor
dergelijke metingen zijn echter, zooals we weten, de normaal in den handel
verkrijgbare Voltmeters niet alle geschikt.
Wil een voltmeter de juiste spanningen aangeven, dan moet zijn in
wendige weerstand zeer groot zijn ten opzichte van den weerstand van den
stroomkring. Aan dezen eisch voldoen echter alleen de zeer dure in
strumenten, zooals maar weinig amateurs zullen bezitten. Uit het hier
volgende kleine overzicht zal dit wel duidelijk blijken.

Soort van den
Voltmeter

!

Weekijzer
Hittedraad
Electrodynamisch
Draaispoel
yj

fi

Meetbereik
in Volt

0-150

Weerstand per
Volt in Ohm

Stroomverbruik
bij vollen uitslag
in Milli-ampère

ongeveer 13
6
13
40
100
333

ongeveer 70
140
M
75
»»
25
ii
10
91
3
ji

Meet men nu de spanning b.v. met een weekijzeren instrument of met
een draaispoel-voltmeter van ongeveer 40 Ohm weerstand per Volt, dan
gaan door den voltmeter stroomen, welke een veelvoud zijn van den stroom,
die in de lampen van den ontvanger verbruikt wordt. Tengevolge daarvan
zakt de spanning en de Voltmeter zal een waarde aangeven, die veel lager
is dan de in het toestel werkende.
Iemand, die dus een zelfgebouwd apparaat wil ijken, moet zich een
daarop berekend en geschikt instrument aanschaffen. Koopt men een plaat
spanningapparaat, dat door een degelijke firma is gefabriceerd, dan kan
men als regel beter vertrouwen op de by de klemmen aangebrachte op
gaven, dan zelf metingen te gaan maken. De voorkeur genieten daarom
plaatspanningapparaten met spannings-verdeeling, die voorzien zijn van
belastingsweerstanden.
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EENIGE FABRIEKSMERKEN.

Daar dit boek niet alleen geschreven is ten dienste van den vakman,
den zelfbouwenden amateur, maar ook voor iederen radio-luisteraar, die
zijn toestel met goed begrip wil bedienen en die zich alle vorderingen en
voorschriften ten nutte wil maken, lijkt het ons dienstig, eenige plaatspanningapparaten te bespreken, die in den handel verkrijgbaar zijn.
Een zeer groot aantal firma’s heeft zich toegelegd op de samenstelling
van deze apparaten en het is ons dus onmogelijk om alle handelsmerken
te bespreken. Een greep uit deze
fabrikaten
valt dus altijd eenigsyïpmurs
v
zins willekeurig uit en wil dus nog
geen ontkenning beteekenen van
373
de bïuikbaarheid van een appa
raat, dat hierbij niet vernoemd
wordt.
Eén ding kunnen wij echter van
al deze apparaten zeggen, om den
kooper voor teleurstellingen te be
hoeden. Men kan niet een appa
raat nemen en de aansluitingen
VA
aanbrengen, juist zooals bij de
•»
anodebatterij en nu verwachten,
.
e
dat ieder ontvangtoestel met plaat?
• •x/
spanningapparaat even goed werkt
als met anodebatterij.
Als regel wordt het een kwestie
van uitprobeeren en opzoeken van
de gunstigste mogelijkheden, al
Afb. 709. Philips-plaatvorens de ontvanger even goed
spanningapparaat.
werkt met het plaatspanningapparaat als met de anodebatterij. Van veel belang is hierbij een goede aarding.
Antenne en tegencapaciteit zijn hierbij niet voldoende. De minpool van de
plaatspanning moet goed geaard zijn, willen niet de onaangenaamste geruischen optreden.
Als men zonder voldoende kennis van zaken zulk een apparaat ge
bruiken wil, kan men dit het beste door den verkooper op zijn toestel
laten aansluiten. Wanneer men dan dat plaatspanningapparaat koopt, wat
het beste bij den ontvanger past in electrisch opzicht, zal men geen
teleurstellingen daardoor ondervinden.
■%

a)

HET PHILIPS-PLAATSPANNINGAPPARAAT.

Een van de eerste, in den handel verkrijgbare, bruikbare apparaten om
anodespanning voor radio-ontvangst aan het lichtnet te ontnemen, was
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Afb. 710. Schema van het Philips-plaatspanningapparaat voor wisselstroom.
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Diagram bij het Philips-plaatspanningapparaat.
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het plaatspanningapparaat van de N.V. Philips Radio. Deze firma bouwt
een toestel voor gelijk- en voor wisselstroom. Het buitenaanzicht van het
apparaat voor wisselstroom toont ons afb. 709 en de schakeling vinden
wij in afb. 710.
Wij hebben hier te doen met een zeer eenvoudig geconstrueerd apparaat.
Aan de secundaire zijde van een transformator wordt de gloeistroom
voor een gelijkrichtlamp ontnomen en de tweede, direct aansluitende
wikkeling levert de gelijk te richten plaatspanning. Deze tweede wikkeling
ligt met haar eene einde aan den gloeidraad en met het andere aan een
der aansluitklemmen. Het geldt hier dus een enkelvoudige gelijkrichting.
Tusschen de gelijkrichtlamp en de aansluitklemmen ligt een rij van
smoorspoelen. De spanning wordt echter niet van een potentio-meter
afgenomen, maar van een belastingweerstand. Dit heeft het voordeel, dat
de smoorspoelketen klein gedimensioneerd kan worden, echter het nadeel,
dat de afgenomen spanning afhankelijk is van de belasting.
Er zijn twee anodespannings-aftakkingen aangebracht, een voor de
detectorlamp en een voor den eindversterker.
Daar de spanning bij deze schakeling ook zelfs niet bij benadering aan
gegeven kan worden en de normale voltmeters hiervoor niet bruikbaar
zijn, heeft de firma bij dit apparaat een diagram gegeven, waaruit de
samenhang tusschen spanning en stroomsterkte blijkt. Men kan dan b.v.
met een milli-ampèremeter de stroomsterkte meten en daaruit de spanning
afleiden. De stippellijn in afb. 711 toont aan, dat, wanneer de knop, die de
gloeispanning regelt van de gelijkricht-lamp, op een bepaald punt tusschen
2 en 3 staat, een anodestroom van 10 milli-ampère samenvalt met een
spanning van 120 Volt.
b)

HET TRANSFORMA-PLAATSPANNINGAPPARAAT.
Een ander plaatspanningapparaat van bekend
goede hoedanigheid is dat der Transformer Works.
Het is eveneens van Nederlandsch fabrikaat en
wordt zoowel voor gelijk- als voor wisselstroom
onder den naam „Transforma” in den handel ge
bracht. De hierin gebruikte weerstanden zijn van
draad gewikkeld en bezitten een zeer hooge be
lastbaarheid, zoodat kraken en onklaar worden
van deze onderdeelen uitgesloten is.
Transformatoren en smoorspoelen zijn ruim be
rekend en goed gedimensioneerd. Evenals alle
andere producten der Transformer Works munten
de Transforma-plaatspanning-apparaten uit door
soliede afwerking en buitengewone bedrijfs-

Afb. 712. Transforma-plaatspanningapparaat.
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zekerheid. De naam is in dit geval een waarborg voor de kwaliteit.
Transforma bouwt plaatspanningapparaten voor enkele en dubbele gelijkrichting; de inrichting van het apparaat met enkele gelijkrichting (zie
afb. 712) is principieel gelijk aan het beschreven type van Philips.
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Afb. 713.

3

A

Schema van het Transforma-plaatspanningapparaat voor
groot vermogen (lijnversterking).

Het nieuwste type Transforma- plaatspanningappara'at is uitgevoerd met
dubbele gelijkrichting, terwijl hierbij tevens 3 verschillende, regelbare,
negatieve roosterspanningen naast niet minder 'dan 6 regelbare, verschillende waarden der plaatspanning kunnen worden afgenomen. De gelykrichtlamp is bij dit apparaat ingebouwd, doch door het wegnemen van
een schuif gemakkelijk bereikbaar.
Alle onderdeden voor den zelfbouw van dit apparaat, zoowel als voor
den zelfbouw van de algeheele wisselstroomvoeding voor ieder ontvang
toestel (bij gebruik van indirect verhitte wisselstroomlampen) worden door
de Transformer Works los in den handel gebracht. Ook speciale plaat
spanningapparaten voor groot vermogen (voeding van kracht- en lyn-
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versterkers, zware electrodynamische luidsprekers enz., zie schema van
afb. 713) worden door de Transformer Works gefabriceerd en in den
handel verkrijgbaar gesteld.
c)

-

HET AHEMO-PLAATSPANNINGAPPARAAT.

De firma Ahemo heeft een plaatspanningapparaat gebouwd, dat aan
de wisselstroomleiding aangesloten, ons in staat stelt, de voor radioontvangst noodige anodespanningen te ontnemen, of gedurende den tijd
dat niet ontvangen wordt, den accumulator op te laden. Op het buiten
aanzicht (afb. 714) zien wij drie lampen.
De grootste daarvan is de gelijkrichter voor de anodespanning, de

::

P;

Afb. 714. Ahemo-plaatspanningapparaat, gecombineerd met accugelijkrichter.

*

kleinere is die voor den stroom van den accumulator en de derde is een
ijzer-waterstofweerstand, die voorkomt, dat de daardoor vloeiende stroom
een bepaalde sterkte overschrijdt. Deze weerstand doet dus dienst als
een soort zekering. Door een draaiknop wordt de verhitting van de gelijkrichtlamp voor de plaatspanning geregeld.
Verder ziet men de aftak-plaatsen voor de plaat- en roosterspanningen,.
den knop van den gloeidraadweerstand, de plaatstroomlamp en den omschakelaar, die in den eenen stand het apparaat op den ontvanger aansluit
en in den anderen stand op den accumulator overschakelt.
Bekijken wij nu het schakelschema (afb. 715), dan zien wij, dat op de
secundaire zijde van den transformator drie gescheiden wikkelingen zijn
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Acc. 1-3 cellen
aangebracht. De wikkeling
A dient voor verhitting van
Regelw.
de plaatstroomlamp, C voor
t/wT
die van de gelijkrichtlamp
(voor den accumulatorenstroom) en de middelste
*
wikkeling levert de capaci
teit voor de gelijkrichting
\C
(plaatspanning).
De gelijkrichtlamp I dient
voor de anodespanning met
enkelvoudige-, de lamp II
voor den accumulator met
dubbele gelijkrichting.Wordt
het ontvangtoestel gebruikt,
dan worden de klemmen 6, 7,
Ontvdngen
lo(/en
6o
■f^n
8 eenerzijds en de klemmen
, 7/o-9 en 10 anderzijds met
( 7oW)
elkaar verbonden.
89
w [1
De verbinding tusschen 6
en 7 sluit den gloeistroomkring A, die andei*s open
blijft en legt tegelijk aan
Cf
haar midden het aftakpunt
A3 en het bovenste einde
Smoorspoe!
van
potentiometer.
den
De verbinding 9—10 scha
■I
kelt de accumulatorenbatterij op de daarvoor bestemde
aansluitklemmen. Van de
4
aftakplaats 3 der secundaire
-------zijde van den transformator
Neg np. batterij
pïïiiimiTiïiiTiiii»r »
Vv
loopt de weg over de eene
sj <J u
* w
helft van den ijzer-water£
•
<
stofweerstand E W naar het
onderste einde van den po
tentiometer en de aansluit©-© ® +
G
H
A7 A^ Aj
klem H.
©
Naar
den
ontvanger
De smoorspoelketen, die
Aardkiem
uit de beide condensatoren
Afb. 715. Schakelschema van het
Ci en Ca en de daar tusschen
Ahemo-apparaat.
liggende dubbele smoorspoel
bestaat, is zeer ruim berekend (in totaal 50 Henry bij 18 Microfarad),
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zoodat de anodespanning ondanks de enkelvoudige gelijkrichting ook voor
gevoelige toestellen voldoende is afgevlakt. Als potentiometer is een hoogohmige weerstandsdraad gebruikt.
Dit Ahemo-apparaat ontneemt de negatieve roosterspanning niet aan
het net. Om echter alle aansluitingsplaatsen met elkaar te véreenigen, is
op den bodem plaats voor een negatieve roosterspanningbatterij, waarvan
de aansluiting in
het schakelschema
is geteekend. Daar
de
roostervoorspanningsbatterij
geen stroom be
hoeft te leveren,
bleek het bij de
constructie van dit
apparaat voordeeliger te zijn, de
negatieve rooster
spanning te ont
nemen aan een
batterij.
Wordt het appa
raat gebruikt voor
de oplading van
den accumulator,
dan behoeft alleen
de schakelaar om
Afb. 716. Plaatspanningapparaat van Ahemo
gezet te worden.
(zelfbouw).
De verbinding 1314-15 sluit den
gloeistroomkring C en legt daaraan de positieve pool van den
accumulator.
De verbinding 11-12 legt de negatieve pool van de gloeistroombatterij
aan -het midden van den ijzer-waterstofweerstand. De benoodigde laadspanning wordt dan afwisselend ontnomen aan de windingen tusschen
2 en 5 en die tusschen 4 en 5, afhankelijk van de phase, waarin de wissel
stroom zich bevindt.
Ahemo brengt ook een apparaat zonder inrichting voor accu-oplading
op de markt onder den naam „Nan”. .
Buiten dit apparaat voert de firma Ahemo ook nog een bouwdoos, voor
de zelf-samenstelling. Als volledig in elkaar gezette bouwkast is deze
niet verkrijgbaar, maar de gezamenlijke onderdeden worden wel geleverd.
Daar alle deelen in elkaar passend zijn, geven wij voor de zelfbouwers
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het aanzicht van een gemonteerd apparaat en ook nog het schakelschema
(afb. 716 en 717) weer.
Ook hier wordt een enkelvoudige gelijkrichting en roostervoorspanning

♦
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Af?
%
Afb. 717.

Schema van het Ahemo-plaatspanningapparaat voor zelfbouw.

gebruikt, zoodat een overzichtelijke schakeling wordt verkregen van de
anodespanningen, wat het den amateur gemakkelijker maakt om het
apparaat zoo samen te stellen, dat het storingsvrij werkt. Men kan het
ongeveer 30 milli-ampère ontnemen en behoudt daarbij nog een plaatspanning van 160 Volt.
d)

HET PLAATSPANNINGAPPARAAT VAN DE DEUTSCHE
TELEFONWERKE UND KABELINDUSTRIE (D.T.W.).

Het apparaat van de Deutsche Telefonwerke (afb. 718) is gebouwd in

£
Afb. 718.

D. T. W.-plaatspanningapparaat.
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een metalen kast, waarop men de drie lampen ziet, een draaiknop, een
schakelaar en de aansluitklemmen. Ter bescherming van de lampen kan
over de kast een deksel worden gezet.
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Afb. 719. Schakelschema van het D. T. W.-plaatspanningapparaat
voor zelfbouw.
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De groote lamp is de gelykrichtlamp, die zoowel voor de gelykrichting
van de anodespanning als voor die van den accu-laadstroom dienst doet.
In afb. 719 vinden wy het schakelschema. Het apparaat kan worden
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aangesloten op wisselstroom van 110 of 220 Volt spanning. Evenredig
daarmede wordt de geheele of de halve primaire wikkeling benut. Op de
secundaire zijde zijn twee van elkaar gescheiden wikkelingen aange
bracht.
De wikkeling tusschen 10 en 12 levert den gloeistroom voor de gelijkrichtlamp. In het midden (11) is door de smoorspoel heen het eene einde
met den potentiometer en de' klem 180 Volt verbonden.
De andere wikkeling tusschen 1 en 6 is in het midden onderverdeeld.
De aansluitpunten 3 en 4 leiden eenerzijds naar het einde van een ijzerwaterstofweerstand (bij het apparaat, dat in afb. 718 is weergegeven,
zijn in plaats van den eenen in het midden afgetakten weerstand, twee
achter elkaar geschakelde weerstanden gebruikt) en van daar naar de
negatieve roosterspanning (voorbij het negatieve einde van den potentio
meter), anderzijds naar de schakelinrichting, van waaruit de leiding door
den omschakelaar aan de negatieve klemmen van den accumulator gelegd
kan worden.
De positieve accumulatorklem wordt bij deze omschakeling tegelijk met
het punt 11 verbonden. Met de beide platen van de gelijkrichtlamp kunnen
de punten 6 en 7 over den omschakelaar verbonden worden. In deze
schakeling wordt de anodespanning verkregen. Of de punten 2 en 5 kunnen
aan de anoden gelegd worden en dan wordt de stroom voor het opladen
van den accumulator opgewekt.
Alle gewenschte schakelingen van ontvangen naar laden en omgekeerd
worden door een en denzelfden knop bewerkstelligd. De accumulatoren
zijn altijd op dezelfde plaats aangesloten en worden alleen door den
schakelaar aan den ontvanger aangesloten of door den stroom opgeladen.
Als potentiometer wordt een silietstaaf gebruikt met vast aangebrachte
aftakkingen. De drie aftakkingen voor de detectorschakeling kunnen door
den, in afb. 718 zichtbaren, kleinen schakelaar direct van de lamp afge
nomen worden.
De roostervoorspanning wordt afgenomen van een bijzonder daarvoor
aan de silietstaaf aangebrachten weerstand. Zij is door den draaiknop
regelbaar, dien men op de dekplaat ziet aangebracht. Men kan het apparaat
ongeveer 35 milli-ampère ontnemen, waarbij de hoogst afneembare
spanning 180 Volt bedraagt. Het kan dus dienst doen voor ontvangers
met 6 tot 7 lampen.
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HET KÖRTING-PLAATSPANNINGAPPARAAT VAN DE FIRMA
DIETZ & RITTER.

i

De firma Dietz & Ritter brengt twee verschillende apparaten op de
markt; het eene kan belast worden tot 40 mijli-ampère en kan dus dienst
doen voor toestellen met 8 lampen en een kleiner apparaat, dat ongeveer
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20 milli-ampère levert en dus kan dienen voor een drie- of vierlampsontvanger.
In afb. 720 vinden wij het groote apparaat, in afb. 721 het kleine
weergegeven. Opvallend hierbij is de uiterlijke gelijkenis met een electriciteitsmeter. Met opzet heeft deze firma de apparaten dit aanzien ge-

Afb. 720.

Groot type Körting-plaatspanningapparaat.

geven om hun karakter van sterkstroomapparaten duidelijk in het oog
te doen loopen.
De apparaten zijn daarom ook zoo ingericht, dat zij aan den wand
kunnen gehangen worden, in de onmiddellijke nabijheid van een stop
contact, waaruit de stroom afgenomen wordt. Zij zijn volkomen afgesloten,
zoodat geen enkel onder spanning staand deel per ongeluk zou kunnen
worden aangeraakt. Alleen de lamp kan van buiten af verwisseld worden.
De schakeling van het groote apparaat vinden wij in afb. 697. Het
wisselstroom-diagram van afb. 682 heeft betrekking op dit apparaat.
Het apparaat veroorlooft een keuze tusschen vier vaste anodespannin-
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gen (45, 80, 100 en 150 Volt) en stelt ons in staat twee roosterspanningen
te ontnemen. De roostervoorspanningen zijn veranderlijk; de eene tüsschen
0 en -2 Volt, de andere tüsschen -2 en -12 Volt.
De firma bouwt ook een gelijkstroomapparaat met dezelfde capaciteit,
waarvan het buiten-aanzicht volkomen overeenstemt met de wisselstroom-
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Afb. 721. Klein type Körting-plaatspanningapparaat.
apparaten. In plaats van de gelijkrichtlamp komt hier een controlegloeilamp. De inwendige bouw van dit apparaat is gelijk aan dien van afb.
683 en het gelijkstroomdiagram van afb. 682 is hiervoor geldig.
Het kleinere apparaat gelijkt in uiterlijken vorm tamelijk veel op het
grootere. Men ziet dezelfde draaiknoppen, die evenwel by de groote
apparaten dienen om de roostervoorspanning te regelen, terwijl bij de
kleine de eene knop dient om de trappen te schakelen en de andere om
den gloeistroom van de gelijkrichtlamp te regelen.
Beide apparaten hebben dezelfde aansluitklemmen en zijn van een
schakelaar en gebruiksaanwijzing voorzien. De binnen-inrichting van het
kleine apparaat wijkt echter belangrijk af van het groote. Ten eerste ver-
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zorgt het kleine apparaat geen roostervoorspanning, ten tweede worden
hierby een potentiometerschakeling en voorschakelweerstanden achter
elkaar gebruikt in de bijzondere schakeling, die in afb. 692 is aangegeven.
Daar de smoorspoel en de condensatoren achter den potentiometer
liggen, behoeven zij alleen gedimensioneerd te zijn voor den werkelijk
daar doorheen vloeienden stroom en mogen dus kleiner zijn dan bij een
zuivere potentiometerschakeling. Anderzijds blijkt,dat minstens een van
de beide anodespanningen, een van de belasting tamelijk onafhankelijke
waarde behoudt. De andere trap toont echter de sterke afhankelijkheid
van de belasting, die bij regeling door voorschakelweerstanden on
vermijdelijk is.
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HET PLAATSPANNINGAPPARAAT VAN Dr. GEORG SEIBT.

De firma Dr. Georg Seibt heeft een plaatspanningapparaat voor anodestroomonttrekking aan het net op de markt ge
bracht, dat zich onderscheidt van de andere appa
raten, door een bijzondere gelijkrichtlamp, de
Anotronlamp. In tegenstelling met de andere gelijkrichtlampen munt deze lamp daardoor uit, dat
zij geen gloeidraad bezit en deze dus ook niet
kan doorbranden.
De Anotronlamp werkt met glim-ontlading, zon
der echter de nadeelen te bezitten van de meeste
glimlampen. De lamp is van binnen voorzien van
twee korte spitsen (dit zijn de anoden) en een
groote plaat als kathode.
In afb. 722 vinden wij een doorsnede van deze
lamp. Men ziet hier de beide spitsen met de
kathode en buitendien een pil, die een weinig
natrium bevat; deze dient om de gassen, die door
de verhitting der wanden van de lamp worden af
gegeven, neer te slaan.
Deze lamp is een dubbele gelijkrichtlamp en
wordt aangewend in een schakeling zooals wij die
kunnen vinden in afb. 723. Deze schakeling be
Afb. 722. Doorsnede hoeft geen verdere uitlegging. Als potentiometervan de Anotronlamp.
weerstand wordt in dit apparaat een zeer dunne
weerstanddraad gebruikt, die op een pertinaxbuisje gewikkeld is.
Er zyn vier aftakkingen voor de anodespanningen en elk dezer ver
schaft vjjf schakelingsmogelijkheden, zoodat practisch alle spanningen
kunnen worden afgenomen. Het buitenaanzicht is weergegeven in afb. 724.
Men ziet hier een volledig afgesloten kast, waarbij alleen de lamp uit-
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Schema van het Seibt-plaatspanningapparaat met
negatieve roosterspanning.
steekt. Aan de voorzijde bevinden zich drie draaiknoppen en de benoodigde
aansluitklemmen.
Dit
apparaat
wordt
gebouwd
/oor wisselstroom
van 120, 150 en 220
Volt. Het levert
een hoogste anodespanning van 180
Volt en kan een
stroom
afgeven
van
100
milliDeze
ampère.
buitengewone ca
Seibt-plaatspanningapparaat met auto
paciteit kan alleen
matische negatieve roosterspanning.
verkregen worden
met de genoemde Anotron-gelijkrichtlamp. De stroom is dus toereikend
voor radio-toestellen met het grootst mogelyk lampen-aantal.
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DE BOUWDOOS VOOR EEN PLAATSPANNINGAPPARAAT VAN
DE FIRMA ARIADNE.

De firma Ariadne levert een volledige samenstelling van alle deelen,

p

<p3
3

*

g

uitgezonderd de condensatoren (zie afd. 3 van dit hoofdstuk betr. Baugatz),
die voor den opbouw van een plaatspanningapparaat met een Anotronlamp van de firma Seibt, benoodigd zijn. In afb. 725 is het opgebouwde
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apparaat weergegeven; het schakelschema is in principe gelijk aan dat
van afb. 723.
Links zien wij den ingangstransformator, rechts de dubbele smoorspoel,
die tengevolge van een bijzondere wikkeling tamelijk klein kan worden
gehouden. Verder ziet men de ruim gedimensioneerde condensatoren en
geheel voor in de afbeelding den hoog-ohmigen weerstand met een groot
aantal vaste aftakkingen tusschen 0 en 180 Volt.
h)

DE EERSTE ONTVANGER VOOR NET-AANSLUITING VAN DE
FIRMA SIGNALBAU—HUTH.

De firma Signalbau—Huth was een van de eersten, die zich bezig
hield met den bouw van netaansluiting-ontvangers, dat wil zeggen, zij

;

■J

Afb. 726.

Een der eerste ontvangers met ingebouwden luidspreker
voor net-aansluiting (Signalbau-Huth).

bouwde toestellen, die radio-ontvangers waren en hun spanningen aan
het net ontnamen. Deze toestellen werden deels met ingebouwden luid
spreker geleverd en deels zonder, zoodat ook eigen luidsprekers konden
worden gebruikt. Ze werden zoowel voor gelijk- als voor wisselstroom
geconstrueerd.
Het buiten-aanzicht van al deze apparaten was weinig verschillend. In
afb. 726 is zulk een toestel weergegeven. Links bevindt zich de trechter
voor den luidspreker, waarvan het systeem geheel rechts is geplaatst.
Verder steken buiten de kast alleen de lampen en de draaiknoppen uit.
Wij kunnen van deze toestellen niet de volledige schakelschema’s geven,
maar nemen er hier volledigheidshalve twee op, waaruit men kan zien, hoe
de netstroom door het binnenwerk vloeit. In afb. 727 vinden wij een schema
voor het gelijkstroomapparaat. De gloeistroom wordt hier aan de in serie
geschakelde gloeidraden toegevoerd door een smoorspoelketen en een
gloeilamp.
Parallel met de drie gloeidraden ligt een regelweerstand. De drie lampen
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zijn van gelijk type en voeren daarom dezelfde anodespanning. Deze anodespanning wordt hun via een andere smoorspoel geleverd.
De roostervoorspanningsvoeding vindt op de volgende wijze plaats. De
beide eindpunten van een gloeidraad bezitten een potentiaal verschil van
4 Volt. Het potentiaal stijgt dus van gloeidraad tot gloeidraad met 4 Volt,
2

/10
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■

Afb. 727.

Principeschema van den ontvanger voor net-aansluiting
van Huth (gelijkstroom).

als wij van de negatieve pool uitgaan. De gloeidraad van de detectorlamp,
die geen roostervoorspanning behoeft, wordt op de eerste plaats gelegd,
dan volgen de versterkerlampen.
De roosters van de versterkerlampen zijn nu steeds aan een punt der
gloeistroom-leiding aangesloten, dat 4 Volt dichter bij het negatieve einde
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Afb. 728.

Schema van den ontvanger voor net-aansluiting van
Huth (wisselstroom).

ligt dan de gloeidraad en daardoor wordt de negatieve voorspanning van
het rooster ten opzichte van de gloeidraden bereikt.
In afb. 728 vinden wij het bybehoorende schakelschema voor het wisselstroomapparaat. De eerste lamp links is de gelijkrichtlamp, die met
enkelvoudige gelykrichting werkt en de spanning zonder tusschenschake-
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ling van een transformator direct aan het net ontneemt. Van hier uit
wordt de gelijkgerichte anodespanning door een smoorspoelketen toege
voerd aan de drie lampen.
De drie gloeidraden zijn hier achter elkaar geschakeld en worden door
wisselstroom uit een wikkeling van den transformator verhit, die tevens
voor den gloeistroom van de gelijkrichtlamp zorgt. Hier mogen alleen
draden gebruikt worden,
die de warmte traag op(thorium-oxydnemen
draden). Met het middel
punt van de gloeidraadwikkeling is de nega
tieve zijde van de anode
spanning verbonden. De
roosters van de drie
lampen bezitten hier het
zelfde potentiaal en ten
opzichte der gloeidraden
een negatieve spanning,
tengevolge van den weer
stand W.
Daar de bromtoon van
het net, die in een detec
tor- of laagfrequentlamp
optreedt, door de daarop
volgende lamp mee ver
sterkt wordt, terwy'1 die,
welke ontstaat in een
Afb. 729. Oudere wisselstroomontvanger
tioogfrequ entversterker(Aeriola-Orchestron)
met ingebouwden
lamp, door den hoogfreluidspreker en direct verhitte gelijkstroomquenttransformator niet
lampen door wisselstroom.
wordt doorgegeven, is by
deze apparaten achter de detectorlamp slechts één trap laagfrequentversterking gebruikt. De eerste lamp werkt als hoogfrequentversterker.
In vele gevallen kon deze ontvanger ook zonder speciale antenne werken
en waren de beide toevoerleidingen van het net als antenne en tegencapaciteit te gebruiken. Waar zulks niet mogelijk was, kon hij ook op een
antenne worden aangesloten.
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DE ONTVANGER VOOR NET-AANSLUITING VAN DE
FIRMA AERIOLA.

De firma Aeriola bracht vervolgens een netaansluitingsontvanger voor
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wisselstroom op de markt, waarvan het buitenaanzicht in afb. 729 en het
schakelschema in afb. 730 is weergegeven. Wij hebben hier dus met een
volledig samengebouwde ontvangapparatuur te doen, waarbij geen neven
apparaten noodig zijn; oók de luidspreker is ingebouwd. Men behoefde
slechts de antenne aan te sluiten en de verbinding met het net aan te
brengen, om het toestel te doen werken.
Uit het schakelschema blijkt duidelijk, dat de anodespanning, die den
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Afb. 730. Schema van den Aeriola-Orchestron-wisselstroomontvanger.
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lampen wordt toegevoerd, dan het net zelf en niet, zooals gebruikelijk, aan
de secundaire zijde van een transformator wordt ontnomen. Over den
enkelvoudigen gelijkrichter en een smoorspoel 2 wordt zij gevoerd naai
de lampen van het ontvangtoestel. Door de gloeidraden vloeit de stroom
van beide zijden in de gloeidraadwikkeling van den transformator; vanuit
het midden via de smoorspoel 1 en de beide condensatoren 3 en 5 naar
het net terug. De gloeidraden van de lampen worden door de eene en
die van de gelijkrichtlamp door de tweede gloeidraadwikkeling van den
transformator gevoed.
Het apparaat bereikte dus met betrekkelijk weinig hulpmiddelen de
afvlakking van de stroomschommelingen. Dat was alleen daarom mogelijk,
omdat het apparaat zich beperkte tot drie lampen en doordat alle deelen
op elkaar afgestemd konden worden.
j)

DE RADIO-AM ATO-TWEELAMPSONTVANGER VAN DE
FIRMA OTTO LOOTZE & Co.

Een netaansluitingsontvanger uitsluitend voor gelijkstroom werd ook

ii

- v

-•

• •

1

•>:* .V' '•

.

't

:-r;

1

.1

•A
■

E e n i g e fabrieksmerken.

719

door de firma Otto Lootze & Co. in den handel gebracht. Het schakel
schema vinden wij weergegeven in afb. 731, waaruit wij zien, dat smoorspoelen en condensatoren voor de onderdrukking van de stroomschommelingen niet worden gebruikt.
Een kooldraadlamp dient als voorschakehveerstand voor de gloeidraden
der lampen en de benoodigde anodespanningen worden van een potentio-
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Afb. 731.

Schakelschema van den Amato-ontvanger voor netaansluiting (gelijkstroom).

meter, die direct op het net is aangesloten, afgenomen. Ook bij dezen ont
vanger mag weer opgemerkt worden, dat hij zonder smoorspoelketen
kan werken, alleen doordat hij. ten eerste slechts twee lampen gebruikt,
zoodat de verhouding van de geluidssterkte tot de sterkte van de net
storingen nog juist voldoende is en omdat alle onderdeden op de gunstig
ste waarde van deze verhouding zijn ingesteld.
In afb. 732 vinden wy het buiten-aanzicht weergegeven van het toestel.
Het gelijkt zeer veel op een gewonen tweelamps-ontvanger, alleen de kool
draadlamp doet het onderscheid bemerken. Had men het toestel op de
daarvoor bestemde plaatsen van het sterkstroomnet en de antenne aan
gesloten, dan kon men aan de van den uitgangstransformator komende
klemmen een willekeurigen luidspreker, aansluiten.
Met betrekking tot de hier besproken wisselstroomontvangers, die met
gelijkstroomlampen zijn uitgerust, willen wij tot slot van dit hoofdstuk
nog opmerken, dat voor de gloeidraadvoeding tegenwoordig meer en meer
de gelijkrichting van den eerst omlaag getransformeerden wisselstroom
wordt toegepast. De aldus ontstane pulseerende gelijkstroom wordt dan
verder door smoorspoelen en electrolytische condensatoren van groote
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capaciteit afgevlakt (zie de beschrijving hiervan in Hoofdstuk I—13).
Voor de eigenlijke gelijkrichting van den wisselstroom wordt het meest
gebruik gemaakt van metaalgelijkrichters (Kuprox-cellen); men kan hier
voor echter evengoed een normalen accugelijkrichter gebruiken. In beide
gevallen moet evenwel de gloeispanning aan de lampen inge
steld worden door middel van
een in de gloeistroomleiding
(d.i. van gelijkrichter naar
lamp) opgenomen regelweer
stand. Is de gelijkspanning aan
de lampen eenmaal op de juiste
waarde (in de meeste gevallen
4 Volt) ingesteld, dan behoeft,
ja zelfs mag men den stand van
dezen gloeidraad-weerstand, die
berekend moet zijn op den
stroomdoorgang van de som der
Afb. 732. Practische uitvoering van
stroomen
van alle gebruikte
den Amato-ontvanger voor net-aanontvanglampen
in het toestel,
sluiting (gelijkstroom).
niet meer veranderen.
Het is tegenwoordig ook mogelijk een wisselstroomontvanger te maken,
die zonder transformatoren werkt voor de plaatspanning en men kan
hetzelfde toestel, zonder dat eenige verandering noodig is, op een gelijkstroomnet van dezelfde spanning aansluiten. De Oostenrij ksche fabriek
Gustav Ganz & Co. te Weenen vervaardigt sinds korten tijd radio-lampen
met indirect verhitte kathode, waarvan het gloeilichaam op de volle
spanning van het lichtnet (110, 150 of 220 Volt) kan worden aangesloten.
Deze lampen worden thans ook in Nederland geïmporteerd. Niet alleen
ontvang- doch ook gelykrichtlampen worden volgens hetzelfde principe
aangemaakt.
Gloeistroom- en plaatspanningtransformator zijn bij het gebruik van deze
lampen overbodig. Wanneer een 220 Volt wisselstroomnet ter beschikking
staat, kan de gloeidraad direct hierop aangesloten worden.
Dezelfde spanning is voor de meeste ontvangtoestellen na gelijkrichting
en afvlakking voldoende, om de benoodigde plaatspanning te leveren.
Beschikt men over een 110 Volt wisselstroomnet, dan kan men de plaat
spanning opvoeren door met twee gelijkrichtlampen spanningsverdubbe
ling toe te passen.
Bij een gelijkstroomnet is dit laatste echter niet mogelijk. Op een 110
Volts gelijkstroomnet wordt de werking, zooals dat met alle lampen het
geval is, minder effectief.
Voor hoogfrequent-versterking, detectie en laagfrequent-transformator-
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versterking, worden twee trioden gemaakt, de A 520 met een versterkingsfactor (g) =22 bij een steilheid van (S) = 2,5 en de U 920 met een
versterkingsfactor (g) = 11
bij een steilheid (S) = 3;
verder een detector-weerstandversterker W 310 met
een versterkingsfactor (g) =
32 bij een steilheid (S) =1
en een triode-eindlamp L
1525 met een versterkings
factor (g) = 6,5 bij een steil
heid (S) = 3.
De gelijkrichtlampen E G 50
en E G 100 verschillen alleen
hierin, dat eerstgenoemde
voor maximaal 50 m.A.
stroomafname is berekend en
de laatste voor 100 mA.
Afb. 733 toont een volledig
Afb. 733. Plaatspanningapparaat met
gebouwd plaatspanning-appagelijkrichtlamp direct op het sterkraat op een grondplankje van
stroomlichtnet, dus zonder tusschenge9 X 14 c.M.; het bestaat uit
schakelden transformator.
de lamp, 2 condensatoren en
een smoorspoel. Het levert op een 220 Volts-wisselstroomnet een gelijk
stroom vermogen van 7,5 Watt.
De schakeling hiervoor is aangegeven in afb. 734. Men kan ook één
zijde van het net met de anode verbinden, in welk geval de andere zijde
de minpool van de gelijkspanning wordt; de ka
thode, die nu natuurlijk niet met den gloeidraad
verbonden mag worden, vormt dan de positieve
pool.
Van veel belang voor de output is de grootte
van den in afb. 734 geteekenden condensator C.
De in afb. 735 weergegeven graphiek laat zien,
hoe men bij groote stroom-afname, door uit
breiding van de condensator-waarde, een zoo hoog
mogelijke gelijkspanning kan verkrijgen.
Afb. 734. Schema
Men heeft weliswaar slechts 220 Volt wisselvan het plaatspan
ningapparaat
vol spanning, doch de topspanningen zijn 1,4 maal
gens afb. 733.
grooter, dus ongeveer 310 Volt en onbelast wordt
de gelijkspanning dus 310 Volt.
Bij belasting moet de spanningsval in de smoorspoel worden afgetrok
ken van de waarde, welke men uit de graphiek kan afleiden. Bekrachtiging
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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van een electro-dynamischen luidspreker met hoog-ohmige veldwikkeling
kan alleen geschieden met een lamp en condensator.
Om dezelfde reden, waarop wij reeds vroeger in dit hoofdstuk hebben ge
wezen, moet de aarde niet rechtstreeks, maar via een condensator worden
aangesloten. De werking
van deze, direct door het
sterkstroomlichtnet gevoede
radiolampen is volkomen
normaal en bromvrij.
Wij hebben reeds eerder
gesproken over electrolytische condensatoren, die hun
toepassing moesten vinden
o.a. bij het apparaat ter ver
vanging van den accumu
lator voor wisselstroomvoeding, met behoud en gebruik
Afb. 735. Belastingkarakteristiek van den
direct door het sterkstroomlichtnet ge
van normale gelijkstroomvoede plaatstroomlamp.
ontvanglampen. Deze con
densatoren worden reeds langeren tijd algemeen gebruikt voor afvlakking,
waarbij groote capaciteit (bij een lage spanning) noodig is.
Dit is b.v. het geval bij het hiervoorgenoemd voedingsapparaat en
onder bepaalde omstandigheden bij de bekrachtiging van electrodynamische luidsprekers. De capaciteit varieert hierbij tusschen 1000 en
4000 mF, terwijl de werkspanning in de meeste gevallen nooit hooger
wordt dan 20 Volt.
Den laatsten tijd Worden echter ook electrolytische condensatoren ge
bruikt met kleine capaciteitswaarde, voor
een hooge werkspanning, van 3 tot 400
Volt. Ze komen dus ook in aanmerking voor
gebruik bij plaatspanningapparaten, in de
plaats van de normale papiercondensatoren.
Betreffende het verschil tusschen papier
en electrolytische condensatoren, zijn de
volgende gegevens ontleend aan verstrekte
mededeelingen door de condensatorenfabriek „Hydrawerk”.
Afb. 736.
Capaciteitsmeting van een condensa
Electrolytische condensatoren veroorzaken
tor (brugschakeling).
in het algemeen grootere verliezen en heb
ben een grooteren lekstroom dan papiercondensatoren. Terwijl papier
condensatoren een gelijkblijvende capaciteit bezitten, lijden electrolytische
condensatoren aan capaciteitsvariaties. Electrolytische condensatoren zijn
niet geschikt om constant met wisselstroom belast te worden en kunnen
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dus alleen toepassing vinden in kringen, waar gelijkstroom, of pulseerende
gelijkstroom loopt. Voor kortstondige belasting met wisselstroom kunnen
speciale electrolytische condensatoren vervaardigd worden.
Het is bij electrolytische condensatoren mogelijk, in een gelijke ruimte
als bij papiercondensatoren een veel grootere capaciteitswaarde te ver

■■i

'4

kregen.
•

Door overbelasting worden electrolytische condensatoren niét zoo snel
vernield als papier-condensatoren. In het algemeen zijn electrolytische
condensatoren voorzien van met plus en min gemerkte polen, wat bij
papiercondensatoren niet het geval is. Er zouden evenwel ook electrolytischc condensatoren gemaakt kunnen worden, welke niet van poolteekens
behoeven te worden voorzien, doch hiertoe moeten de afmetingen dusdanig
vergroot worden, dat practische toepassing van dergelijke condensatoren
wel uitgesloten zou zijn.
In tegenstelling met papier-condensatoren, is het niet mogelijk electro
lytische condensatoren te fabriceeren, welke een hooge isolatie hebben ten
opzichte van het omhulsel, waarin zij opgesloten zijn.
Electrolytische condensatoren moeten steeds in een bepaalden, door de
fabriek aangegeven stand gemonteerd worden, wat bij papier-condensatoren
niet het geval is.
Een aantal der hier genoemde eigenaardigheden van electrolytische con
densatoren, ten opzichte van papier-condensatoren, worden hieronder nader
toegelicht.
Bij papier-condensatoren bestaat de isoleerende tusschenlaag uit papier,
evenals deze laag bij mica-condensatoren uit mica bestaat. Bij electro
lytische condensatoren is deze laag slechts een dun huidje, samengesteld
uit gas en oxyd, voorkomende op de positieve geleiding van den conden
sator. De negatieve geleiding wordt gevormd door het electrolyt zelf,
waarbij de stroomtoevoer meestal plaats vindt via het metalen conden
satorenhuis. De isoleerende laag kan voor een zelfde spanning veel dunner
zijn, dan bij een papier-condensator, waardoor de afmetingen van een
electrolytischen condensator naar verhouding veel kleiner kunnen zijn.
Het uit een dun huidje bestaande isolatie-materiaal is evenwel veel minder
stabiel dan papier als isolatie-materiaal, waarom dan ook de constantheid
der capaciteit van een electrolytischen condensator minder groot is.
Het aanbrengen van de gaslaag op den positieven geleider geschiedt
langs electrischen weg, met behulp van een bepaald electrolyt. Dit elec
trolyt kan in vloeibaren of in gecondenseerden toestand in den condensator
aanwezig zijn.
Door het aanleggen van een gelijkspanning wordt de condensator ge
formeerd en vormt zich het isoleerende huidje. De tijdens het formeeringsproces door den condensator loopende stroom neemt af, naarmate zich het
huidje meer en meer vormt en daalt ten slotte tot een bepaalde waarde.
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welke men lekstroom van den condensator noemt. Met het bereiken van
deze stroomwaarde is het formeeringsproces beëindigd. De formeering
vindt plaats in de fabriek. De eenmaal geformeerde condensator kan,
ook na langdurige bewaring,
weder onmiddellijk op de bedrijfsNet
spanning, waarvoor hij gemaakt
is, worden aangesloten.
Het aangeven van een beproevingsspanning, zooals bij papiercondensatoren wordt gedaan, zou
electrolytische condensatoren
l/~ =rU- voor
geheel doelloos zijn en is zelfs
practisch onmogelijk. Beproeving
van een electrolytischen conden
sator met een veelvoud van be
drijfsspanning zou tot volkomen
Afb. 737.
Capaciteitsmeting van condensatoren
vernietiging ervan leiden. De
boven 100 MF.
electrolytische condensatoren wor
den door de fabriek dan ook uitsluitend voorzien van een aanduiding
omtrent de werkelijke werkspanning.
Indien een electrolytische condensator met een hoogere spanning belast
wordt, dan waarvoor het diëlectricum (de isoleerende laag van een con
densator) is vervaardigd, zoo zal dit geen directen doorslag tengevolge
hebben, doch treedt weder het formeeringsproces op. De gas-oxyd-laag
wordt dikker en tracht zich aan de verhoogde spanning aan te passen.
Een kortstondige overbelasting is dan ook niet direct schadelijk. Lang
durige overbelasting leidt door gas- en warmte-ontwikkeling echter tot
vernietiging van den condensator. Bovendien neemt door dikker worden
van de isoleerende laag, ten gevolge van de hoogere spanning, de capaciteit
van den condensator vanzelf
sprekend af.
Gebruik van een electrolytischen
condensator met een lagere bedrijfspanning, dan waarvoor hij ge
maakt is, kan geen kwaad. Dit heeft
echter tengevolge, dat de capaciteit
i
zal toenemen, daar de isoleerende
laag zich thans op de lagere stroomAfb. 738 Waardebepaling ver
sterkte tracht in te stellen. Prac
keerd. (U ^is grooter dan U —.)
tisch gaat dit echter zoo'langzaam,
dat men zich van een vergrooting der capaciteit niet al te veel mag voor-
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vermindering der capaciteitswaarde merkbaar, daar in den aanvang de
chemische reacties in het diëlectricum onder spanning nog niet beëindigd
zijn.
De aansluiting van electrolytische condensatoren moet zoodanig ge
beuren, dat de met plus gemerkte klem van den condensator aan de
positieve zijde van den stroomkring verbonden wordt en evenzoo de met
min gemerkte klem aan de negatieve zijde van den stroomkring.
Door de zich in den loop des tijds in de electrolytische condensatoren
(ook in de z.g.n. droge) vormende vochtige atmosfeer kan niet voor een
duurzame hooge isolatie tusschen den eigenlijken condensator en het om
hulsel gezorgd worden. Electrolytische condensatoren met metalen om
hulsel moeten daarom steeds geïsoleerd gemonteerd worden, tenzij het
omhulsel zelf als negatieve pool van den condensator is uitgevoerd en
daarmede dus bij de montage rekening gehouden kan worden. Bij de
Hydra-condensatoren voor hoogere bedrijfspanningen is dit bijvoorbeeld
het geval. Meestal worden de condensatoren in twee uitvoeringen geleverd
en wel voor staande, of hangende montage. Er dient steeds op gelet te
worden, dat het bij electrolytische condensatoren aanwezige gasventiel
zich aan de bovenzijde moet bevinden.
Voor het kiezen van den juisten electrolytischen condensator is het niet
alleen noodzakelijk, de hoogte der bedrijfspanning te weten, doch eveneens
moet de soort der bedrijfspanning bekend zijn. In de meeste gevallen
zullen electrolytische condensatoren gebruikt worden voor afvlakking van
gelijkgerichten wisselstroom. In het algemeen is dus een gesuperponeerde
wisselspanning aanwezig.
Noemen wij de gelijkgerichte wisselspanning Ug en de daarop gesuper
poneerde wisselspanning Uw, dan geeft de som dezer beide grootheden
de piekspanning, waarvoor de condensator geschikt moet zijn.
De top waarde der gesuperponeerde wisselspanning is afhankelijk van de
soort van gelijkrichting. Bij enkelzydige gelijkrichting bedraagt deze
20—25 %, bij dubbelzijdige gelijkrichting ongeveer 10 % van de gelijk
spanning. De piekspanning bedraagt dus 125, respectievelijk 110 % van
de bedrijfspanning.
Ook de frequentie der wisselspanning speelt een rol, daar hierdoor de
voortdurend door den condensator loopende laadstroom beïnvloed wordt én
in meerdere of mindere mate hierdoor verwarming van den condensator
veroorzaakt wordt. De hierboven aangegeven' procentueele waarde heeft
dan ook betrekking op gelijkrichting van 50 perioden wisselspanning, wat
in de practyk het meest voorkomt.
Overschrijden van de aangegeven piekspanning heeft nadeelige beïn
vloeding van het diëlectricum van den condensator tengevolge.
Zooals reeds vermeld, is het diëlectricum van electrolytische condensa
toren langs electro-chemischen weg, door middel van gelijkstroom, gevormd.
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Het ligt dus voor de hand, dat het aldus ontstane diëlectricum door te
hooge wisselspanning weder vernietigd kan worden.
De fabriek Hydra-werk onderscheidt twee soorten van electrolytische
condensatoren en wel:
a. Laagspanningscondensatoren, tot maximaal 100 Volt bedryfspanning.
Bij dit type condensatoren mogen de piekspanningen der gesuperponeerde
wisselspanningen tot 25 % der gelijkspanning bedragen.
b. Hoogspanningscondensatoren, voor bedrijfspanningen boven 100 Volt.
Dit type condensatoren is voorzien van een aanduiding omtrent de
maximaal toelaatbare bedrijfspanning (gelijkspanning) en bovendien van
een aanduiding omtrent de maximaal toelaatbare piekspanning van den gesuperponeerden wisselstroom.
Talrijke onderzoekingen hebben aangetoond dat z.g.n. droge electro
lytische condensatoren voorkeur verdienen boven z.g.n. natte. In de droge
condensatoren is het benoodigde electrolyt in gecondenseerden vorm in
plaats van in vloeibaren vorm aanwezig.
In de eerste plaats zijn bij eventueele mechanische beschadigingen de
gevolgen bij natte electrolytische condensatoren veel erger dan bij droge.
Het lek worden van natte condensatoren heeft niet alleen absolute onbruik
baarheid tengevolge, doch veroorzaakt door het wegvloeiende electrolyt
meestal nog verdere schade aan de apparaten, waarin de condensatoren
zijn gemonteerd.
De natte condensatoren zijn veel gevoeliger voor temperatuurverande
ring dan droge. Natte condensatoren zijn niet bestand tegen vorst, wat
b.v. tijdens het transport in den winter en bij gebruik in niet verwarmde
ruimten tot onaangename verrassingen aanleiding geven kan. Bij af
nemende temperatuur komen capaciteitsverminderingen voor tot 50 %.
De lekstroom is bij droge electrolytische condensatoren geringer dan
bij natte.
Natte condensatoren kunnen minder goed gebruikt worden in hoogere
temperaturen.
De droge Hydra-condensatoren zijn normaal berekend voor bedrijf in
temperaturen tot ± 50° C, terwijl speciale typen voor temperaturen tot
± 100° C gemaakt kunnen worden. De electrische eigenschappen veran
deren bij stijgende temperatuur niet, alleen wordt de lekstroom er iets
door vergroot.
Gemiddeld bedraagt de lekstroom voor de laagspanningstypen 2 X 10-3
mA per mF, en voor de hoogspanningstypen 0,1 mA per mF.
Het diëlectricum is naar verhouding stabiel, zoodat ook na langdurige
bewaring, de lekstroom bij inbedrijfstelling slechts weinig grooter is, dan
tijdens het bedrijf.
Hiermede zijn in groote trekken de verschillen tusschen papiercondensatoren en electrolytische condensatoren uiteengezet, als mede de eigen-
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schappen der electrolytische condensatoren aangetoond.’ Voor degenen, die
zich daarvoor meer speciaal interesseeren, volgen nog eenige gegevens
omtrent het meten van de capaciteit en van den lekstroom der electroly
tische condensatoren.
Daar het diëlectricum van een electrolytischen condensator gemakkelijk
veranderlijk is en door aanleggen van een
bepaalde spanning stabiel gehouden wordt,
zullen juiste capaciteitsmetingen alleen
verricht kunnen worden, indien de te meten
condensator, direct voordat de meting
plaats zal vinden, gedurende circa 5 minuten
op de in aanmerking komende bedrijfAfb. 739. Waardebepaling
spanning wordt aangesloten.
goed. (U ^ is kleiner dan
Capaciteitsmeting van condensatoren tot
U-.)
100 mF geschiedt het beste met de gewone
brugschakeling, door middel van een vergelijking met een bekenden con
densator, volgens afb. 736.
De capaciteit van den te meten condensator Cx is:

■

:

b
Rn is een variabele weerstand van 5 tot 20 Ohm, welke, in verband
met den verliesweerstand van den electrolytischen condensator, dient voor
scherp instellen van toon-minimum in de telefoon.
• De bekende condensator Cn kan een papiercondensator zijn.
Capaciteitsmeting van condensatoren boven 100 mF dient te geschieden
door meting van stroom en spanning aan den condensator, volgens afb. 737.
Bij deze meting is zoowel gelijk- als wisselspanning noodig, opdat de
stroom nooit in negatieve richting
loopen kan, waardoor formeering der
negatieve geleiding van den conden
sator zou plaats vinden en de capa
Cx J
citeit verkleind zou worden.
’ Indien zulks noodig is, doprdat de
meetstroom te klein is, mag, ge
durende korten tyd, de wisselspan
ning grooter zijn, dan in normaal
Afb. 740. Meting van den
bedrijf toelaatbaar is.
lekstroom.
Deze waarde is begrensd door de
noodzakelijkheid, dat de topwaarde van de wisselspanning steeds kleiner
blijven moet dan de gelijkspanning, teneinde den bovenbedoelden stroomloop in negatieve richting te voorkomen.
In de afb. 738 en 739 wordt dit nader aangegeven.
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Teneinde door te groot stroomverbruik van den voltmeter geen onjuiste
uitkomst te krijgen, moet een meter met hoogen weerstand gebruikt
worden.
De capaciteit van den te meten condensator wordt uit bovenomschreven
meting als volgt afgeleid:
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U ~ X 314

X 1000 000 F F,

hierbij is I de effectieve stroom in Ampères, U
de effectieve spanning
in Volts, 314 de kringfrequentie (2* X f), (waarbij aangenomen wordt,
dat de meting met 50 perioden wisselstroom geschiedt).
Voor voldoend nauwkeurige meting moet de wisselstroom zooveel
mogelijk sinus-vormig zijn.
De lekstroom van een electrolytischen condensator wordt volgens afb.
740 gemeten.
De totale spanning U moet zoodanig gekozen worden, dat de spanning
van den te meten condensator Cx overeenkomt met de bedrijfsgelijkspanning. Er dient op gelet te worden, dat de spanningsmeter parallel op den
stroommeter en den condensator staat, daar anders de door den spannings
meter loopende stroom meegemeten wordt en dus een te groote lekstroom
afgelezen zou worden.
De spanningsafval in den stroommeter mag verwaarloosd worden, door
de naar verhouding zeer geringe stroomwaarde en den slechts lagen weer
stand van den meter (bijv. 3 Ohm). Bij meer dan 50 Ohm moet de weer
stand echter in aanmerking genomen worden. De weerstand R dient ter
bescherming van den milli-Ampère-meter.
Bij het meten van electrolytische condensatoren moet, in tegenstelling
met papiercondensatoren, op de juiste aansluiting van den condensator ten
opzichte der polariteit gelet worden.
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TRANSFORMATOR VERSTERKING.
1.

DE WERKING DER VERSTERKERLAMP.

Door de diverse vindingen, in de laatste jaren op het gebied der weerstand-versterking gedaan, heeft zich de belangstelling voor deze soort ver
sterking zoodanig ontwikkeld, dat dikwijls bijna wordt vergeten, dat er
gevallen zijn, waar transformator-versterking toegepast moet worden.
In verband hiermede is het voldoende, de aandacht te vestigen op
het meest gebruikte en eenvoudigste ontvangtoestel, n.1. den detectorontvanger (detector met een- of twee trappen laagfrequent-versterking).
Bij deze schakeling is het haast onmogelijk den ingangs-transformator
te laten vervallen, ook al worden de opvolgende lampen door hooge
ohmsche weerstanden met elkaar gekoppeld.
Er zijn nog andere gevallen, waar toepassing van transformatoren niet
vermeden kan worden, zoo b.v. bij tusschenversterkers voor de groote
transatlantische kabellijnen enz.
Mede als gevolg der vele onderzoekingen, die op lampen- en transformatorengebied zijn gedaan, achten wij het gewenscht, om hier op de
theorie der versterking door middel van transformatoren, ten behoeve der
telegrafie en telefonie, nader in te gaan.
Het doel van dit hoofdstuk is, na te gaan, hoe koppelingstransformatoren
en lampen moeten worden gedimensioneerd, om een zoo hoog mogelijk
versterkingseffect te kunnen bereiken. Buitendien zullen wij, wat betreft
de telefonie-versterkers, nog de richtlijnen aangeven, waarop gelet moet
worden, wil tenminste een voldoend kleine onafhankelijkheid van amplitude
en frequentie worden bereikt.
Het ligt niet in de bedoeling, hier nog eens op de werking der radiolamp in te gaan. Wij verwijzen hiervoor naar onze uiteenzetting in het
betreffende hoofdstuk.
Als basis onzer beschouwingen moet echter de karakteristiek der lamp
dienen, die het beeld van de functie der lamp geeft, t.w.

Ja = f^Ea

(O

Hierin beteekent:
Ja — Anodegelijkstroom,
E = Roostergelijkspanning,
Eq = Anodegelijkspanning, de z.g. parameter der functie.
Daar geen der formules, die voor deze functie zijn opgesteld, het
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werkelijke verloop volledig weergeeft, dienen wij ons te houden aan ’
graphische voorstellingen, zooals afb. 741 ons deze toont. Alle spanningen
moeten principieel ten opzichte van de negatieve zijde van den gloeidraad
worden berekend.
Een lamp kan slechts dan haar juiste functie verrichten, indien geen
roostergelijkstroom optreedt, m.a.w. het rooste rpotentiaal mag nooit
00*S2O'^mp
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Afb. 741. Karakteristiek-overzicht.
hooger worden dan Eg = — 1 Volt tot uiterlijk — 0 Volt bij sommige
typen.
Elke verandering van den anodestroom J a met een kleine waarde diQ
kan door een verandering van de roostergelijkspanning met een waarde
deg of der anodegely kspanning met een waarde de Q of ook door verande
ring van beide bereikt worden. Mathematisch gesproken beteekent dit:
dia =

iig der, + ^ ‘a
dea
c)e g
ö ea

(2)

*‘a en
zijn proportionaliteits-factoren of invloed*eg
dea
coëfficiënten, die den invloed der verandering der grootte van Eg
of EQ op Ja in cijfers bepalen. Men noemt:
De factoren
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ö ia

^=s
de steilheid en
dia

1

a = ftl
den reciproquen inwendigen weerstand van de betreffende lamp en schrijft
(2) zoomede
1
dia — S' deg + ft . ' d

(2a)

Noch 5 noch R zijn constanten, zooals men uit bovenstaande formule
zou kunnen concludeeren. Indien ze het waren, dan zouden de karakte
ristieken een reeks van parallel loopende rechte lijnen zijn. Uit afb. 741
blijkt echter, dat dit wel ongeveer het geval is vanuit een bepaald punt
der karakteristiek.
In zekere mate kunnen dus S en Rj als constanten worden beschouwd
en dan (formule 2a) met de grootten zelf worden geïntegreerd:
1
J a — S • Eg + ^ Ea

(2b)

Schrijft men formule (2) in den vorm:
dia
dia dea
dea
dia = r
* ^ d Ca + ~
uCg

uC

(2c)

uCq

dan kan men een nieuwe, uit de karakteristiek te berekenen grootte op
stellen, n.1.
dea

1

deg ~ D

(3)

en schrijft:
1
dia =

D-Ri

(deg+D-dea) = S'deg+D'dea) • •

. (4)

D is hierin de „Durchgriff”. Uit bovenstaande zuiver theoretische ver
houdingen kan nu de tweede, ons reeds bekende, principieele formule (van
Barkhausen) voor de lamp worden afgeleid:
S • D • Ri = 1

(4)

In dit verband moeten wij opmerken, dat D veel meer dan S en R zals een constante van de betreffende lamp kan worden beschouwd, aan
gezien deze slechts, zooals we weten, van de afmetingen en opstelling der
electroden afhankelijk is (vergelijk Hoofdstuk I—11).
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De spanningen en stroomen in de lamp kunnen, indien deze tijdelijk
veranderlijk zijn, steeds in twee componenten worden verdeeld, n.1. in
de waarde van den gelijkstroom en in de zuivere waarde van den wissel
stroom. Indien de schommelingen niet het lineaire gedeelte der karak
teristiek overschreden, komen, zooals wij laten zien, de afgeleide formules
ook voor de waarde van de wisselstroomen in aanmerking. Zoodoende kan
dus formule (2d) ook als volgt worden opgesteld:
E' a

E'a

s— +---J'a = ----D • Ri Ri

r>

(2e)

waarmede de betrekkingen tusschen de effectieve waarden van den wissel
stroom worden berekend.
Daar de wisselstroom-waarde E' a door den spanning-afval in een even
tueel tusschen geschakelden anode-wisselweerstand R' a bekend is,
E'fl= - J'a R'fl, kunnen wij verder hieruit afleiden:
1

J'a =

'Eg
R'a
Ri

(20

D

of
1

R'a
D Rj 4- Ra

g

•

•

•

•

(2g)

E'a
De verhouding -^r kennen wij reeds als de spanningsversterking.
ng
In onze nu volgende uiteenzettingen zullen wij principieel veronder
stellen, dat de lamp slechts in het rechtlijnige gedeelte van de karak
teristiek werkt. In de afdeeling „lampvervorming” zullen wij dan nog
verklaren, in hoeverre het toelaatbaar is, ook een gedeelte der karakteristiek-krommingen voor de betere werking van de lamp te gebruiken.
Wij besluiten dit gedeelte hiermede; ons doel was slechts, hierin een
introduceerende samenvatting van de bekende wetten en formules te geven.
Hetgeen wij over de lampen zelf moeten mededeelen, is in de desbetreffende
afdeelingen opgenomen. Wij zullen nu de. schakelingen der versterkers
eens aan een nadere beschouwing gaan onderwerpen.
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Indien men voor de versterking de juiste lampen heeft gekozen en
wanneer deze volgens onze uiteenzettingen in de voorgaande afdeeling
naar behooren werken, dan kunnen slechts de transformatoren door ver
vormingen in frequentie en amplitude de versterking ongunstig beinvloeden. Daar, niettegenstaande de talrijke publicaties op dit gebied,
nog ten aanzien van vele vraagstukken geen overeenstemming heerscht,
achten wij het van belang hier wat dieper op deze materie in te gaan.
Wij zullen derhalve in de volgende alinea een meer uitgebreide be
schouwing over den rooster-transformator gaan houden. Op de werking
van den transformator in het versterker-gedeelte zullen wij eerst later
terug komen.
De transformator voor versterking wordt gerangschikt onder de groote
groep van zwakstroom-apparaten, die men kortweg „overbrengers” noemt.
Deze overbrengers moeten in verreweg de meeste gevallen den weerstand
van twee stroomkringen zoodanig bij elkaar zien aan te passen, dat een zoo
groot mogelijke energie van den een naar den ander wordt overgedragen.
Ditzelfde moet ook de transformator teweeg brengen. Hij moet energie,
d.w.z. potentieele energie, van spanning, op het rooster van zijn lamp
overbrengen. Hij is dus een spannings-overbrenger en moet de primair
toegevoerde energie zoo verliesvrij mogelijk in de hoogste roostervvisselspanning transformeeren.
Elk stroomverbruik door den roosterkring moeten wij voorshands als
schadelijk beschouwen, aangezien de te bereiken hoogste spanning hier
door verminderd wordt. De natuurlijke weg, om door een groot aantal
windingen aan den secundairen kant een hooge spanning te verkrijgen,
stelde reeds in het begin van de versterker-fechniek den onderzoeker voor
het verrassende feit, dat deze methode slechts tot zekere hoogte kon
worden gevolgd.
Van dit zekere punt af verminderde de secundaire met gegeven primaire
energie te bereiken spanning snel. De oorzaak hiervan is te zoeken in
de z.g. winding- of spoel-capaciteit van den transformator.
Ofschoon het wezen van dit interessant verschijnsel tegenwoordig ir.
principe bekend is, behoort het bij nauwkeurige behandeling tot de meest
ingewikkelde problemen op mathematisch-physisch gebied en is slechts
in bepaalde eenvoudige gevallen opgelost. Wy moeten er daarom van
afzien, hier nader op in te gaan.
Van belang is voor ons, te weten, dat het theoretische en experimenteele onderzoek heeft getoond, dat de winding-capaciteit tot aan frequen
ties, die ver. buiten het voor ons van interesse zynde gebied gaan, als een
aan de einden der spoelen liggende, constante capaciteit beschouwd moet
worden.
De transformator bezit twee wikkelingen, waardoor het in principe on
verschillig is, of men zich dien „Ersatz”-condensator over de primaire
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dan wel over de secundaire klemmen liggend, denkt. Practisch en vanuit
physisch standpunt bezien, is het juister, den condensator over de primaire
klemmen liggend te denken, daar de secundaire wikkeling den meesten
invloed heeft op de capacitieve werkingen.
Nooit mogen wij uit het oog verliezen, dat de verhouding van den
transformator, bezien vanaf de primaire zijde, volkomen verandert, zoodra de open secundaire wikkeling wordt afgenomen of aangebracht.
Op het eerste gezicht zou men kunnen meenen, dat dit paradoxaal
klinkt, omdat deze bewering volkomen in strijd is met de algemeene opinie.
Men diene er echter eerst aan te denken, dat de secundaire wikkeling
juist niet open, doch via een kleinen condensator gesloten is, welke
gevormd wordt door de draadwikkelingen, door de draadlagen en ook
door de geheele wikkeling.
De door inductie in de wikkelingen ontstane spanningen doen terstond
een zeer kleinen stroom dwars door de isolatie heen van wikkeling tot
wikkeling vloeien. Deze stroom is geen isolatie-stroom, echter zuiver een
laadstroom. De isolatiestroompjes, die bij slechte isolatie vloeien, kunnen
wij gerust verwaarloozen.
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DE IJZERVERLIEZEN.

Wanneer wij aannemen, dat aan de secundaire klemmen een zekere
capaciteit (Ersatz-capaciteit) ligt, dan is de mathematische behandeling
van den versterker-transformator, zooals wij zullen zien, betrekkelijk
eenvoudig. Alvorens echter de grond-formules op te stellen, is het noodig
een verdere onvolmaaktheid, eiken overbrenger eigen, te berekenen, n.1.
de ijzerverliezen. Deze bestaan uit hysteresis- en wervelstroomverliezen;
zij veranderen door de frequentie en de amplitude der stroomen in de
wikkelingen.
De wetten, volgens welke dit geschiedt, kunnen niet zeer nauwkeurig
empirisch of graphisch worden weergegeven. In dien vorm worden ze ook
gebruikt door den sterkstroom-technicus voor de berekening van zijn trans
formatoren. Deze wetten veranderen sterk evenredig met de te gebruiken
ijzersoort. De wervelstroom-verliezen in Watt/dM3 worden volgens een
der onderstaande formules berekend:

V

Vw = e- 16,5- r B'2 • z/2-/2- IO-12 Watt/dM3 .... (5)
y
B'
A
ƒ
e

— geleidingsvermogen van het ijzer (Siemens per mM2),
— inductie in Gauss,
— dikte van het blik in mM,
= frequentie in Hertz,
=2^5 zekerheids-coëfficiënt.
De hysteresis-verliezen worden berekend volgens een empirische, formule
van Steinmetz, die de sterkstroom-technicus ook heden nog gebruikt:
VH=T B'1,6' / • 10—'2 Watt/dM3,

(6)

rj z= een coëfficiënt (ca. 15 bij prima blik-soorten). Deze formules laten
duidelijk zien, dat ze talrijke onzekerheden bevatten. Indien wij, hetgeen
tegenwoordig zeer veel geschiedt, in plaats van de potens van Stein
metz 1.6 ook het quadraat nemén, zoo kunnen de verliezen per volumecenheid in onderstaande formule samengevat worden:
Ve- co B'2 (a + cop) ;

(7)

hierin is co = 2nf de kring-frequentie.
De in de zwakstroom-techniek gebruikelijke berekenings-methode be
rekent de ijzer-verliezen op een eenigszins andere manier, door ze n.1.
met de inductie-coëfficiënten in verband te brengen en in plaats van den
zelfinductie-coëfficiënt L en den tegeninductie-coëfficiënt M te schrijven
L (1 — j q) en M (1 — jg), waar
q

= ö + cod

(8)

de ij zeiwerlies-coëfficiënt is, die uit hysteresis en wervelstroomverliescoëfficiënt <5 resp. § bestaat. Deze buitengewoon practische methode
hebben wij te danken aan de voortreffelijke theoretische geschriften van

/vV:-
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Dr. Ragnar Holm, waarin hij uiteenzet, dat deze methode als de juiste
beschouwd moet worden.
Onderstaand een eenvoudig bewijs: Als basis nemen wij een gelijkmatige
ijzerkern met een doorsnede Q en een middellengte l. De ijzerverliezen
van die kern bedragen dus (Volumen is Q : l):

r
i

:

(9)
Ve = coB'Ha + cop)Q-l=J'2Re
Deze komen overeen met een fictief Joulsch verlies J2 R e veroorzaakt
door een ijzerverlies-weerstand R e Een smoorspoel met inductie L
(1 — jg) en koperweerstand R zal dus in de frequentie een totalen weer
stand R -}- qcqL -f* j co L bezitten.
De uitdrukking qcq L — Re is het ijzerverlies.
Door de formule (9) verkrijgen wij:

n

r
i.i

Ij.

*•
tl •
.1
!

■

i

[

B'2 QL

v

(a + co/9)

(10)

Re = g(oL=ojL (d + coft)

01)

Re =

w -Jï

en:

1
li

Hieruit zien wij, dat deze gelijk zijn. Om de identiteit van de beide
formules te bewijzen, moeten wij aantoonen, dat de zelfinductie-

l!

n

coëfficiënt

B'2 QL

/

proportionaal is. Wij schrijven daarom
B'2 Ql

P

= k ■ L,

(12)

waarbij k een nog te bepalen proportionaliteits-factor is. De zelfinductie■

l\

w2
gegeven; w
Rm
beteekent het windingsgetal en R m den magnetischen weerstand. Voor
coëfficiënt is door de algemeene uitdrukking L — -

ki

■

i.

ft:

I:

%

/i Q
1
, waarbij wij
Rm
l
ter wille van een beter overzicht zekere constanten (0.4^) laten vervallen,
daar deze slechts de maat-eenheden, doch niet het wezen der formule
beïnvloeden. Dus is:

ons eenvoudig geval kunnen wij schrijven

L=w3 JtB.l

’

(13)

J'w
B'
is de permeabiliteit van het ijzer, de verhouding —-, waarbij H' — —
H'
l
de veldsterkte of het magnetiseerende Amp.-windingsgetal per lengteeenheid is.
D B'
Zuiver genomen is
de stijging der tangens in ieder punt
der magnetiseeringskromme. Daar de kromme met een zekere stijging

? r* v*

t

De ij z e r v e r I i e z e n.
uit liet coördinaatnulpunt ontspringt, is de permeabiliteit hier niet nul,
doch heeft deze een bepaalde, van de ijzersoort afhankelijke grootte, de
zoogenaamde aanvangspermeabiliteit (300—500).
B'2 Q l
Door middel van deze betrekkingen kan
(formule 12) omP
gekeerd worden:
B'- Ql _ ju2H'2Ql _ u2 Q w2_
H'2 w2
>u L ■ daar^ = p
l
P
P
«

' ■

(14)

Wij krijgen dus nauwkeurig formule (12), waarin k — ^ is. Hierdoor
is de berekening van Holm bewezen:
Re — ^ co L. (a + co p) = co L (<5 4- co {)) = qco L , .

•

-

05)

waarbij <5 = Ua en ft = a/?.
i
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Afb. 742. Magnetiseeringskromme van goed gelegeerd ijzerblik;
afhankelijkheid van de permeabiliteit der veldsterkte.

•ï

Het is van belang er nu reeds rekening mede te houden, welke in
vloeden een verandering van de ijzerverliezen bepalen. De yzerverlies
weerstand — waaraan wij steeds moeten denken, zoodra wij over ijzer
verliezen spreken — is in zeer sterke mate afhankelijk van de permeaHet Nieuwe Handboek der Radiotechniek.

47

'
4jk

738

¥
I

:
Ü

De jgzer verliezen.

biliteit ju , die kwadratisch in de vergelijking (14) voorkomt; ju is een
grootte, die naar gelang van de veldsterkte H' (Amp.-windingsgetal) bij
ijzer met ca. 300 tot en met 3000, dus tienvoudig kan veranderen, waarop
meestal veel te weinig acht wordt geslagen.
Voor een bepaalde veldsterkte, dus bij constant gehouden stroomamplitude, zullen de grootten <5 en f) constanten zijn. Wij zullen zien,
dat dit nauwkeurig het geval is. Daar de permeabiliteit met de veld
sterkte eerst grooter en dan weer kleiner wordt (zie afb. 742), ver, anderen ook <5 en # op dezelfde wijze.
Feitelijk zouden dus de constanten voor een bepaald soort ijzer a en p
zijn; ze zijn onafhankelijk van de frequentie en van de amplitude der
transformator-stroomen. Vanzelfsprekend is dit slechts geldig tot op
zekere hoogte, van waar af de principieele veronderstellingen onnauw
keurig worden.
In ons geval blijven de grootten voldoende beneden de grens-waarde.
Onze later volgende metingen zullen toonen, dat deze veronderstellingen
zeer goed met de werkelijkheid overeenstemmen.
Teneinde alle verschijnselen te behandelen, moeten wij nog een definitie
geven van den strooiïngs-coëfficiënt a» die aantoont, welk gedeelte van
de opgewekte magnetische krachtlijnen beide wikkelingen niet gemeen
schappelijk bezitten. Het aantal krachtlijnen van elke wikkeling wordt
door den zelfinductie-coëfficiënt Li resp. Li bepaald, het gemeenschap
pelijk aantal krachtlijnen door den coëfficiënt M der wederkeerige inductie.
Het ideaal zou zijn:

i

M2 = Li Li

(16)

in de practijk geldt echter steeds:
M2.= (1 — o) L\ L, ,

(17)

d.w.z.
o = 1

M2
LXL,

(18)

!Wij brengen in herinnering, dat in de hoogfrequenttechniek ook met den
koppelingsfactor x wordt gerekend, welke met o door de betrekking

*2 =

o

(19)

is verbonden.
Onderstaand volgen de grootten voor de bèrekening van den trans
formator:

De ij zerver liezen.

5

Ki
Rn
Li
La

:
.
:
\.
■

f
\y
i

(

■

=
—
=
=

Primaire gelykstroomweerstand,
Secundaire
»
Primaire zelfinductie-coëfficiënt,
Secundaire
»
»

M |/ ( — o) i-, L,
coëfficiënt van de wederkeerige inductie,
o =1 Strooiïngs-coëfficiënt,
g — <5 4- (o {) ij’zerverlies-factor, waarin:
<5 == Hysteresis verlies-factor,
0 = Wervelstroomverlies-factor,
*
co = 2 7i'f kringfrequentie,
7^2 = Effectieve (Ersatz-) capaciteit aan de secundaire klemmen,
wi, tüc — Primaire- en secundaire windings-getallen, *
w2
wind ings-verhouding,
u
W|

E'
u1 = —— transformatie-verhouding der klemspanningen.

r
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KARAKTERISTIEK VAN DEN TRANSFORMATOR.
DE RESONANTIES.

Voor de werking van den transformator als versterker is vooral de
ingangs-weerstand hiervan maatgevend. Deze komt met groote nauw
keurigheid overeen met den leegloop-weerstand U'io.
De secundaire zijde van den transformator wordt hoogstens belast door
de geringe capaciteit van de lamp, echter met uitzondering der reeds
in de grond-formules opgenomen eigen-capaciteit. De lamp-capaciteit komt
in werking overeen met een verhooging der transformator-capaciteit.
Secundair kan voorts de transformator nog worden belast door de anodeterugwerking, die als een belasting met verschillende phase werken kan.

Jfr Jk

cjïz
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Electrische grootte-verhoudingen van den
transformator.

Hierover zullen wij nog nader spreken. Het wezen der verschijnselen wordt
hierdoor echter nauwelijks beïnvloed.
De leegloopweerstand TJ'io is in het algemeen eene vectorisch-symbolische grootte van den vorm:
U'io = Ai + j Bi

ï
t

y

r

f'Z
«2

(20)

Dit moet men later nooit uit het oog verliezen, daar anders grove fouten
kunnen ontstaan. Daarmede is dus gezegd, dat de weerstand onderstaande
grootte heeft:
Wx o

-y

A2 + B2
i

i

(21)

Zijn werking is altijd die van een Ohmschen weerstand — van de
grootte A — in serie met een inductie of capaciteit, welke door het lid
Bi vertegenwoordigd wordt en dat positief of negatief kan zijn. Bi kan
ook nul worden, hetgeen van groote beteekenis is en resonantie wordt
genoemd.
De weerstand resp. diens deelen Ai en Bi, die gescheiden gemeten
kunnen worden, kan door de opgegeven bepalings-grootten van den versterkings-transformator worden berekend. Deze berekening willen wij nu
behandelen.
Voor elk electrisch systeem met twee klemmen-paren kunnen tusschen

f
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de grootten der spanning en stroomsterkte aan den in- en. uitgang onder
staande vergelijkingen worden opgesteld:
E'i — U'iE'o + B'J'2
(22)
J'1 = U'2J'2 + C'E'i

=

}

In de meeste gevallen zijn de coëfficiënten der electrische grootten door
U'i C/2' — B' C' = 1 met elkaar verbonden. Ook de versterker-transformator bezit grond-formules van dezen vorm, welke uit afb. 743 af
geleid kunnen worden. Stroomen en spanningen zijn in 'de afbeelding
opgenomen. Zoodoende is
E\ = L'iJ'x — M' (/2+/'2) ,
O = E'2 + L'2 (ƒ2 +J"2) — M'J' 1

(23)

»

ƒ'2 = E'o K'2 ;

!

waarin beteekenen:

:
I
!

L\ =
L'i —
M' =
K'2 =

R1 + (j + q) at L 1 >
R2 f (j + q) co L2 ,
(j + q) V(l -o)cd2LxL2,
jco K2 .

(24)

Door een eenvoudige berekening kunnen de vergelijkingen (23) in de
grond-formules van den versterker-transformator in den vorm (22) om
gezet worden:
L\ + (L\ L'2 — M'2) K\
L'\ L'? - M'2
E'2+~
J'2 ,
M'
M'
L'
L'2K'2 + i
E'2 •
/. =-^7/2 +
M'
M
E\ =

i
:i

■

1

i
i
\•

J
-

• (25)

Met behulp van deze beide belangrijke vergelijkingen kunnen alle ver
schijnselen van den versterker-transformator worden berekend.
De leegloop-weerstand C/'io volgt uit (25), indien J'2 = 0 wordt ge
schreven:
E\
U'u> =~Tƒ.

ï

•

L'x + iL'x L'7-M'2)K'2
1 + L'2K'2

(26)

Door de uitdrukking in (24) te gebruiken, kan door middel van een
eenigszins lange, echter zeer elementaire berekening formule (20) op
gesteld worden. (De berekening geschiedt volgens het schema:
U'x o =

a + jb
c+jd

(a + jb) (c—jd)
c2 + d2

bc — ad
ac + bd
+ j c2 + d2 ’
c- + dn-

waarbij j • j = — 1 te stellen is). Het reëele gedeelte van den leegloopweerstand verkrijgt men:

j
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[Ri -+- g co L\ — o2 Ko (L\ R2 + L2 /?, — 2 qoco L\ L2) ] (1 — co2 L2 K2) + [co Lj 4+ co K2/?i R2 4-g co2 K2(LXR2 + L2R\ —“ (1 —g2) oco L\ L2) ] co K2(#2+ g co L2)
(27)
(1 - co2L2K2¥+aj*Kl(R2 + QcoL2)2
het imaginaire:
[co
B=
k :

+ coK2/?j /?2“r^a>2K2(Z., /?24-Lo/?( — ~(1 —g2)ocoLi £2)] (1 — co2L2/f2) -

— [ /?i + g co L\ — co2 K2 (L| /?2 4- L2 Ri — 2 qo co L\ L2)] co Ki (Rz + q co £2 )
(1 — co2 £2 K2)2 + co2

(R? + qco L2) 2

(28)

Daar de grootten o en ^ steeds kleiner zijn dan 1, kunnen hare hoogere
machten resp. producten van g o ten opzichte van 1 worden verwaarloosd;
evenzoo is de uitdrukking

_*LY
co + L21

als zeer klein ten opzichte van 1

te beschouwen. Hierdoor volgt voor Bi bij benadering de waarde:
co L1 (1 — co2L2K2) (1 — oco2L2K2)
(1 - co2 L2 K2)2 4- co2 K\ (R2 + QC0 Lo)2 '

■

-'

.

.

(28a)

Hieruit volgt, dat Bi voor die gevallen verdwijnt:
(1 - co2 L2 K2) = 0 .
0 - o co2 L2 K) = 0 .

: ü}

(29)

en hieruit kunnen twee frequentie-waarden worden berekend, n.1.
2

2

0)2

1
“ L2K2
1
—
o L2 K2

.

. (29a)

Deze twee beduidende resonantie-frequenties verschillen echter van aard,
zooals wij zullen aantoonen. Wij kunnen
deze in den trillingskring van afb. 744
bo
zeer nauwkeurig waarnemen.
Afb. 744. Twee belangrijke
Indien wij veronderstellen, dat o L~
resonantiefrequenties in een
klein
is ten opzichte van La, dan zullen
trillingskring.
bij een stroom, die aan de klemmen a—b
binnenkomt en welke trapsgewijs van frequentie verandert, de volgende
verschijnselen optreden:
Bij lage frequenties heeft de schakeling de werking van een
inductie van de grootte Li (1 + o )> resp. aangezien o klein is, Li
en* de verlies-weerstand Ri + ra; de weerstand van den vorm, gemeten
aan de klemmen a—6, zal dus om te beginnen bijna nauwkeurig de
grootte hebben:
^2

o"

ft

::

■■

■

.v

w

■
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U' = (j2 + R2) +■ j co L2
(30)
Zoodra de periode-getallen hooger worden, gaat successievelijk steeds
meer stroom ook door de capaciteit heen, waardoor tenslotte voor de
frequentie

i

1
(31)
L, K2
resonantie tusschen L2 en K2 optreedt. Deze resonantie wordt stroomresonantie genoemd en is bekend uit den toestelbouw (afstem-, resonantieof sperkring).
Natuurkundig is het verloop, dat binnen den kring L2K2 weliswaar
sterke stroomen vloeien, doch is de phase door de resonantie bijna 180°,
m.a.w. de energie slingert tusschen L2 en K2 heen en weer. De van buiten
komende stroom is daarom zeer klein en heeft slechts de verliezen te
dekken. De bij deze frequentie aan de klemmen gemeten weerstand wordt
zeer hoog en tevens een zuivere reëele werkingswaarde, n.1.
2

CO | =

}

u
1

r' :

l2
r2k2

11
;

8

I

(32)

Deze waarde kan berekend worden uit de weerstands-vergelijking van
afb. 744. De weerstand is:

u: =

i

1
+y co o L2 + f2 — A -fy B, .
1
+j co K2
R2 + j co L2

.

»
>
!

. (33)

I

waarbij

-1

vv

A = r2 +

R2
(1 -o?L2K2Y + co2R'-K'

(34)

2
■

B =
!?:

indien

Rl K2

IF^dT2 l2 K2)2+co2~Rpq~ + o co L2

; .

.

•

. (35)

I
:
t

is, kan geschreven worden:
B ™

\v

o>M 1 — co' L2 Ko) — coR\K2

coL2(1 — oor L2 K2) (\ + o — oco2L2 K2)
(\-co'L2K2y + co2R22Kl

. . (35a)

Uit vergelijking (35a) kan ontnomen worden, dat B voor 1 — co2 L2K2 = 0
verdwynt. Indien men deze conditie voor A zet, dan ontstaat de uit
drukking (32).
Indien wij nu het oploopen der frequentie verder observeeren, dan zien
wij, dat L2 gestadig stroomloos wordt, daar haar weerstand met de
frequentie toeneemt, terwijl de weerstand van K2 zakt. Ten slotte treedt
resonantie in tusschen o £2 en K2, mathematisch weergegeven door het
wegvallen van de uitdrukking (1 + o — co2 £2 o K*) in (35a). Dit is
het geval bij de frequentie:

, v..

1
.

'I•I
J

1
!

I

\
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1 ■*■(?

«ï = o L2

.

!
q L, 2

(36)
ATo

o is klein ten opzichte van 1. De weerstand aan de klemmen vermindert
daarbij tot op een zeer kleine waarde, n.1. op den verlies-weerstand 1*2 der
kleine inductie o L2. Deze resonantie-vermindering noemt men spanningresonantie; de spanningen aan de eindpunten van o L2 en K2 zijn 180°
ten opzichte van elkaar verschoven.
Het is zeer interessant, reeds nu aan de hand van dit eenvoudige
„Ersatz”-schema de verschijnselen te verklaren, die bij aansluiting op
een stroombron te verwachten zijn. Principieel moeten twee soorten van
stroombronnen worden onderscheiden. Het zijn grensgevallen, waartusschen
alle mogelijke overgangen bestaan, n.1.:
1. De stroombron van eindelooze overvloedigheid of zeer kleinen inwendigen weerstand.
2. De stroombron met zeer grooten inwendigen weerstand. Uit
drukkingen als „oneindig”, „zeer groot”, „zeer klein” enz. moeten natuur
lijk altijd als verhoudingswaarden in vergelijking met de overige gelijk
soortige grootten worden opgevat. Alleen dan verkrijgen zij in physisch
opzicht beteekenis.
Onder sub 1 ressorteeren b.v. het lichtnet en alle sterkstroom-machines,
ook de accu kan er onder gerekend worden. Wat gebeurt er nu, wanneer
een stroombron van categorie 1 aan een systeem volgens afb. 744 wordt
aangesloten • en de frequentie van die stroombron verandert?
De spanning aan de klemmen a—b zal niet varieeren, zooals dat
met de • veronderstelling van een oneindigen overvloed en van een
verdwijnenden inwendigen weerstand strookt. Dienovereenkomstig zal de
stroomsterkte, die bij a of b binnen vloeit, zuiver reciproque met den
weerstand veranderen en deze zal dus bij frequentie (ox het kleinst, bij
frequentie cu, het grootst zijn; evenzoo zal de energie per tijd-eenheid,
het vermogen, in het systeem van afb. 744 bij de frequentie co, het kleinst,
bij co2 het grootst zijn, daar deze een product is van de constante
spanning aan de klemmen en de stroomsterkte.
Ligt echter a—b aan een stroombron van grooten inwendigen weer
stand, dan wordt de situatie als volgt: De leegloop-spanning (E.M.K.)
van de stroombron zal zijn E'u de inwendige weerstand R' u. aan de
klemmen a—b ligt de deel-spanning

ï

h
1

[
.■

.

t;

.
*•
■

*
.

E'x =

U'
F, u
. E
R'u + U'

(37)

Hieruit kan gemakkelijk worden afgeleid, dat het gedeelte der EMK,
hetwelk aan de klemmen ligt, grooter wordt, naarmate U' grooter is.
Indien i?'u> in verhouding tot U', grooter is, dan zal niet de stroom-

.
.• j

*
■

.

i

:
Karakteristiek van den transformator.

i
;

i'

S

745

sterkte, maar wel de spanning aan de klemmen van de grootte TJ' af
hankelijk zijn.
Om een groot vermogen in het systeem a—b te verkrijgen, zal men
moeten trachten den weerstand te vergrooten, om zoo mogelijk een grooter
product te verkrijgen van Stroomsterkte X Spanning.
Bij stroombronnen der tweede soort zal bijgevolg het grootste ver
mogen optreden bij de frequentie co, en de kleinste bij (Ü2i omdat hier
tengevolge van den kleinen ingangsweerstand de spanning „saménbreekt”.
zooals de uitdrukking zeer plastisch luidt.
In werkelijkheid heeft men het meest met tusschentrappen van de beide
uiterste gevallen te doen; dit laat zich verklaren, doordat men in de
ontvangtechniek zich voornamelijk in de nabijheid van laatst genoemde
grensgevallen beweegt. Nauwkeuriger uiteenzettingen van deze ver
houdingen zullen wij later behandelen.
Wij • komen nu op den eigenlijken transformator terug en wel op de
vraag naar de grootte van den weerstand U'i bij le resonantie.
Door de eerste bepaling (29) in te voeren in formule (27) verkrijgt men:
U\ = A max

—

1
/?2
CU! l2

:
.

.
f

'

• •

1

coi L\ • 1 — o (1 —

+ £<?*» ’<38)
’

+Q

■
. T,

S

i
!
;

l2
waar —— = u2 gegeven is.
Lx
Daar de schakels tusschen de rechte haken van zeer verschillende
grootten zijn, kan men, in verband met den graad van de gewenschte
nauwkeurigheid, meerdere benaderingen voor A max opstellen.
De eenvoudigste is de Holmsche formule:
i4maxrw

l2

1

CÜI L\
^

u2

K2{R2JTQ COl L2)

•

• • (38a)

cüT-^2 + ^
Men vindt in dezen laatsten vorm gemakkelyk formule (32) terug,
alleen zijn de grootten van de secundaire zijde, daar men de primaire
klemmen mist, door divisie van het quadraat van de windingen U op
de primaire-zijde teruggebracht. Als werkzame weerstand werkt bijgevolg
het geheele verlies bij de frequentie (o1 d.w.z.
/?2 + Q coi L2 — Ro + q

\

Als eerstvolgende benadering komt in aanmerking de strooiïng:
i4max

— co Lx (1 — o)
R2

wL2

! •
i

(39)

+S

(38b)

:
.

"
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Wanneer de primaire weerstand 2?i niet onder de meetjuistheid van
i4max valt, dan geldt nog nauwkeuriger:
■Amax ^ R\ +

co Lx (1 — o)
1
g ~R' + u°/?2
coL2 +

L2 (1 - o)
K2 (/?2 + ocoi2)

(38c)

'

De laatste vorm is zeer aanschouwelijk.
De ingangsweerstand wordt bij resonantie samengesteld uit den
primairen koperweerstand en den, rekening houdende met de strooiïng, op
de primaire zijde teruggebrachten resonantieweerstand van den door L2,
Ko en (R2 + q (ü L-) gevormd gedachten trillingskring.
Bij 2e Resonantie, die wij, gezien den integreerenden invloed van den
strooiïngs-coëfficiënt bij verkorting strooiresonantie zullen noemen, zal
de ingangsweerstand, zooals wij volgens het hierboven vermelde ver
wachten mogen, een bijzonder kleine waarde hebben. Men verkrijgt hem
door tusschenvoeging van formule (29) II in (27):

/•

■

1
1
U\s — Ai s ™ Ri + —-R2- + Q C02
u2 1
O

-—
1 — o

■

■

(40)

Het laatste lid is ten opzichte van de andere steeds zeer klein; de
strooiresonantieweerstand is bijgevolg bijna geheel gelijk aan den
weerstand
1
R\ ■+■

U-

(41)

R2

In de sterkstroomtechniek noemt men dit den kortsluitweerstand, omdat
hij bijna geheel de som is van den op de primaire zijde teruggebrachten
koperweerstand, dien men verkrijgt, wanneer bij kortgesloten secundaire
klemmen de primaire ingangsweerstand ontbreekt.
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In nauw verband met de in het kort behandelde verschijnselen, bij aan
sluiting op een stroombron, staat de vraag naar de overzettingsverhoudingen, d.w.z. naar de verhoudingen van de klemspanningen.
(43)

E\

Dit is juist de kernvraag bij versterker-transformatoren, die een zoo
hoog mogelijke secundaire spanning ten doel hebben. Een verhooging dezer
verhoudingen treedt, na veelvuldige beschouwingen, bij le Resonantie
niet in.
Uit de grondvergelijkingen kan gemakkelijk worden afgeleid:
1

1

•

•

(46).

Deze verhouding is van vektorischen aard en van den vorm

fi= a+jb •
E\

P
t.'

:

Hier is toch alleen van belang de waarde u' = y a- -f b-t daar de
phaseverschuiving tusschen de klemspanningen onverschillig is. Men
verkrijgt

I

t-.
U'=w?
u r±J ...
W,

I.
■

3fc'-

I'
I.
\

waarbij

y £L, = w,
H = co K2

i

1

o

(47)

(l—o arL.2 K2Y + fi'

en

(/?2 + /?,r') +2e ocu2 L2 K2

/?.
— coLx

®

•

•

(48)

de werking van de koper- en ijzerverliezen op u' bepaalt.
Als wij deze verliezen niet in aanmerking nemen, dan zien wij, dat bij
le resonantie de transformatieverhouding gelijk is aan de verhouding der
windingsgetallen. Tengevolge van de verliezen zal deze natuurlijk naar
evenredigheid kleiner zijn.
Daarentegen kan bij strooiresonantie onder bepaalde omstandigheden
een tijdelijke verhooging van de transformatieverhouding optreden; als
er geen verliezen aanwezig zijn wordt, zooals men in formule (47) kan
zien, u' zelfs oneindig.
Practisch zijn gewoonlijk de verliezen in het strooiresonantiepunt zoo
groot, dat daardoor de verkleining van de eerste noemeruitdrukking in
(47) meer dan opgeheven wordt. Desniettemin moet men met deze moge-

.

.
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lijkheid rekening houden, want inderdaad schijnen eenige versterkingskrommen bij hooge toonfrequenties een verhoogde spanning aan te wijzen,
die alleen zóó te verklaren is. Afbeelding 745 toont ons zeer duidelijk
dit verschijnsel bij de meting van een Korting transformator. Men ziet
dat de transformatieverhouding, die overigens indirect uit de spanningsversterking berekend werd, tot ongeveer 3000 Hertz volkomen onveranderd
blijft; v! — 6,5, vandaar af vindt een sterke stijging plaats, die haast

3

■

T
'7-79

/fT 7raffsformater 7S,(tr. verh.)

7-73
7'73
7-77
7-70

.

L——i—
ffL =35333
3,2/nA Primaire belasting

73

V

73

\ •

'
y

■

77
7-3
75

\

7-9
I

¥

73
73
7.7
f/er/s
733

Afb. 745.
i

i*

■

.

333

333 933533533

Transformatieverhouding in afhankelijkheid van de
frequentie.

niet anders dan door strooi resonantie te verklaren is. Dat de overzettingsverhouding grooter is dan de aangegeven windingsverhouding u' = 5,
is zonder twijfel tot een onnauwkeurige telling van het aantal windingen
in de wikkelinrichting terug te brengen.
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat de strooiresonantie reeds
in den aanvang van de draadlooze zend-techniek toepassing vond in den
zoogenaamden resonantietransformator, die een open ijzeren kern ter
verhooging der strooiïng bezat.
De verhooging van de secundaire spanning bij strooiresonantie wordt
physisch duidelijk, wanneer men bedenkt, dat de hooge spanning op de
secundaire zijde haar equivalent in de hooge stroomopname op de primaire
zyde vindt; omdat daar de weerstand, zooals wij reeds weten, Wjj strooi
resonantie zeer klein is, moet de stroom by steeds gelyk gehouden
primaire spanning zeer groot worden. Dit komt nog duidelijker uit door
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bestudeering van het schema van afb. 746. E'2 is de aan den condensator
K2 afgenomen spanning. Voor de primaire spanning nemen wij de
spanning aan de primaire klemmen uE'1. Onder de strooiresonantie, voor
namelijk bij le Resonan
tie, wordt de weerstand
van den geheelen stroom
kring in hoofdzaak be
paald door den weerstand
K £'7
van den trillingskring
(R2L2K2), ten aanzien
waarvan
7*2 en o E2 nau
J
b*
welijks van belang zijn.
J
d ■
Derhalve ligt aan c—cl
Afb. 746. Schema van de grootten in de
bijna de geheele spanning
transformatieverhouding.
uE'1, daarom is E'2 =
uE'-i. Bij strooiresonantie daarentegen kunnen wij van R2 en L2 nagenoeg
volledig afzien; de stroom J', die door a-b-c-d gaat, is

—'wv—nnnnr^ ►

I'./=

• ;

:

uE\

■

r2
die o L2 en K2 elkander hier opheffen. De spanningsafval tusschen c—d

.
■

beantwoordt aan den weerstand

1
0)2 K2

■

E'2

F'
De verhouding —?.
E\
1
r2

/
0)2 Ko

u E' 1
r20)2 K2

en is derhalve
1

|jo L2

= uE' r2\ Ko

•

-

(49)

kan dus ook grooter zijn dan u, als de factor

grooter dan 1 wordt. Dit kan gemakkelijk bereikt worden.

T2 en K2 moeten klein zijn, d.w.z. dus kleine verliezen en kleine capaciteit;
Z/2 en (j moeten groot zijn. Men zal nu begrijpen, waarom de oude
resonantietransformator een groote strooiïng moest hebben.

'

n
N'

7.

De juistheid van theoretische stellingen wordt door proeven bewezen:
Hare waarde bewijzen zij, wanneer zij anders onoverzichtelijk experimenteermateriaal zoo eenvoudig mogelijk en uniform verklaren.
Thans dienen wij dan ook, door metingen, de grootten, waarmede wij
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gerekend hebben, te bepalen. Zooals wij reeds hebben opgemerkt, is de
afhankelijkheid van twee grootten, n.1. van de frequentie en van de
amplitude, het meest van belang.
De leegloopweerstandskromme is wel de belangrijkste van alle metingen
aan den versterkertransformator. Wy noemen haar de karakteristiek van
den transformator. Haar verloop kennen wij reeds in groote trekken op
grond van de formules.
Afb. 747 toont ons zulk een karakteristiek van een verouderden ingangstransformator. Het reëele deel A01 begint met de grootte van den
primairen gelijkstroomweerstand Ri = 799 Q, stijgt tot de maximale
waarde A max = 22700 Q en gaat van hieraf terug tot ongeveer
1
U2 -

1
272

/?, + — R2 = 799 + —- • 19900 = 799 + 73 = 872

i
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Het imaginaire aandeel begint in het nulpunt, stijgt eert lineair, dan
sneller en keert tamelijk onverwacht tot de segment-as terug, die het
in het le Resonantiepunt bij 1400 Hertz snijdt. Hier is de weerstand dus
zuiver ohmsch en heeft de maximale waarde A max.
Het imaginaire deel behoudt nu verder het karakter van een capaciteit
en verloopt eerst gelijkmatig dubbel gereflecteerd naar het aanvangsverïóop. Het keert na een maximum waarde in het capacitieve gebied
naar de segment-as terug en snijdt deze nogmaals in het strooiresonantiepunt.
Het verloop van het reëele deel wordt hierdoor niet aangeraakt; Bi
stijgt ongeveer lineair slechts in het inductieve gebied, ongeveer volgens
deze vergelijking
1

OCÜ L\

o co L\ .

.

• .

(50)

Zoo ongeveer is ook het verloop van alle transformator-karakteristieken.
Zij verschillen onderling slechts door de ligging van het resonantiepunt,
door de grootte van de weerstanden en door de resonantiescherpte, die
men, juist zooals bij de hoogfrequente trillingskringen, door een dempingsdecrement uitdrukken kan:

r

d =

t

l

r
71 a>L

(51)

Voor r moeten de — natuurlijk eerst nog vast te stellen — verliezen,
voor co moet de resonantie-frequentie worden ingezet. Men verkrijgt dan:
d =

n [/R' + 90J L'

(51a)

Amax

Voor het geval van afb. 747 verkrijgt men door later uit te voeren
metingen voor q ojLi = (bij 1400 Hertz) 296 Q , zoodat
l’

_

1

d = n l/799 + 296 — 0>69
’ 22700

wordt.

Alle transformatoren hebben ongeveer deze waarde 0,6. Bij hoogfrequent-transformatoren, zooals deze voor middelfrequentversterkers
gebruikt worden, is d kleiner, namelijk ongeveer 0,2.
De opname van de karakteristiek kan principieel volgens iedere methode
geschieden, die voor het meten van complexe weerstanden toegepast wordt,
dus volgens een compensatie- of brugmethode. Men moet er echter op
letten, dat een einde van de secundaire wikkeling een definitief potentiaal
verkrijgt — door aarding of door verbinding met een der primaire
klemmen.
De brugmeting levert, wanneer men bij de uitvoering slechts eenige
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zorgvuldigheid in acht neemt, zeer nauwkeurige resultaten. Het meest
practische is de compensatie van het imaginaire gedeelte van een brugtak
(afb. 748). Het nadeel, dat de frequentie bekend moet zijn, valt hierbij
i------------------------- 1
i
i

r-=Wjl
r¥ I!

ë
-r

i

Jij
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Afb. 748. Compensatiemeting van
het imaginaire deel in een brug-tak.

i

weg, daar deze buitendien gemeten moet worden.
De industrie moest eigenlijk bij ieder type transformator, een
karakteristiek voegen, zooals dit voor radiolampen reeds lang ge
bruikelijk is.
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DE ANALYSE.

Wij hebben tot hiertoe steeds met bepaalde grootten gerekend, zooals
zelfinductie, eigencapaciteit, ijzerverliezen enz. Wij weten ook, dat door
samenwerking van deze grootten de karakteristiek tot stand komt.
Wanneer wij echter deze grootten werkelijk willen meten, dan falen de
gebruikelijke methoden. Het is daarom noodig nieuwe te ontwikkelen,
waarbij de afgeleide formules ons buitengewoon goede diensten kunnen
bewijzen. De metingen maken het mogelijk, volkomen onbekende trans■10~7

\

1,z
L2

n
0,8

■
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Opname der meting van den reeds behandelden
transformator.

formatoren zoo nauwkeurig te leeren kennen, als maar eenigszins
mogelijk is.
De metingen zijn in de meeste gevallen weerstands-metingen en kunnen
volgens iedere methode tot het meten van weerstands-complexen ge
bruikt worden. Wanneer men aanneemt, dat niets aan den transformator
bekend is, dan moet voor de metingen een bepaald systeem gevolgd
worden. Deze volgorde zullen wij later aangeven. Allereerst moeten wij
een korte beschrijving der methoden doornemen.
Zij bestaan uit drie deelen, en wel:
1. Meting van de primaire en secundaire weerstanden (#1 en R*) met
gelijkstroom.
2. Meting van de primaire kortsluit-weerstanden bij secundaire kort
sluiting, volgens een of andere wisselstroommethode bij meerdere
frequenties. Deze meting is noodzakelijk voor de bepaling van de windingsverhoudingen u, volgens een nog aan te geven zeer nauwkeurige formule.
Is de windingsverhouding bekend, dan is deze meting niet noodig: meestal
is echter de windingsverhouding meer of minder van de opgegeven ge
tallen verschillend, zooals b.v. uit afb. 745 blijkt.
3. Resonantiemetingen bij meerdere frequenties met behulp van een
nauwkeurigen, geykten, aan de secundairklemmen geschakelden conden-
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sator met practisch niet voorkomende verliezen. Schakelt men zulk een con
densator in, dan laat zich door passende instelling- bij iedere willekeurige
frequentie resonantie instellen, en waar men in het bijzonder op letten
moet: n.1. Ie Resonantie en Strooiresonantie. Het is dus een practisch
bewijs voor de juistheid van de veronderstelling, de effectieve capaciteit
als een kleinen condensator over de secundaire klemmen aan te nemen.
De meet-condensator addeert zich eenvoudig bij de eigencapaciteitswaarde
Ki. In de formulen moet daarom overal inplaats van Ki de waarde
{Ki -f- C) worden gezet, waarbij C de bekende bij te voegen capaciteit is.
Bij een constant gehouden frequentie is het mogelijk aan de primaire
klemmen vast te stellen, dat van den ingangsweerstand bij twee waarden
de capaciteit C zuiver reëel wordt. Wij weten, dat dit de beide resonantiepunten zijn. Men meet dus bij een bepaalde frequentie co
.

o ^

*

‘1

£2 (1 - o)

Ü2

(/^2 + O (^?2 + £> CO f*2)

.

.

.

(52)

waarbij
ar —

1
LiiKo+C)

.
:

(53)

i

en verder

1
1
u-

1

^1.9 — Ri + — #2

1 —o

CO

+Q—•
u-

o
1 — o’

.

.

(54)

waarbij
co2 =

oUiKi + C')

(55)

Verricht men deze metingen by meerdere frequenties — principieel
genomen is twee voldoende, doch men zal steeds meerdere waarden
meten — dan kan men ongeveer door een grafische extra-polaire methode
uit de bepaling (53) de capaciteit Ki en de secundaire inductie Li be
palen. Dit systeem berust hierop, dat men (53) schrijven kan van den
vorm:
1
— = Li <K2 + C)
(53a)

1-

I
1
.

0)2

1
en C als de variaties van een coördinaatsysteem, dan
co2
1
moet de meting voor verschillende —r waarden met de daarby beNeemt men

-

:

hoorende C-waarden een rechte lyn geven, ongeveer zooals in afb. 749.
Het segment q 4 is direct de gezochte effectieve capaciteit; de trig.
tangens van den buigingshoek is direct Li. De afb. 749 komt overeen
met de opname van den reeds behandelden transformator. Men berekent
hier

3

K2 = 0,00013 fx F — 117 cm.
L2 = 91,6 H y.
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Hierbij zij opgemerkt, dat in het bijzonder bij deze metingen de stroomsterkte constant gehouden moet worden, anders verandert de permeabili
teit en daarmede L2; men krijgt dan geen rechte lijn, maar een of andere
kromme, die de extra-polatie van K2
onmogelijk maakt.
Een geheel evenredige rechte lijn
verkrijgt men, wanneer men de uit
de strooiresonantie-instellingen ver
kregen waarden uitzet; alleen is de
stijging veel kleiner, namelijk 0L0.
Men kan uit deze en de bekende
waarde van L2 de strooicoëfficiënten
Cü
berekenen. Men verkrijgt hiervoor
Afb. 750. Afsnijding van dè
0Li = 6,05 Hy} dus o — 0,066.
waarde o.
Hierbij moet men bedenken, dat
deze waarde van de permeabiliteit, dus van de stroomsterkte afhankelijk
is. De waarde van de strooiïngsinductie <jL2 wordt hoofdzakelijk door de
in lucht verloopende krachtlijnen bepaald en daardoor van de stroomsterkte
onafhankelijk; L2 zelf echter hangt hiervan af; de scheiding van o Li in
o «n Li geldt daarom slechts voor een bepaalde stroomsterkte in de
primaire wikkeling.
Wanneer L2, evenzoo Ri en Ri, zoomede u bekend zijn, dan kan nu
de factor g uit de vergelijking (38c) bij de verschillende frequenties
berekend worden. Deze is:
g =

CO L2 (1 — o)
U2 (j4max — R1)

R2
CO L2

(38d)

Daar g~ <5 — cofi> moet, wanneer men g afhankelijk van co stelt, een
rechte lijn resulteeren. Deze snijdt op de ordinaat de waarde
af (afb.
750), de stijging geeft direct #. In ons voorbeeld resulteert (afb. 747)
<5 = 0.035 , # = 0,00000743 .
Hierboven werd vooropgesteld, dat de windingsverhouding u bekend is.
Gewoonlijk is deze wel aangegeven. Men kan haar echter zeer nauw
keurig berekenen en wel uit de waarden A,s en A,k, die men uit de
strooiresonantie en uit de kortsluitproef verkrijgt. Beschouwt men de
benaderingsvergelijkingen voor deze waarden
L2 1 — o
1
1 Ro
A,s — 7?, +—
- + gco —--------1 — o
ü2
* «2 o
en
Aix== Ri + -jjï Rz

___

L2
— o) + g o co—2

I

m

I
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in hare afhankelijkheid van de frequentie co, dan ziet men, dat zij beiden
zeer zwak gebogen, bijna horizontale, rechte lijnen moeten zijn, daar de
leden met de variabele co zeer klein zijn (afb. 747). Deze rechte lijnen
laten zich gemakkelijk tot aan het snijpunt met de ordinaten verlengen,
waar zij een ideëele waarde A,ko o.w. A ,so afsnijden. Dezelfde is (co=0)
1

1

i

. -

1

A|So — R i 4- — R2 ;-----ü2
l—o

(56)

1

-

A i i<o '— R i 4* — /?2 (1 — o)
«2

daaruit berekent men
u

£
/

(57)
(i4|Ko — R1) (i4,so — R1)

Voor een toereikende, weinig nauwkeurige bepaling is het dikwijls vol
doende, voor a een benaderingswaarde te kiezen, deze eerst te meten, of
eenvoudig gelijk nul te stellen en slechts een van de vergelijkingen (56)
te gebruiken, b.v. A ,s0. Men bespaart hiermede de kortsluiting.
In ons voorbeeld resulteerde: (afb. 747 A,so = 878 Q A^o = 867 Qf
vandaar dat

•

4

u —

V

199002
(878 — 799) (867 — 799)

4

]/73500 = 16,5 .

In werkelijkheid is voor dezen transformator het aantal windingen aan
gegeven 2000 : 33000 = 1 : 16,5.
Voert men de metingen der eerste resonantie voor verschillende stroomsterkten door, dan volgt hieruit, afhankelijk van de grootten g (5 , ft)
en L'2 van de veldsterkte, resp. van de permeabiliteit ju van het ijzer.
De capaciteit K2 verandert hierdoor weliswaar ook iets, doch men kan
dit voorkomen, door zoover onder de resonantie-frequentie co 1 te meten,
dat deze op de grootte (C + K*) Kü slechts weinig invloed heeft. De
kleine veranderingen van K2 blijven percentsgewijze ver onder de ver
anderingen van C, die bij verschillende Amp.-windingsgetallen noodig
worden. Afb. 751 toont de veranderingen van L2 en g voor stroomen van
0 tot 9 - 10-° Ampère.
De opstijging verloopt in dit bereik lineair, omdat ook de permeabiliteit
ju zooals afb. 742 toont, voor kleine veldsterkten lineair opstijgt, waarby
zij, als reeds vermeld, van een aanvangswaarde, de aanvangspermeabiliteit
uitgaat.
Na het bovenstaande kunnen wij nu zonder meer overgaan tot het
samenstellen van de volgorde der metingen, zooals men deze bij het
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analyseeren van geheel onbekende transformatoren heeft te volgen.
1. Meting der gelijkstroomweerstanden; men verkrijgt: Ri en Rn.
2. Instelling van de strooiresonantie bij eenige frequenties.
3. Primaire kortsluitweerAmo*
o}o
3000
stand
bij eenige frequenties.
SI
9300
°PS
Men
verkrijgt
volgens verge
9
\
lijking
(57)
de
windingsver0,0a
ssoo
houding
u
en
de
grootte 0L2
0,07
8700
(eventueel Ki).
0,05
8600
4. Instelling der eerste
\
0,05
8500
resonantie bij eenige frequenLz
\
100 6VOO
o,ov
ties met constant gehouden
stroomsterkte.
opj
6300
a) Men verkrijgt graooi
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re frequenties uit vergelijking
Afb. 751. Veranderingen van Li en Q
(38d) en daaruit graphisch
voor stroomen van 0 tot 9.10-G Ampère.
d en
5. Dezelfde onderzoekingen als genoemd onder 4 voor verschillende
stroomsterkten.
Om een overzicht van de grootte-waarden te geven, die de verschillende
constanten hebben, zij opgemerkt, dat de capaciteit Ki ongeveer tusschen
30 en 120 cM ligt. De hysteresisverlies-coëfficiënten <5 hebben grootten
tusschen

:
\
■

'

~JP<\

<$ = 0,03 tot 0,12;
de wervelstroomcoëfficiënten
<5 = 7-10*6 tot 36-10 6.
De strooicoëfficiënten zijn verschillend, naarmate het volkomen mag
netische of van een luchtspleet voorziene typen betreft. De eerstgenoemde
zijn tegenwoordig bijna uitsluitend in gebruik en hier is

F:'

o = 0,01 tot 0,02,
terwijl bij de laatstgenoemde
o = 0,06 tot 0,09
pleegt te zijn.
De capaciteit Ki kan werkzaam door de onderverdeeling der secundaire
wikkeling verkleind worden. Ongeveer 4 onderverdeelingen voldoen om de
capaciteitswaarde op plus-minus 40 cM te brengen.
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FOUTEN IN DEN TRANSFORMATOR.

De bovenomschreven onderzoekingen maken het mogelijk fouten in de
wikkeling vast te stellen. Bij zulke, meestal moeilijk te bepalen, fouten
komen voor alles inwendige kortsluitingen in aanmerking, daar de eveneens menigvuldig optredende onderbreking eener wikkeling, met behulp
van gelijkstroom een io
voudig te constateeren
valt, zooals wij reeds in L
het eerste hoofdstuk zo
van dit boek hebben uit
eengezet.
Een inwendige kort- 1,0
sluiting komt tot uiting,
doordat de zelfinductie o
z
6
6
10
12 ■ 10~(
L‘> bij stijgende fre
Microfarad
quentie tengevolge van
Afb. 752. Het verloop der kromme bij inwen
dige kortsluiting van den transformator.
de terugwerking der
kortgesloten windingen
zinkt. Men verkrijgt dus op de plaats van de rechte lijnen in het
(A , C)- diagram

.

I

(afb.

749)

een naar boven

gebogen

r]

.

t'

'

kromme,

ondanks constanthouding van de stroomsterkte. Afb. 752 toont ons
zulk een kromme. Afb. 753 geeft de kromme van de voor de enkele
meetpunten, aangenomen dat C
Ka, berekende schijnbare inductie La
weer. De kromme geeft duidelijk voor co — 0 een waarde van ca. 330 Hy,
juist die grootte, welke de zelfinductie zou hebben, wanneer geen kort
sluiting aanwezig ware.
Een onderbreking van de wikkeling — dikwijls na langen tijd in bedrijf
geweest te zijn — is bij den transformator een niet zelden voorkomend
verschijnsel. Gewoonlijk zijn inwerkingen van zuren aan de soldeerplaatsen
de oorzaak van een langzamerhand optredende beschadiging van de dunne
draden, die men tengevolge van het groote aantal windingen gebruiken
moet.
Een onderbreking van de secundaire wikkeling veroorzaakt meestal niet
een directe bedrijfsstagnatie, zooals dat bij een storing van de primaire
wikkeling het geval is; daar door deze laatste meestal ook gelijkstroom
vloeit.
Bij die secundaire wikkeling vormt de capacitieve koppeling tusschen
de windingen een . verbluffend sterke overbrugging van de onderbroken
plaats. Afb. 754 toont de interessante verhoudingen van zulk een, in het
inwendige van de secundaire wikkeling onderbroken, transformator.
De afbeelding bevat de opname van den primairen ingangsweerstand,
eenmaal bij open secundaire klemmen (A(0 , Bl0) en de andere maal
bij korrgeslotene (4(fc f £|fe ). Het weerstandsverloop is dus in beide ge-
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Fouten in den transformator.

vallen gelijk. Ook bij secundaire kortsluiting werkt een capaciteit, gelijk
de overbruggingscapaciteit mede, bij de vorming van den weerstand. Men
kan gemakkelijk constateeren, dat de verschijnselen volkomen door het
schema van afb. 755 zijn weergegeven.

/Je/tri/
330 r\
330
\
370 \
\
300 A
390
\
330
370
300
300
3*0
330
330

X

\

Schijnbare L2

370
300

*

__i

Jl M0
30000 730
Am 770
30000 700
700
70000 700
730
O

\
\\

Amax

0 7 33000739 70
• 70 2fkr/sec

Afb. 753. Kromme van de voor de enkele meet
punten berekende schijnbare inductie L2.
Bij leegloop, dus met open klemmen c—d, moet voor de frequentie
co21 =
,

1
C2

L2 C2t-K2
(hierbij 2040 Hertz) le Eesonantie, voor de frequentie
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Afb. 754.

Karakteristiek van een transformator met onder
broken secundaire wikkeling.

strooiresonantie optreden (bij 5500 Hertz). Bij kortgesloten secundair?
klemmen treedt daarentegen bij
■

(o\K ~

1
L2 C2 ’

(bij -40 Hertz) le Resonantie; bij

co]K =

1
o Lo C2

strooiresonantie (1775 Hertz) op. Uit 01
de aangegeven frequentiewaarden
kan men, zoodra een dér grootheden,
£t
b.v. Ko met behulp van extrapolatie
K:2
bepaald is, de overige vaststellen.
Voor La is dit 134 Hy, voor Ka = 54
=o
cM, vooi’a La = 12.9 Hy en voor de
overbruggingscapaciteit Ca = 575
Afb. 755. Schema van de capaci
teit by secundaire kortsluiting.
cM, dus een zeer groote waarde.
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10.

DE AMPLITUDEVERVORMING DOOR DEN
TRANSFORMATOR.

Wij hebben tot' hiertoe den versterkertransformator voornamelijk op
zijne frequentie-afhankelijkheid onderzocht. In deze afdeeling zal zijn
verhouding tot de grootheden van de stroom- en spanningswaarden, reeds
in het kort aangehaald, grondig onderzocht worden.
In nauw verband hiermede staat de omstandigheid, dat de transformator
zeer dikwijls naast zijn taak als wisselstroomomvormer ook nog gelijk
stroom te geleiden heeft. Dit is altijd het geval, wanneer de transformator
0/7/n
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90000
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30000
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/
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Afb. 756.
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■
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Afhankelijkheid der karakteristiek van de magnetiseering.

tusschen twee lampen ligt; dan gaat de anode gelijkstroom van de voorste
lamp door de primaire wikkeling.
Hierdoor wordt zijn verhouding sterk veranderd. Wij zien dit aan
afb. 756, waar is afgebèeld de karakteristiek, opgenomen van een trans
formator bij gelijktijdige magnetiseering door verschillend sterke
stroomen Ja — O tot
= 10 mA, die door de primaire wikkeling
vloeien. Deze grootheden komen eenigszins overeen met de anodestroomen
die in het normale versterkerbedrijf optreden.
De opname is verkregen, door op het vrije been van de ijzerkern 30
windingen aan te brengen; door een smoorspoel, die zoo groot gekozen
was, dat een terugwerking van de over haar gesloten windingen niet
merkbaar was, werd aan de wikkeling uit accumulatoren een stroom tot
2 Amp. toegevoerd. Zulks komt overeen met 60 Amp.-windingen en is
even groot, als het aantal ampère windingen, wanneer door de primaire
wikkeling (6000 windingen), 10 mA gelijkstroom vloeit.
De meting van de karakteristiek kan op deze manier geheel onafhanke-
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lijk van den gelijkstroomkring, ongeveer in de wisselstroombrug plaats
vinden.
De oorzaak van de groote veranderingen, die afb. 756 voor verschillende
gelijkstroomen toont, is dezelfde als degene, die de wisselstroomafhankelijkheid bepaalt, namelijk de inconstantie van de permeabiliteit van het ijzer.
Wij beschouwen nogmaals de magnetiseeringskromme van goed ge-
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Afb. 757.
Magnetiseeringskromme van goed
gelegeerd transformatorblik.
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legeerd blik, (afb. 757) zooals het voor transformatoren gebruikt wordt.
Als segment is de veldsterkte in Amp.-windingen per cM krachtlynenweg
opgenomen.
Met de lengte van den krachtlijnenweg vermenigvuldigd, geven ons de
Amp.-windingen tegelijkertijd het aantal krachtlijnen aan, dat in een nietmagnetisch medium bestaat. Brengt men nu ijzer in dit veld, dan groeit
het aantal der krachtlijnen in dit ijzer met het /j-voudige.
Als fi een constante was, dan zou de magnetiseeringskromme een rechte
lijn zijn. Zooals afb. 757 toont, is dit echter maar voor een klein gedeelte
het geval. De kromme ziet er juist zoo «uit als een landkarakteristiek en
de verhoudingen zijn ook geheel gelijk.
Wanneer men een bepaalde amplitude-onafhankelijkheid bereiken wil,
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dan moet men het „arbeidspunt” van de wisselstroomen, juist zooals bij
de vervormingsvrije versterking, zoo veel mogelijk in het middelpunt van
het rechtlijnige gedeelte leggen.
Daardoor is de anodegelijkstroom voor een bepaalden transformator
eigenlijk vastgelegd. Een voorbeeld zal het beste aantoonen, hoe men deze
verhoudingen moet uitprobeeren.
Bij den transformator, waarvan afb. 756 de karakteristiek toont, was

■

het aantal primaire windingen: 6000,
het aantal secundaire windingen: 24000.
De ijzerkern was van transformatorblik van 0.35 mM samengesteld
uit 40 blaadjes. De middelste lengte van het ijzer was ongeveer 13 cM.
Bij een anodestroom van 10 mA was dus het aantal Amp.-windingen
per cM
a w = 10 • 6000 • 10-3 — 4,6 .
13
Voor dit aantal vinden wij in afb. 757 een inductie B — 8000 en zien,
dat wij ons thans reeds in de bovenste knie van de kromme bevinden.
De gelijkstroommagnetiseering bepaalt dus het arbeidspunt voor de
wisselstroomen.
Als wij thans onze aandacht wijden aan de wisselstroommagnetiseering,
dan krijgen wij met een geheel ander verschijnsel te doen, welks invloed •
op de verliezen wij reeds behandelen, n.1. de hysteresis. Bij iedere stroomwisseling doorloopt de inductie bij heen- en teruggang verschillende
waarden.
Afb. 758 toont deze verhoudingen sterk overdreven voor verschillende
wisselstroomamplituden. De punten van de lusvormige, gesloten krommen
verkrijgt men, wanneer men het volkomen onmagnetisch ijzer met steeds
grootere gelijkstroomen magnetiseert.
Bij kleine wisselstroomamplituden benaderen de lusvormige, gesloten
krommen den ellipsvorm. De middelste bocht van de kromme komt over
een met de werkzame u -waarde.
Dienovereenkomstig neemt ook de zelfinductie eerst toe en daarna
weder af. Dit toont afb. 759 zeer duidelijk. Deze afbeelding toont ons den
ingangsweerstand van den besproken transformator in afhankelijkheid
van de wisselstroomsterkte bij 50 Hertz.
Bij een zoo laag periodental wordt de wisselstroomweerstand alleen
door de zelfinductie en den verliesweerstand bepaald. De verliesweerstand
bestaat uit den primairen koperweerstand en de ij zelfverliezen, die, zooals
wij reeds weten, eveneens van ju afhankelijk zijn.
De afhankelijkheid is, daar zoowel de zelfinductie als ook de ijzerverliezen door ^ beïnvloed worden, niet geheel lineair. In elk geval ziet
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Afb. 758.

Hysteresis-lussen (ellipsen bij kleine wisselstroomamplituden)
voor Zweedsch blik (Sandviken).

men in afb. 759, dat de ingangsweerstand by ongeveer-3 mA ,eff. het
grootste is; derhalve komt hiermede een magnetiseering overeen van
maximaal
3 V 2.6000.10 3
1,9 a w = 2,5 H' (cgs) .
13
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Aan de magnetiseeringskromme ziet men, dat men zich inderdaad voor
deze magnetiseering in het punt van de grootste permeabiliteit (B = 4000
gausz) bevindt. Ook uit de opname van afb. 751, die bij zeer zwakke
stroomen gemaakt zijn, kan men de stijging van u in den aanvang der
magnetiseeringskromme herkennen.
Bij een gecombineerden gelijk- en wisselstroom moet men twee gevallen
onderscheiden:
1. De wisselstroomwaarde is kleiner dan de gelijkstroomwaarde (dit
geldt in den regel voor spanningsversterkingstrappen).
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Verandering van den ingangsweerstand met
de magnetiseering.

2. De wisselstroomwaarde is van de zelfde grootte als de gelijkstroom.
In het eerste geval kan, wanneer door de gelijkstroommagnetiseering
het arbeidspunt in het rechtlijnige deel van de magnetiseeringskromme
gebracht wordt, bereikt worden, dat fi practisch constant is. Dit geval
stelt de volkomen analogie van de-arbeidswijze van een lamp voor, waarvan
het arbeidspunt op het rechtlijnige gedeelte van de karakteristiek ligt,
waarbij de wisselspanningen aan het rooster zoo klein zijn, dat het recht
lijnige gedeelte niet overschreden wordt.
Zelfs tusschen steilheid van de ruststroomkarakteristiek en die van de
arbeidskarakteristiek eenerzijds en de permeabiliteit van de gelijkstroom
magnetiseering en die van de wisselstroommagnetiseering anderzijds kan
men een zekere overeenkomst waarnemen, want de middelste steilheid
van de hysteresis-ellips, die langs de magnetiseeringskromme tot aan het
arbeidspunt gekomen is, (afb. 757) zal kleiner zijn dan de steilheid van
de magnetiseeringskromme in het arbeidspunt.
Het eerste geval stelt de eenige, in het vooruitzicht gestelde moge-
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lijkheid voor om, naar verhouding, vervormingsvrije wisselstroomen door
den transformator over te brengen. In het tweede geval, waarvan men de
verhoudingen nu wel overziet, is een vervorming onvermijdelijk.
Uit het medegedeelde is het practische vervolg te trekken, dat het
arbeidspunt van de transformatoren hoogstens bij ongeveer H' = 3
(2.4 A W per cM) zal liggen. Daardoor is het aantal windingen voor een
bepaalden anoöeruststroom en een bepaalde ijzerdoorsnede vastgelegd.
Voorbeeld: Gesteld de ijzerdoorsnede is ongeveer de gemiddelde ijzerweg
lm =13 cM en de anoderuststroom 10 mA. Dus deze moet dan zijn:
10 • w, ■ 103 2 4 a co/cm .
13
Daaruit volgt het aantal primaire windingen wi = 3120. Men zal onge
veer 3000 windingen nemen. Nu komt nog de vraag of men met dit aantal
windingen den noodzakelijken weerstand, d.w.z. een voldoend hooge zelfinductie kan bereiken. Deze hangt, zooals wij reeds weten, af van den magnetischen weerstand en van het kwadraat van het windingsgetal. Daar
het aantal windingen reeds door de toelaatbare inductie vastligt en de
ijzerdoorsnede eveneens gegeven is, zoo blijft nog de vergrooting van de
ijzerdoorsnede over, indien wij een groot aantal plaatjes blik gebruiken.
Was bij den oorspronkelijken transformator het aantal plaatjes transformatorblik 40 en het aantal windingen 6000, zoo moeten wij toch om het
product weer op dezelfde waarde te brengen, Q met het viervoud vergrooten, dus 160 platen nemen. Men ziet, dat men op eene beduidend
grootere ijzerhoeveelheid is aangewezen.
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11.

LAMP- EN TRANSFORMATOR-SPANNINGSVERSTERKING BIJ KLEINE AMPLITUDEN.

Wij zijn met de eigenschappen van den transformator zoo vertrouwd
geraakt, dat nu de samenwerking met de lamp kan worden behandeld.
Afb. 760 toont ons de bekende principe-schakeling van een tweelampsversterker met transformatorkoppeling. De gelijkstroombronnen zijn ter
vereenvoudiging van het overzicht weggelaten.
Bij de behandeling van den versterker moet men een principieel onder
scheid maken tusschen de laatste en de overige trappen. De eerste lamp
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Afb. 760.

Tweelamps transformator-versterkingsprincipe.

in afb. 760 heeft tot doel, de tweede lamp een voldoend hooge roosterwisselspanning te leveren; zij werkt als spanningsversterker.
De laatste lamp moet aan het reproductie-apparaat het gevraagd ver
mogen afgeven; zij werkt dus als energieversterker.
Reeds van verschillende zijden is er op gewezen, dat dit verschil in de
aanduiding „spannings-” en „energieversterking” eigenlijk niet geheel
juist is. Want ook de eerste lamp heeft een zeker vermogen af te geven.
Toch is de aanduiding van het verschil zoo practisch, dat wij deze zullen
blijven gebruiken. De laatste lamp vertoont steeds veel overeenkomst met
een eigenaardig belasten lampzender.
Het verdient aanbeveling, dit probleem trapsgewijze te behandelen,
indien men eerst veronderstelt, dat de roosterwisselspanning zoo klein is,
dat de arbeidskarakteristiek als een rechte lijn wordt gezien. Dit komt bij
de eerste trappen van een versterker bijna altijd voor. De roosterwissel
spanning is daar meestal kleiner dan 0.05 Volt.
In dit geval worden door de lampen geen amplitudevervormingen ver
oorzaakt en hare gedragingen zijn bij alle frequenties als een wisselstroomgenerator van de EMK.Eg/D en den inwendigen weerstand /?/ . D
en R zijn als constant te beschouwen.
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Als spanningsversterking duidt men de verhouding aan (afb. 760)

jggl

«’i g«

•**!

!£'^.

(58)

Zet men hierin de waarden van de lampen-vergelijking (2 g):
E'ax=-

:

1
R'a
E'g,
DR, +R'a

zoo verkrijgt men
«O

!

(59)

o |*'a = /?,'
fl’a

De uitdrukking

is een vectoriale grootte; voor de kennis

R'a + R'i
van de versterking hebben wij nu haar absolute waarde noodig. Daar
vaak fouten voorkomen bij het rekenen met zulke vectoriale verhoudingen,
volgt hier in het kort de gang van de berekening.
Men kan, zooals vroeger, zetten:
R'a =Aa + jBa of R'a = R'a (cos y+j sin cp) .... (60)
De laatste vorm is voor ons doel het meest óverzichtelijk. Ra = | R'a |
is de waarde, de absolute grootte van den vector R'a , cp de hoek, dien hij
met de reëele as, dus ook met iederen zuiver Ohmschen weerstand (b.v.
R i) insluit. Dus is:
Ra (cos cp-\-js\ncp)
R'a
R'a + Ri ~ Ra (cos<p + J sin <p) + Ri

Ra[Ra + Ri (cos cp+j sin cp )J
R2a + 2Ra Ri cos cp + R ]

De absolute waarde van deze uitdrukking die den vorm a
is van den vorm ]/ a’+*2,
R'a

Ra

R'a + Ri

R2a+ 2 Ra Ricos cp

2’

(61)

j b heeft,

dus:
R2a+2Ra Ri cos cp + r)~

•J
Ra
]/ R2Q + 2Ra Ri cos cp R) (62)

De onder den wortel staande uitdrukking is, voor hem die met de vectorberekening vertrouwd is, onmiddellyk als het kwadraat van de vectorsom
R'a + R[ herkenbaar. Men kan schrijven
| R'a + Ri j =)/(/?' a + Ri)2 = \!r\+ 2 R'a ■ Ri + R) = |/ R\+ 2 Ra Ri

COS

V

■

•-

a

+ R) (63)
l

R( is een vector, die in de reëele as valt, zijn inwendig product met den
willekeurigen vector R'a is R'a • R'i = Ra Ri cos
Zoomede kan men schrijven
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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R'a

Kal

R'a + Ri

\R'a+Rr;

(64)

d.w.z. de absolute waarde van een vectorverhouding is gelijk aan de ver
houding van de absolute waarden.
De versterking is dus tenslotte:
Ra
u'
D' )/*£ + 2 Pi Ra cos V + R )

•!;

:
:

I

r

1
1+2

Ri

- ■ (65)

cos (p +

Bij de verdere behandeling moeten wij niet vergeten, dat wij op twee
voorname eischen te letten hebben, die elkaar ten deele tegenspreken,
zoodat de discussie tenslotte op de vraag neerkomt naar het voordeeligste
compromis. De hoofdeischen zijn:
De grootst mogelijke versterking, de kleinste amplitudevervormingen en
frequentie-afhankelijkheden.
Verder nemen wij aan, dat de transformator aan de roosterzijde on
belast is, d.w.z. dat geen terugwerking van de volgende lamp plaats vindt.
Dan is R' a direct de karakteristiek van den transformator — den anodegelijkstroom in aanmerking genomen.
Tenslotte zullen 4e voorwaarden voor de grootst mogelijke versterking
van een bepaalde lamp verklaard worden.
a)

,
:

u'
D

DE MAXIMALE VERSTERKING.

Men kan de uitdrukking (59) op de meest verschillende wijzen omvor
men, en wel naar de manier, waarop men de formule wil uitleggen.
Wij brengen b.v. formule (59) in den vorm:
V=

1

]'R'a-R'i

—

,/D^T J!*'*a IR'a+R'iTV °r V

1
2 R' a

2

(59a)

S
1
-jj , de bekende Barkhausensche lampenDaarin is Gr — D2 Ri
formule, die hier als constante beschouwd moet worden.
Deze vorm is daarom van groot belang, omdat men kan aantoonen, dat
de uitdrukking u'2Ra noch van u' noch van Ra afhankelijk is, maar in
werkelijkheid de secundaire leegloopweerstand ; (j'2o j *s (wiJ nemen de
secundaire zijde als onbelast aan, d.w.z. geen lampenterugwerking).
Uit de grondvergelijkingen (25) volgt de leegloopweerstand voor J'i = 0.
I

I U'„ I =
.
ï.

L'2
1 + L'2 K!2

= 1 u'\- w •««.

(66)

• '
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nu is volgens (47)
| r+j U • | /

L' 2

M'

=

~ ï ]/

1 + v
r*J
1 —o

1
O
( 1 — o or L2 K2)2+ fjr

ü' ’

f-

••
'

1+r) [(1 - o a>* L2 K2)2 + u2]

0 - oT- .

.
:

■

Tevens is, wanneer men deze waarden in (66) invoert,
1

u'-Ra=U20

o

1/1 + v 1(1 — o oy L-2 K2)z + ju2

(66a)

Men kan dus u'~ Ra — rjg Uzo zetten, waarbij
1
>12

o

(67)

y 1 + 1' ] (1 — O CU2 L>2 K2)' + JLT

3

als werkingsgraad van den roostertransformator geschreven kan worden,
die van de eenheid min of meer afwijkt.
Men noemt volgens Barkhausen de waarde u'2Ra de kwaliteit. Deze
is ook door de verhouding van de secundaire leegloopweerstanden E'.\
tot het primair opgenomen vermogen te definieeren.
E'\
ü'n-Ra =

2

E'2
E\

. Ra .

Deze vergelijking stelt eigenlijk een identiteit voor. C/20 is by eerste
resonantie het grootst, vandaar het groote belang hiervan voor de
maximale versterking.
De waarde C/20 kan met de tegenwoordige technische middelen nauwe
lijks boven 5 tot 10 Megohm gebracht worden. Zij stelt een, van de overige
grootheden van den transformator, onafhankelijke waarde voor.
Wij kunnen dus vergelijking (59a) verder schrijven:

.

■

'l-

■

V

-f

1
• V • 1 ftjg V20
D2 Ri .

(59b)

De uitdrukking

I Ka*
V

R’a+Ri

(68)

■ H

zullen wij den aanpassingsgraad noemen. Hij heeft een optimum voor
:
dr\

vR'a

= 0

(69)

' 1
:

■

•

F
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De vectorische bepaling*

= 0 is identisch met twee schaal-voor-

waarden:
:

Ö71

wa=0eard rp

l
■

.

Men verkrijgt
dij

.

(R'a + Ri) \iRi

dW~a = -

■

2Wa

I '*a*i
•

•

(70)

1fRi (R'a + Ri - 2 R'a) = 0 of j Ri - R' a I = 0; . .

.

(71)

! Ri — R'a j = ]/R\ — 2 R Ra cos rp + R2
^ = 0

.

(72)

(R'a + Ri)2

= 0 , .

of

li
verder is
-

!

.

De tweede mogelijkheid jZ/fy = 0 is een triviale oplossing.
Deze voorwaarde is alleen te vervullen voor Ra = R[ en cos rp = 1»
dan verkrijgt men Ra = /?/ cos rp ± R] yCos5 7? — 1. De discriminant
wordt voor iedere waarde van cos rp, die kleiner is dan 1, imaginair.
Voor dit optimale geval wordt tj = 1.
Er moet acht op gegeven worden, dat in het algemeen genomen, de
phasevoorwaarde cos rp = 1, en R[ niet zooals hier, zuiver ohmsch is,
een belangrijke aanvulling van de aanpassingswet geeft. Men kan al
gemeen rp = (pa + rp] zetten, waar rpa resp. rpf de phasen van de
weerstanden Ra en R[ t.o.v. de positieve reëele as zijn; de bepaling
cos rp— 1 luidt dan
cos ((pa + (pi) = 1 of (pa — — (pi,
d.w.z. aanpassende en inwendige weerstand moeten
complexe grootheden zijn:
R'a = Ri (cos (pl — J sin (pi)

(73)
geconjugeerde
(73a)

opt

of: de reëele gedeelten moeten gelijk (Ra cos rpa = Ri cos cpi), de
imaginaire de resonantie zijn Ra sin rpa — — Ri sin (pi):
Vatten wij nu de resultaten van deze afdeeling tezamen:
1. De maximale versterking wordt met een transformator bereikt,
waarvan de ingangsweerstand en de inwendige lampweerstand in
grootte en richting nauwkeurig gelijk zijn. (Aanpassingswet).

■y>r?Ttr'rrr*r‘W «VIS <

. * ILi.l'..«» t» *■. ‘I

1
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2. De maximale versterking wordt grooter, naarmate men den secundairen leegloopivecrstand grooter kan maken. Haar maximum ligt daarom,
bij de eerste resonantie. (Kiualiteitsioet).
Uit deze beide wetten volgt de dimensioneeringsregel van den versterkertransformator voor telegrafie, resp. in ’t algemeen voor een
bepaalde frequentie; zijn eerste resonantie moet bij de te versterken
frequentie liggen, want hier is U20 een maximum; de transformatie-verhouding moet zoo groot zijn, dat bij deze frequentie de aanpassingswet
vervuld wordt, d.w.z.
u

*3

n

Mj

• (74)

De maximale versterking, die met een transformatortrap bij de
resonantiefrequentie bereikt wordt, bedraagt zoodoende
1
(75)

Kmaxmax = — •

D

Kromme I in afb. 761 toont het verloop van y in afhankelijkheid van
Ra
Ri

De kromme heeft een maximum voor Ra
—= 1 .
Ri
b)

■

•Vf

DE KLEINSTE VERVORMINGEN.

Voor de beoordeeling van de gunstigste dimensioneering voor telefonie
hebben de bovenvermelde beschouwingen slechts een betrekkelijke waarde.
Ook de vorm, dien wij de vergelijking (59, 59 b) gaven, is niet geheel
overzichtelijk. Wij gaan daarom weder terug tot den vorm (59), denken
ons nu de waarde ~ als vast gegeven en vragen thans de grootst mogelijke
versterking. Deze treedt voor
afleest.
11'

R(

Ra

in, zooals men zonder meer

Bij vaste „ is de versterking grooter, naarmate Rn
L)

ten opzichte van

Ri grooter is, iri optimum ~ (le niet-aanpassingswet).
De phasenverschuiving (p werkt eveneens gunstig op de versterking.
Bij gelijk gehouden

— wordt de versterking grooter, naarmate de
Ra
phase meer tusschen ƒ?/ en Ra een hoek van 90° nadert. (2e niet-aan
passingswet) .
Afb. 761, Krommen II en III, toont dit in grafischen vorm, terwijl
!
Ra
R'a
in afhankelijkheid van D met cos
daar de uitdrukking
R'a+Ri
Ki

I

1
7

■

• •

.' -
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cp als parameter ingedragen is. Men ziet, dat de waarde

R'

R'a+Ri

des te eerder de eenheid nadert, hoe grooter Ra en hoe kleiner cos y is.
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R'a
Afb. 761. Verloop der versterking met Dr . n in afhankelijkheid
Ki
Ra
van p, en cos <p als parameter (Kromme 1-aanpassing, II en
III-vervorming).
Wij verkrijgen hier dus juist de tegenovergestelde eischen van vroeger.
Inplaats van gelijke grootten en gelijke phasen, thans grootheden en
phasen zoo verschillend mogelijk.
De stellingen werden in dezen vorm tegengesteld gegeven om duidelijk
aan te toonen, van welke zijde men de zaak te beschouwen heeft en om
den lezer tot de overwegingen aan te sporen, die voor een goed begrip
bevorderlijk zijn.
In de eerste plaats moeten wij zeggen, dat het geval van een vast
gegeven

u'

bij twee andere vaak toegepaste versterkingssoorten voor

komt, namelijk de weerstands- en de smoorspoelversterking; in beide
gevallen is u' — 1.
Voor deze beide koppelingen geldt tevens de aanpassingswet slechts in
zooverre, als niet de weerstand in den anodekring, door keuze van een
geschikte transformatieverhouding aan den inwendigen lampweerstand,
doch deze laatste door keuze van een geschikten Durchgriff bij den ge
geven anodeweerstand aangepast kan worden.
Hieruit is dus op te merken, dat by transformatorkoppeling de
■

iï

optimale versterking —^—voor /?/

Ra

in geen geval zoo groot is,

als bij goede aanpassing in eerste resonantie mogelijk wordt, daar namelijk
u' in het laatste geval niet die grootte hebben kan, zooals dat in de vorige
afdeeling het geval was. Want men is niet in staat, eerst den weerstand
Ra willekeurig groot te kiezen en dan nog grootte u' toe te passen.

1

I
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Immers u' en Ra zijn door de betrekking w'- Ra nu C/20 vast met
elkander verbonden. Als uitgangspunt van de dimensioneering moeten de
waarden R eenerzijds en U22 anderzijds gelden, met andere woorden,
de anodeweerstand van de volgende lamp.
De transformator dient beide weerstanden bij elkaar aan te passen,
een werking, die met de andere koppelingssoorten niet op deze wijze ge
probeerd kan worden. Overigens is de moderne dimensioneering van weerstandversterkers (volgens M. v. Ardenne) niets anders dan een gedeelte-

SP

t

4
*#•
!

V ff ff 7 8 ff 70/lïL
fli
Afb. 762. Frequentie-afhankelykheidsgraad van een transformator.
ffj ff* ff5 ff.6ff7ff3ff.97

3

lijke aanpassing van Ri aan den roosterweerstand der volgende lamp.
Men kan zich gemakkelijk overtuigen, dat voor iedere RQ resp. vf, die
met de aanpassingsvoorwaarde niet overeenkomt, de bereikbare ver
sterking ^-maal kleiner is, dan Fmaxmax volgens vergelijking (75).
Daar de transformatorversterking, zooals wy gezien hebben, de eenige
versterkingsoort is, die de spanning van de voorgaande lamp op de meest
economische wijze door aanpassing op het rooster van de volgende kan
overbrengen, zou voor de laatste beschouwingen geen aanleiding bestaan,
wanneer de grootst mogelijke versterking niet tevens het nadeel bezat,
slechts voor een bepaalde frequentie en amplitude bereikbaar te zijn.
Dit ligt aan de groote frequentieafhankelijkheid van de grootte Ra
resp. C/20, zooals aan de vaak sterk uitgesproken amplitude-afhankelykheid. Een goede telefoonversterking eischt toch de grootst mogelijke, ge
lijkmatige behandeling van een groot frequentie-bereik (16 tot 10000
Hertz).
De versterkingsinrichting moet derhalve zoo getroffen worden, dat de
frequentie- en amplitude-afhankelykheid van Ra van zoo weinig mogelyk
gewicht is. De formule (59) van de versterkervergelijking leert, dat dit
Ra
R( en cos cp — 0 intreedt.
Naarmate men in het geheele frequentiebereik Ra grooter kan houden

:
v’

*.

> r
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t.o.v. Rj, des te meer wordt de versterking van de frequentie onafhanke
lijk. De versterkingskromme is een des te sterker afgevlakt beeld van
de karakteristiek, naarmate Ra grooter is ten opzichte van R/ en des te
kleiner cos cp is.
De laatste voorwaarde is in tegenspraak met de bepaling, die volgt
uit de amplitudenvervorming door de lampen bij grootere amplituden.
Daarop moet hier nadrukkelijk de aandacht worden gevestigd, onder ver
wijzing naar de betreffende afdeeling van dit hoofdstuk.
Men noemt deze afvlakking van de karakteristiek „pseudodemping”
(Rukop). Afb. 765 kromme II' toont b.v. de berekende versterkings
kromme van een spanningsversterkertrap voor een gegeven karakteristiek
(afb. 764) bij een lamp met een inwendigen weerstand Rj — 60000 Cl,
D = 4 %, en een windingsverhouding u — 2,3.
Ook de amplitude-afhankelijkheid van de versterking wordt door de
vooropniet-aanpassing verkleind. In de versterkings-formule zijn
gesteld dat de lampenkwaliteit constant is — twee grootheden n.1. u' en
Ra van de amplitude afhankelijk.
De amplitude-afhankelijkheid van Rn wordt door vergrooting van de
verhouding Ra'Rj
even krachteloos als de frequentie-afhankelijkheid.
Daarentegen blijft de amplitude-afhankelijkheid van dezelfde grootte,
welke, zooals wij weten, door de eigenaardige compensatiewerking van de
strooiresonantie bijna onbeteekenend is.
Steeds moet er op gewezen worden, dat de amplitude-afhankelijkheid
voor vele versterkers daarop terug te brengen is, dat de niet-aanpassingswet onvoldoende vervuld wordt.
Men zal na het besprokene een overzicht hebben van datgene, waar het
bij de dimensioneering van een transformatorversterker op aankomt.
De dimensioneering van een transformatorversterker is een compromis
tusschen zoo groot mogelijke versterking (aanpassingswet) en zoo klein
mogelyke vervorming (niet-aanpassingswet). Men zal daarom Ra ten op
zichte van Rj zoo groot moeten kiezen, dat de vervorming binnen toe
laatbare grenzen blijft en daarbij de verkregen versterking bij aanpassing
niet bovenmatig van de maximale afwijkt.
Een goed hulpmiddel bij de beoordeeling van de versterking en de vervormingsvryheid geeft afb. 761 in de drie krommen, die den aanpassingsgraad (kromme I) en den vervormingsgraad (krommen II en III) aan
geven. Daar R'a in het frequentieverloop zijn phase steeds verandert,
ongeveer tusschen de grenzen cos cp = 1 en cos cp — 0-2, beweegt de
waarde Ral R'a + &i
zich binnen de door de krommen II en III
ingesloten ruimten.
Het is niet moeilijk, voor iederen transformator, waarvan de
karakteristiek (reëel en imaginair gedeelte) bekend is en voor iedere
gegeven lamp (Rji D) met behulp der krommen van afb. 761, de ver-
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sterkingskrommen te construeeren. De aanpassingsvoorwaarde behoeft bij
een transformator slechts voor een bepaalde frequentie te worden vervuld;
daarentegen kan men de niet-aanpassing, juister gezegd, over-aanpassing
voor een groot frequentiebereik realiseeren.
Men kan de vervorming het beste door de opgave van het grootste ver
schil tusschen de versterkingswaarden kenmerken, dat in het betreffende
frequentiebereik voorkomt. De frequentie-afhankelijkheidsgraad werd dan

t=

Vinax — V^min

(76)

• 100%

Vmax

wanneer Vmax de grootste en Vmin de kleinste versterking in het frquens’!

tiebereik van ongeveer 50 tot 10000 Hertz is. Daar voor Vmax steeds
gezet kan worden, kan men ook schrijven
Ra
(= i -

■

'

**+*/ Li. 1000/0 • •

•

■s

• (77)

A
■■

Uit een kromme, die zonder moeilijkheden uit de karakteristiek (III),

Ra

= 1
Ri
gereflecteerd beeld van de kromme III —, kan men de frequentieafhankelijkheid van een transformator in verbinding met een lamp van
den weerstand R direct aflezen (afb. 762); men heeft slechts de verafb. 761, afgeleid kan worden — zij is het aan de ordinaat bij

houding Ra min te vormen, waarbij Ra min gewoon lijk met den weerstand
Ri
van den transformator bij de kleinste te versterken frequentie (16
of 15 Hertz) identiek is en kan dan direct uit de kromme het maximale
frequentie-nadeel aflezen. Van de overweging voor een verbeterde
werking van cos q> is hier afgezien.
Een nadeel van 20% voor 50 Hertz is, zooals wij zullen zien, reeds
als zeer gering te beschouwen. Dit vordert, dat R q bij 50 Hertz reeds
4 Rf is en deze waarde nergens meer vermindert. Men zal dus Ra I R[ =■ 4
als de laagste grens van deze verhouding mogen beschouwen. De over
weging van den cos
verkleint echter deze waarde nog beduidend, zoo
als men uit afb. 761 kromme II en III ziet. Daar bij 50 Hertz cos cp nu 0,5
aangenomen mag worden, verkrijgt men als laagste grens ongeveer
Ra 2,5 = tot 2 R\ .
Deze opgaven hebben betrekking op één versterkingstrap; bij meerdere
trappen zal men ten koste van de versterking scherpere eischen per trap
moeten stellen, opdat de vervorming binnen de aangegeven grenzen blijft.
Overigens zullen nauwkeuriger eischen steeds de beschouwing van de
geheele karakteristiek noodzakelijk maken, waarmede wij vervolgens een
aanvang zullen maken.
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Om te beginnen komt de vraag naar voren, hoe, door samenvatting
van het voorgaande, de eerste dimensioneering van een versterkingstrap
geschieden moet. Heeft men de karakteristiek van den transformator, die
ingebouwd moet worden, voor zich, dan leest men eerst de weerstandswaarde af bij de onderste frequentie, die nog zonder ontoelaatbare benadeeling versterkt moet worden, dus b.v. uit afb. 764 voor een trans
formator 1 : 2.3 Ra = 50000 O ; nu kan men de lamp kiezen. Deze moet
een inwendigen weerstand Rj van hoogstens

-

Ra
Ri =~f~ 16000 n

■
■

hebben. De hoogst bereikbare versterking hangt nu nog slechts af van de
hoedanigheid der lampen. Als een goede waarde hiervoor kan ongeveer
Gr =

?.;■

S

1
D2 Ri

0.01 Watt Volt2

aangenomen worden; de meeste fabrikaten zullen echter iets hieronder
blijven. Daaruit berekent men

:
D=

f

1
Gr Ri

1
16000-0,01

= 0,079 ~ 8 %.

Daar de transformator een windingsverhouding van 1 : 2,3 heeft, is de
maximale versterking
u'
D

,

2,3
0,08

29.

Bij 50 Hertz zal zoomede V om den graad der frequentie-afhankelijkheid van 20 % kleiner zyn, dus V = 29 • 0,8' = 23.

-

c)

-

1
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EEN VOORBEELD.

Voor juistere berekeningen zal men natuurlijk de geheele karakteristiek
bestudeeren en voor een bepaalde lamp de versterkingskromme construeeren. De zoo geconstrueerde kromme stemt zeer goed met de gemetene overeen, in het bijzonder in de onderste frequentie.
Bij de hoogere frequenties treedt meestal de veranderlijkheid 'der
transformatieverhoudirig u' tengevolge van de strooiresonantie in werking,
die de versterking verhoogt. Afb. 765 toont de gemeten en berekende
versterkingskrommen, die bij de karakteristieken* van afb. 763 en 764
behooren.
Kromme I en I' behooren tot de karakteristiek van afb. 763 en kromme
II en IF by die van afb. 764. De beide karakteristieken zijn voor
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denzelfden transformator opgenomen; de secundaire wikkeling was in
beide gevallen dezelfde, terwijl de primaire wikkeling uit twee deelen
bestond, die de eene maal achter elkaar én den anderen keer parallel ge
schakeld werden.
Het resonantiepunt is tengevolge van een capaciteitsverandering iets
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Afb. 763. Karakteristiek van de versterking by twee-deelige pri
maire wikkeling in serie.
verschillend, de transformatieverhouding bedraagt in geval I 20000 :
23000 = 1 :1,15 en in geval II 10000 : 23000 = 1 : 2,3.
Als lamp werd een A425 van Philips gebruikt, die zich wegens haar
kleinen Durchgriff en groote geschiktheid hiervoor zeer goed leende.
De data van de lamp, waarvan de karakteristiek op afb. 741 is aan
gegeven, zijn D = 0,04 en Rj = 62500. De lamp is eigenlijk voor weerstandversterking geconstrueerd, doch men ziet, dat een kleine Durchgriff
ook voor transformatorversterking zeer gunstige resultaten oplevert.
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Bij de gemeten krommen (I en II) valt allereerst op, dat zij bij de
middelste frequenties onder de waarden van de bekende krommen (I' en

'
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II') blijven, daarentegen later — over ongeveer 3 tot 4000 Hertz tot op de
u'
theoretische waarde
-stijgen, terwijl de berekende krommen sterk
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beginnen te dalen. Dit is duidelijk tot de veranderlijkheid van de transformatieverhouding u’ terug te brengen.
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Bij de lagere, frequenties is iï tengevolge van de verliezen iets kleiner
dan u; bij de hoogere begint de compensatiewerking van de naderende
strooiresonantie, die u’ vergroot. De gemeten krommen hebben dus een
gelijkmatiger verloop dan de berekende.
Nog duidelijker is de invloed der strooiresonantie bij twee volgende
metingen te herkennen. De gebruikte transformatoren hadden de transformatieverhouding 1:3 en 1:5; als lamp werd een Telefunken RE 354
gebruikt met de data 25 = 10 en R/ = 5000. Terwijl de versterkingskromme afb. 766 voor ongeveer 4000 Hertz de waarde

"

bereikt, stijgt

Ü

de in afb. 767 gemeten kromme zelfs betrekkelijk boven deze waarde,
een teeken van sterk opgedrukte strooiresonantie.

d)

DE METING VAN DE SPANNINGSVERSTERKING.

De meting van de spanningsversterking geschiedt het eenvoudigst met
behulp van een lampvoltmeter, die geen stroomverbruik in het roostergebied heeft en die den te onderzoeken transformator slechts onbeteekenend
♦

^ 9 j <r7

£'r\C
♦

+
Afb. 768.
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belast. Inplaats van een lampvoltmeter kan ook een statische voltmeter
van geringe capaciteit gebruikt worden (b.v. de Wulfsche electrometer.)
♦

\ ’

Afb. 769. Meting van de transformatieverhouding.

.

Een eenvoudig schakelschema hiervan toont ons afb. 768. Op het rooster
van de lamp wordt een spanning gebracht, die uit den ohmschen .weerstand
n en den stroom Ji wordt berekend: Ei — Ji : n. Wordt de strooml

Lamp- en transformator-spanningsver sterking.
sterkte constant gehouden en de frequentie veranderd, dan verkrijgt men
de versterkingskromme.
Door verandering van de stroom sterkte bij constante frequentie kan
men de amplitude-afhankelijkheid der versterkingstrappen meten. Op
precies dezelfde manier kan men de transformatieverhoudingen van
een enkelen transformator meten (afb. 769). De weerstand r'i moet zeer
klein ten opzichte van den transformatorweerstand zijn.
Een andere methode, die het voordeel heeft, voor de hoogste frequenties
gebruikt te kunnen worden, bestaat daarin, de interferentietoon van twee
hoogfrequentzenders als wissel stroombron te gebruiken; de spanning, die
door den interferentietoon ontstaat, bezit bij toepassing van de aangegeven
schakeling de eigenschap, in de amplitude bij- alle frequenties van 20 tot
30.000 Hertz volkomen constant te zijn.
e)

;
i

DE LIGGING VAN DE TRANSFORMATOR-RESONANTIE.

Wanneer wij de tot hiertoe verkregen inzichten overzien, komen wij tot
de conclusie, dat de ligging van de resonantie om te beginnen geheel
onverschillig is, zoolang de ingangsweerstand ten opzichte van den inwendigen lampweerstand overeenkomstig hoog gehouden kan worden.
Daar het resonantieverschijnsel een buitengewoon goed middel is om
den ingangsweerstand op te voeren, zonder de transformatieverhouding
u' door te groote weerstandsverliezen te beïnvloeden, zal men er wel
nauwelijks van afzien, het in het toonbereik te belemmeren; de algemeene
meening, dat een goede telefoon-transformator zijn resonantie absoluut
niet in het todnbereik mag hebben, is ongegrond.
Bovendien is het ook onmogelijk, daar het, om in overeenstemming
met het tot nu toe behandelde te blijven, noodzakelijk zou zijn de effec
tieve capaciteit tot een ongehoord kleine waarde terug te brengen. Door
bijzondere voorzorgsmaatregelen, zooals onderverdeeling en bijzonder
zorgvuldige samenstelling van de wikkeling, kan de capaciteit tot ongeveer
30 cM teruggebracht worden.
Dit is echter in het geheel geen normale waarde, doch men moet ten
gevolge van de verschillende schakelonderdeelen en andere invloeden
(anodeterugwerking) steeds ongeveer op een waarde van 100 cM rekenen.
De effectieve capaciteit is bij een groot aantal windingen naar verhouding
slechts weinig hiervan afhankelijk,, maar meer van de spoelafmetingen.
Voor een bepaalde spoelgrootte kan men daarom op een benaderende
vaste waarde rekenen. Om nu ook bij lage frequentie aan de voorwaarde
Ra
/?/, d.w.z. minstens Ra y ó Rt te voldoen, zijn, zooals men
gemakkelijk berekenen kan, zulke hooge zelfinducties noodig, dat het onvermijdelijk is, dat deze nog in het toonbereik met de spoelcapaciteit in
resonantie komen.

:
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Het srpeekt vanzelf, dat men in het belang van een goede versterking
der hooge frequenties, de effectieve capaciteit zooveel mogelijk moet ver
kleinen.
Het komt er dus op aan, de verhouding L2/K2 zoo groot mogelijk te
maken. Men moet dus L2 zoo hoog opvoeren als maar eenigszins mogelijk
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Afb. 770. Karakteristiek van een All American Corporation-transformator (Rauland-Lyric R-500).
is, zonder echter de capaciteit K2 mede te vergrooten. Dit verkrijgt men,
afgezien van een mogelijk grooter aantal windingen, dat natuurlijk de
capaciteit eenigermate beïnvloedt, door een zoo klein mogelijken magnetischen weerstand van de ijzerkern.
Door een zoo gering mogelijken magnetischen weerstand bereikt men
nog het volgende: Men kan een bepaalde zelfinductie met een kleiner
aantal windingen bereiken, zoomede de gelijkstroommagnetiseering lager
houden.
Als bewys voor het feit, dat de industrie werkelijk den hier aangegeven
weg ingeslagen heeft, moge de karakteristiek van een transformator van
de All American Corporation in Chicago dienen (afb. 770), die een gewicht
van ongeveer 750 Gr. heeft.. De transformatorverhouding is ± 1 : 2,5.
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De resonantie ligt buitengewoon laag (600 Hertz); de genoemde firma
schrijft bovendien nog parallelschakeling voor van een 1600 cM blokcondensator over de primaire klemmen, waardoor de resonantie nog verder
omlaag wordt gebracht.
De parallelschakeling van condensatoren aan de primaire klemmen is
een algemeen verbreide, slechte gewoonte.
Meestal wordt de parallelschakeling van een condensator onmiddellijk
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Afb. 771. Afhankelijkheid der verhouding
\/prim.y van de toege
voerde wisselstroomamplitude voor f = 600 Hertz. (Weilo trans
formatoren met verschillende ijzerkern; meting Niemeyer).
achter de detectorlamp voorgeschreven, gewoonlijk in overeenstemming
met den telefooncondensator van ongeveer 2000 cM, die bij direct luisteren
achter de detectorlamp de hooge frequenties den weg door de. telefoonspoelen moet versperren. Nu beteekent echter een laagfrequenttransfor7
mator voor de hooge frequenties buitendien een capaciteit van voldoende
grootte .(het tt2-voudige van de secundaire effectieve capaciteit).
Op dezen grond een parallelcondensator aan te brengen, lijkt op zijn
minst genomen overbodig. Wanneer desondanks door zulk een condensator
toch een werkelijke verbetering van de geluidssterkte verkregen wordt,
dan kan dit op een verschuiving van de resonantie in lagere, voor de ge
luidssterkte meer belangrijke toonlagen teruggebracht worden.
Natuurlijk kan dit op die manier alleen ten koste van de versterking
der hoogere frequenties mogelijk zijn. Een transformator, die dit middel
behoeft, moet als slecht geconstrueerd, worden beschouwd.
Als voorbeeld van het tweede voordeel van een groote ijzerkern, de
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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amplitude-onafhankelijkheid, dienen de metingen van een „Weilo”-transformator, (afb. 771) die bij gelijke frequentie de transformatie-verhouding
bij verschillende amplituden aantoonen.
f)

DE GUNSTIGSTE DURCHGRIFF.

Men zal den Durchgriff D zoo klein kiezen als de vervormingsvoorwaarde RQ > 3 R- toelaat. Gaat men van een constante secundaire
1
wikkeling C/so uit en van een constante deugdelijkheidswaarde
=
D2 Ri
dan wordt de vraag naar den gunstigsten Durchgriff onbepaald, want:
R'a

~

|

^20 |

(78).

ü2

D =

:
daar Rj <

••

R'a

1

]/ Or Ri

zijn mag, verkrijgt men

3

“ ]/

•;

D ™

l

I Or |

3
I

.

(78a)

Hieruit blijkt, dat het mogelijk is den Durchgriff te kiezen en daaruit
de transformatorverhouding u' te bepalen of omgekeerd; in elk geval
zal men gelijke versterking en frequentieafhankelijkheid verkrijgen.
De lampenhoedanigheid bjj optimalen Durchgriff voor verschillende
anodeweerstanden is voor een gegeven plaatspanning- en kathode-overdaad echter in werkelijkheid niet constant, doch stijgt met toenemenden
anodenweerstand (evenredig afnemenden optimalen durchgriff). Wanneer
dus de’ belastingsverhoudingen (kleine roosterspanningsamplituden) het
toelaten, beloven lampen met kleinen Durchgriff in verband met trans
formatoren van kleine verhouding een beduidend grootere versterking
bij dezelfde vervorming, dan de gebruikelijke dimensioneering.
Hierbij zij opgemerkt, dat het vervörmingsvrij belastbare roosterspanningsbereik met toenemende spanningsversterking in de lamp kleiner
kan worden, zonder dat vervormingen te vreezen zijn. Want men zal de
spanningsversterkertrap altijd hoogstens slechts zoover belasten, totdat
door hare anodewisselspanning de eindlamp juist even overbelast wordt.
In werkelijkheid neemt echter het vervörmingsvrije belastbare roosterspanningsbereik sneller af, wanneer de spanningsversterking stijgt, in
het bijzonder omdat de roosterstroomen reeds bij zwakke negatieve roosterspanningen optreden.
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Men vergelijke hiervoor de versterkingskrommen van afb. 771, waar II
de zeer hooge gemiddelde versterking van ongeveer 50 bezit.
Hierna lijkt de smoorspoelversterker, die als transformatorversterker
met een transformatieverhouding 1 : 1 te beschouwen is, zeer gunstig.
Over de dimensioneering der smoorspoelen, die derhalve slechts in speciale
gevallen de transformatoren vervangen, behoeft hier niets meer gezegd
te worden. Opmerkelijk is alleen in dit verband, dat het niettegenstaande
het groote aantal windingen, dat door den anodegelijkstroom doorloopen
wordt, ook bij gebruik van betrekkelijk kleine ijzerkemen, niet bijzonder
moeilijk is een gunstig arbeidspunt in de magnetiseeringskromme te be
houden, omdat de anodegelijkstroom klein is bij lampen met kleinen Durchgriff en de daarbij in aanmerking komende plaat- en roosterspanningen.
Wanneer een maximale versterking in werkelijkheid niet bereikt wordt
met smoorspoelkoppeling en lampen met bij behoorenden kleinen optimalen
Durchgriff, maar ongeveer met 1 : 2- tot 1 : 3-transformatoren en aan
gepaste lampen, ligt dit in werkelijkheid daaraan, dat met het oog op
. de roosterstroomen, de roosterspanning niet 0 Volt mag worden, maar
deze in den regel minstens — 1 Volt moet bedragen.
■
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12.

DE CONSTRUCTIE VAN DE ARBEIDSKROMME.

Wanneer de lamp in haar plaatkring een weerstand R' Q verkrijgt, dan
arbeidt zij niet op een met gelijkstroom bij constante anodespanning
opgenomen karakteristiek, doch gaat het oogenblikkelijke arbeidspunt
dwars door de karakteristiek op een zoogenaamde arbeidskromme over, •
omdat de anodespanning niet meer de batterij spanning En doch een
oogenblikkelijke spanning is, die van den spanningsafval in den weerstand
R>a, aldus van de oogenblikkelijke waarde van den anodestroom afhangt.
Van de arbeidskromme hangt de keuze van de juiste roostervoorspanning, zoo ook de beoordeeling van de roosterwisselspanning af, die
nog vervormingsvrij verwerkt wordt. Het is daarom van groot belang, de
arbeidskromme voor een gegeven geval te kunnen construeeren.
De veldkarakteristiek van een lamp wordt door de algemeene ver
gelijking (2) gegeven

■

1
dia = S-deg+ R. d en ■
Wanneer men zich tot het rechtlijnige gedeelte van de veldkarakteristiek
bepaalt, dan laat de vergelijking zich integreeren, en men verkrijgt
ia

eë

ea

j dia = S I deg + xj- ƒ dea
.!

J°o

Eg0

(79)

eb

of

.•!

(80)

ia — Ja — $ (eg — Eg) + -g: (ea — ^03)

Ja, Eg en ErQ zijn de gelijkstroomgrootten, die gekozen moeten woi'den;
ia, eg en ea zijn grootten van het oogenblik.
Voor kortgesloten anodekring (R' a = 0) is ea = 0 en de arbeidskromme
wordt
1
ia ~ Ja - $ (eg ~ Eg)----- 57

l
V

I
-

I
:

•

Ri

r.
h

I

RR •

(81)

De arbeidskromme valt dan met de karakteristiek voor E B samen.
Wanneer de anodeweerstand een zuiver ohmsche van de grootte Ra
is, dan wordt de waarde voor het oogenblik e a — — (ia — Ja) • E a en
arbeidskromme heeft de vergelijking:
ia — Ja —

. • (82)
*<a
1 + 777
Ri

Ra "b Ri

De arbeidskromme wordt een rechte lijn, die met de steilheid
■

•
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S
Ra

789

(83)

, + *7

aan het ideëele inzetpunt van de statische karakteristiek voor de spanning

'i

fta
6

EB~Ja ffa

*
.

Jn

12

.
.

Ja

•*

•
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Arbeidskromme.
■

Eq ontspringt, (afb. 772 I); want voor
■

ifl ~ Ja = ® wordt eg — Eg = D • EB .
Bij gebogen kromme veranderen deze verhoudingen slechts in zooverre,
als de stijging S ^ met de kromming van de statische karakteristiek
verandert.
Het inzetpunt valt met dat van de werkelijke karakteristiek voor E B
samen. Het arbeidspunt verkrijgt men, wanneer men eg en iQ — 0 stelt;
dan is

Ja —

s
Ra
1+ Ri

g

of Ja — S Eg 4Ra

Ri

■

1

- (Eb — Ja Ra),
Ri

d.w.z. het arbeidspunt ligt op karakteristiek voor de spanning (EB — Ja- Ra).
Geheel andere, in werkelijkheid meer gecompliceerde verhoudingen
brengt een anodebelasting door een transformator met zich mede. Deze kan
een inductieve, capacitieve of ook volkomen phase-zuiveren wisselstroomweerstand Rg beteekenen. Wij nemen allereerst het laatste geval, dat
bij resonantie wordt verwerkelijkt.

'*.
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Zulk een phasenzu.ivere wisselstroomweerstand is niet op gelijke wijze
werkzaam als een gelijkstroomweerstand van dezelfde grootte. Wanneer,
zooals wij zullen aannemen, de gelijkstroom (koper-) weerstand van den
reëelen weerstand R'a = Ra ten opzichte van den inwendigen lampweerstand Rj klein is, dan blyft de gemiddelde spanning aan de anode steeds
de batterij spanning; voor den anoderuststroom J Q is de weerstand R a niet
aanwezig; de oogenblikkelijke waarde ea wordt alleen door den spanningsafval van ia bepaald

.v

h

■■

(84)

ea — — ia • Rq

:■

en men verkrijgt ook (80)
-■

*a

Ja
Ra
l+Ri

S

Ra

1

~ ES) “

EB

(85)

Ra + Ri

Rj

De steilheid van de arbeidskromme ia —f (e„) is wederom

É*

c

—

^

öA —

s-

Ra

]+Ri
Zy is wederom een rechte lijn, doch is de ligging hiervan in de veldkarakteristiek een andere dan in vergelijking (83); het arbeidspunt
voor eg = 0, iQ =0 ligt by

>
v-

Ja ~ SEg +

-

1

eq

»

d.w.z. op de karakteristiek voor EB, het ideëele. aanvangspunt van de
rechtlynige arbeidskromme, zal voor ia — Ja = 0 worden (afb. 772,
kromme II).

V-

:

(86)

eg — Eg — D ('Ra Ja

Wanneer de koperweerstand ra van den wisselweerstand niet ver
onachtzaamd kan worden, dan beteekent dit, dat de spanningsafval 'e a
uit twee componenten samengesteld is:
(87)

^a — — ia Ra ~~ Ja ra

'

De berekening toont, dat dan het arbeidspunt bij de voorspanning E g
niet op de karakteristiek voor E B doch op die voor de lagere anodespanning (EB — JarQ) ligt; hierdoor loopt de arbeidskromme met dezelfde
steilheid als vroeger.
Wy gaan nu op het geval van een algemeenen wisselstroomweerstand
verder, met de eenige beperking, dat wederom de koperweerstand zeer
klein is. De anodeweerstand is dan R'a — Ra cos

+ J Ra s*n (p-

l'-i 'I

■1.1 ■ •
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De anodestroom i (f is ten opzichte van de anodespanning eQ om een
tijdboek cp phase-verschoven. De verhoudingen kan men het overzichten
Jij kst aan een vectordiagram van de wisselstroomgrootte zien, dat de
graphische voorstelling van de uit (80) af te leiden vergelijking is:

e*

• (88)

J a *<i + J a R'a — ~~q~
J9.fg.2*pL
f/ï

aj
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Constructie der arbeidskromme b\j inductieve anodebelasting.

J'a en E'a zijn de maximale waarden (amplituden) van de wisselstroomgrootten. Het graphische beeld van de vectorische optelling (88) geeft
afb. 720 b, die wel niet nader verklaard behoeft te worden. Tusschen E'^
en E'q = J'a R'Q bestaat een phaseverschuiving yjf die uit de waarden
Ri Ra en cp berekend kan worden. Dit is:

;

s
Ra sin cp
tgyj =
(Ri + Ra cos (p)

(89)

Men lette erop, dat — met uitsluiting van negatieve weerstanden — cp
slechts tusschen 0 en ± 90° veranderen kan, zoomede yj nimmer 90°
kan worden, doch voor cp =90° maximaal:
Ra
yj max = arctang __
• Ri

■

-

•V'

•:3

(90)
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De vergelijking van de arbeidskromme verkrijgt derhalve den algemeenen
vorm, waarin
e a----- f’ a R'a
gezet wordt:

Ja

—

1

'
\
i

!■

R'a^6"

Eg)

.

• (91)

1 +~Rï

De vergelijking lijkt uiterlijk volkomen op vergelijking (85), met dit
verschil, dat voor Ra R'a geschreven wordt, om aan te duiden, dat R'a
en Rj niet maar eenvoudig opgeteld of gedeeld mogen worden. Het moet
duidelijk zijn, dat de vergelijking (90) slechts een symbolisch karakter
heeft, dat de uitdrukking R'a + Rj e n 1 +

.
8'.
:

B

R' a + Ri

R'a
5. zeer streng van hare
Ri

absolute waarden
| R'a + Rj | = i R2q + 2RaRj cos yj + R2.
en
R'a
1 + -3—
Ri

v

R
1 + 2—ö- cos cp +
Ri

onderscheiden moeten worden, zoodat het niet zonder meer toelaatbaar
is, de eene voor de andere te zetten en te zeggen: de arbeidskromme had
— in overeenstemming met de vergelijking (85) — nu de stijging

s

Y
»

1 +

co^+(^f)

Dit alles zou principieel onjuist zijn. Want de symbolische beteekenissen,
als R'Q, zijn absoluut de uitdrukking voor tijdelijk onderscheid in de
momenteele waarde van de electrische (stroom- en spannings-) groot
heden en wij zouden moeilijkheden hebben, de analytische interpretatie
juist en daarbij licht verstaanbaar op dezelfde wijze door te voeren zooals
vroeger.
Derhalve keeren wij de zeer aanschouwelijke graphische voorstelling op
den voorgrond den rug toe en wenden ons tot afb. 773a.
Voor ons ligt de karakteristiek van de lamp; wij kiezen het arbeidspunt,
d.w.z. een bepaalde anodespanning Eb en een roostervoorspanning Eg
en verkrijgen den ruststroom JQ.
Nu wordt aan het rooster de wisselspanning opgedrukt
e'g = Eg sin mt ,

■

>«:* ;
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die de voorwaarden te vervullen heeft, dat — Eg -f- E'g == — 1 tot 0
Volt is, opdat geen roosterstroomen loopen en het rechtlijnige gebied
van de karakteristiek niet overschreden wordt.
Wanneer in den anodekring geen geschikte weerstand is geschakeld,
dan begint een kortsluitwisselstroom van de grootte

1
'

A
■

3

i'aK = J'a K sin co f = S . E g sin co/
te vloeien, waarvan de constructie uit de karakteristiek wel geen verdere
verklaring behoeft.
Even eenvoudig is het, den wisselstroom ï a te vinden, die een phasenzuiveren wisselweerstand Ra opneemt.
Wanneer R'a echter een algemeene wisselweerstand is, dan moeten wy
bij de constructie van de arbeidskromme als volgt te werk gaan:
Met behulp van het vectordiagram van afb. 773 b of door berekening,
bepalen wij eerst de grootte van J'Q. Dezelfde is — vooropgezet dat de
sinusvorm zuiver is —
E'g

Ja - o • | R'a+Ri |

Eg
D\R2a + 2RaRi cos

V + R]

■

1

1

.

I

•

1

(92)

Evenzoo wordt yj uit vergelijking (89) berekend. Wij weten nu, dat
de uiterste punten van de arbeidskromme op de karakteristiek van
+ Ja Ra en voor EB — J'a Ra moeten liggen; wij weten echter
nog niet, bij welke momenteele waarde E'g sin co/ dat het geval zal zijn.
Hierbij helpt ons de bekendheid met den hoek y). Wij brengen in het
diagram een hulpspanning E'g sin (co/ + ip) een spanning dus, die
met de anode-wisselspanning J'a R'a in phase is en ons zegt, hoe groot
de oogenblikkelijke waarde i'a R'a hiervan (resp. de gezamenlijke waarde
ia R'a) v00r ieder bepaald oogenblik van de roosterwisselspanning e'g is.
Zoo weten wij b.v. uit de afbeelding, dat in het oogenblik, dat e'
ë
de door 1 aangeteekende waarde heeft, i'a = 0 is; aan de anode moet op
dit oogenblik dan de spanning EB liggen. Het momenteele arbeidspunt
moet daarom op de karakteristiek EB liggen.
In punt 4 is daarentegen de stroom i'Q=— % J'a (het is een toevallig
heid, dat dit juist voor e'g = 0 is) het oogenblikspunt moet daarom op
de karakteristiek E p — Vz J'a R'a liggen, dus beantwoordend aan punt 6,
■waar i' a = + y2 J' a is, op de karakteristiek EB -f- Vz J'a R'a. De vol
ledig doorgevoerde constructie levert ons een ellips.
Deze ellips zal tengevolge van het aangenomen inductieve karakter van
R'a in de richting van de cijfers 1 tot 8 doorloopen. By capacitieve R'a
zou het omgekeerde het geval zyn, omdat yj dan negatief genomen moet
worden.
De grootte van den stroom J' a zou door dezelfde roosterwisselspanning
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.
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■
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verkregen worden, wanneer de arbeidskromme de rechte lijn X—Y was,
die de diagonaal van een door de ellips omschreven rechten hoek is.
Deze rechte lijn heeft nu de steilheid

S'rl =

s

Ra

i/

1 + *7 F

:■

! ••

s

•

•

(93)

Ra
Ra
1 + 2^7 COS <P + (—
Ri

Deze rechte lijn valt soms niet met .de hoofdas van de ellips samen,
doch is een zuiver ideëele rechte lijn, die slechts dezelfde stroomwaarde
levert als de juiste arbeidskromme, zonder met de phasen rekening te
houden. 1 S'r J kan naar gelang van de grootte van cp tusschen de waarden
S
Ra
1 + Ri

en

5
Ri

liggen. | S'r j heeft dus de beteekenis van eene dynamische steilheid, die
bij inductieve, resp. capacitieve belasting in de plaats van de statische
steilheid S of van de steilheid S A voor een zuiver Ohmsche of phasenzuivere belasting treedt.
Men kan daarom de arbeidswijze van de lampen inplaats van aan hare
ellipsvormige karakteristiekkromme eenvoudiger aan een weliswaar slechts
ideëele arbeidskromme met de steilheid |S'r / bestudeeren.
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt, dat | S'r | ook grooter kan
worden dan de laatst aangegeven waarde, zelfs grooter dan de statische
steilheid S, doch overtuigt men zich aan de hand van het vectordiagram van
afb. 773 b, dat dit slechts dan het geval kan zijn, wanneer een aan den
vector J'a R[ tegengestelde componente optreedt;- met andere woorden,
een negatieve weerstand, een „terugkoppeling”. Zoodra | S'r | = CO
wordt, treedt zelfgenereeren in, de versterking gilt; dit is voor
1 +2

Ra

cos <p +

RaV
Ri

= 0

(94)

of
Ra cos cp —

(95)

het geval.
Men kan vaststellen, dat een groote waarde van Ra in het algemeen
de gilneiging bevordert. Bij versterkers voor toonfrequenties is reeds van
wege de vereischte frequentie-onafhankelijkheid een verhooging van de
versterking door terugkoppeling in beginsel schadelijk. Het is daarom

v*-
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noodig alles te vermijden, wat de invoering van een negatieve weerstandscomponent zou kunnen veroorzaken.
Wanneer de krommen niet meer als rechtlijnig gezien mogen worden,
is de aangegeven constructie niet meer exact, omdat I'a niet meer
volgens vergelijking (88) berekend kan worden; want een sinusvormige
roosterspanning heeft geen sinusvormigen anodewisselstroom meer ten
gevolge. De vectorische voorstelling geldt nu ook niet meer nauwkeurig,
omdat de waarde van R' a slechts voor zuiver sinusvormige stroom- en
spanningsgrootheden gedefinieerd is.
Desondanks kan men met de benadering genoegen nemen en allereerst
als vroeger J'a en J'a Ra bepalen. De arbeidskromme wordt dan een ver
vormd ovaal; de plaatsvervangende kromme zal «eveneens gebogen zijn.
Voor een exacte behandeling moet men de trillingskarakteristiekmethode
van Möller te baat nemen, waarbij zij opgemerkt, dat ook deze voor
phasen-onzuivere weerstanden niet te gebruiken is.
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GROOTE AMPLITUDEN.

Wanneer de roosterspanningsamplitude een bepaalde grootte over
schrijdt, dan is het ontoelaatbaar, de arbeidskromme van de lamp als
rechte lijn resp. ellips te beschouwen, zooals wij dit tot nog toe gedaan
hebben. Anders uitgedrukt beteekent dit, dat de tot nog toe als constant
beschouwde grootheden R{- en D niet meer als zoodanig behandeld mogen
worden.
De Durchgriff is zeer zeker, met tamelijke benadering, verder als con
stant aan te nemen. Men kan wel is waar in het algemeen aannemen, dat
de Durchgriff in de onderste deelen van de karakteristiek toenemen zal,
doch deze toename is bij goed geconstrueerde lampen niet te bepalen (ver
gelijk b.v. de karakteristiek van afb. 741). Bijzondere regels kunnen dus
niet worden opgesteld en het zal daarom noodzakelijk zijn, zich aan de
experimenteele karakteristiekopnamen van ieder lamptype te houden.
Wanneer geen (zooals steeds) geschikte weerstand in den anodestroomkring geschakeld is, dan is het op eenvoudige, grafische wijze mogelijk,
zich door een gebogen kromme een beeld van de vervorming te maken,
omdat de arbeidskromme dan met de voor de betreffende anodespanning
geldende kromme samenvalt.
Afb. 774 a en 6 toonen de eenvoudige constructie van twee gevallen, n.1.
voor het geval, dat het arbeidspunt geheel in het midden (het keerpunt)
van de symmetrisch aangenomen karakteristiek valt en voor het werkelijk
gewichtiger, daarom meer voorkomende geval, dat het meer in het onderste
deel van de karakteristiek ligt.
In de afbeeldingen is bovendien nog anodewisselstroom bijgeteekend,
zooals hij bij volkomen rechte karakteristieklijn voorkwam (gestippeld).
In dit geval is de anodewisselstroom een zuiver beeld van de sinus
vormig aangenomen roosterwisselspanning.
Bij gebogen kromme treedt, zooals men ziet, in beide gevallen een ver
vorming van den krommevorm in, doch toont afb. 774 a ten opzichte van
afb. 774 6 een grondig onderscheid aan. De beide halve golven zijn in het
eerste geval symmetrisch, in het tweede geval is de negatieve halve golf
werkelijk kleiner.
Dit verschijnsel heeft tengevolge, dat de anoderuststroom JQ} die in
het geval van afb. 774 a geen reden heeft zijn waarde te veranderen, nu
een belangrijk stuk S Ja vergroot, dat door de planimetrie van het
kromme-vlak licht gevonden kan worden. Het is
T

d Ja

-ffïait'

(96)

*0
wanneer T de trillingsduur en i'a de oogenblikkelijke waarde van den
anodewisselstroom is.
Het behandelde verschijnsel duidt men als gelijkrichteffeet aan. De

jr.&ïMk

j

A
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verschijnselen zijn volkomen analoog, wanneer een weerstand R'a in den
plaatkring geschakeld is. Alleen moet dan in de plaats van de karak
teristiek, de arbeidskromme aan de constructie ten grondslag liggen, van
welker eigenschappen wij intusschen voldoende afweten.
Het belastbare bereik, d.w.z. de grootte van de roosterspanning, waar
binnen een storingsvrije versterking plaats vindt, wordt dan werkelijk
grooter. Hier interesseert ons echter iets anders.
Het is duidelijk, dat, behalve bij de eindtrap, die wij 'straks nader zullen
onderzoeken, het geval van de onsymmetrische ligging van het arbeidspunt
verreweg het meest voorkomt. Bij overschrijding van het rechtlijnige ge-
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Afb. 774. Twee gevallen van vervorming.
deelte van de karakteristiëk, resp. van de arbeidskromme door een te
groote roosterwisselspanning zal dus altijd een zeker gelijkrichteffect op
treden, dat des te grooter wordt, naarmate de karakteristiek sterker ge
bogen en de roosterwisselspanning grooter is.
Het gelijkrichteffect geeft ons daardootr een maatstaf) voor de te
verwachten krommenvervormingen. Daar het er ons voor alles om te
doen is, vast te stellen, welke roosterspanning de lamp met toelaatbare
vervorming nog verwerken kan, is het beter, het gelijkrichteffect niet
direct als maatstaf voor de vervorming te benutten, maar het in schom
melingen van de roosterrustspanning (voorspanning) over te zetten.
Wij zouden dezelfde verschuiving van den anoderuststroom J a om de
waarde <5 Ja verkrijgen, wanneer wij, inplaats van een roosterwissel
spanning E’g op het rooster te laten werken, de roostervoorspanning Eg
in afb. 7746 het stuk d Eg verkleinden, welks grootte wordt bepaald door
de betrekking:

b Ja

dEe~ s

(97)

Jr
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5’is de gemiddelde steilheid van de karakteristiek in het stukje JQ tot
Ja + d Ja. Hoe kleiner bij gelijk gehouden arbeidspunt de op het rooster
gedrukte wisselspanning Eg- is, des te kleiner zal ook het gelijkrichteffect en daarmede ook de schijnbare roosterspanningschommeling
<5 Eg zijn.
Wanneer E'g het volkomen rechtlijnig gedeelte van de karakteristiek
niet meer overschrijdt, wordt d Eg — 0. De verhouding
öEg
E = Kv

(98)

zal daarvan direct een maatstaf voor de lampvervorming kunnen zyn.
Wij noemen daarom Kv de lampvervormingsgraad en drukken dezen in
percenten uit:
öEg
Kv°lo =

k ■

Eg

(98a)

• 100

Door proeven met zeer vervormingsvrije luidsprekers is vastgesteld,
dat voor de goede weergave van muziek een vervormingsgraad van 4 tot
6 % in de laatste en van ongeveer 4 % in de voorlaatste versterkingstrap
nog goed toelaatbaar is.
De berekening van K v vereischt allereerst de bekendheid met het gelijkrichteffect <5 Ja bij een ingeschakelden weerstand R' a in den anodekring.
Het optredende gelijkrichteffect is gelijk aan de gemiddelde waarde
M (iQ) van de gezamenlijke stroomen, verminderd met den oorspronkelyken anoderuststroom JQ in de tijdruimte van een periode, of ook de ge
middelde waarde van den niet sinusvormigen' wisselstroom iQ in de tijjdruimte van eene periode:
(99)

<5 Ja = M 0?a)

De anoderuststroom is een functie van de belastingsrustspanning Esj:
100)

Ja — f (Est)

Hierby is, wanneer de belastingsweerstand het Ohmsche bestanddeel
bezit
ESf = Eg+ D • Ea = Eg+ D (Eq — Ja'ra)

•

•

•

• 001)

De oogenblikkelijke waarde van den anodestroom iQ is:
la — Ja + z a — f (est)

(102)

De oogenblikkelyke waarde van de belastingsspanning is:
est = eg D • ea

(103)

I I

HW-WW.'
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De roosterspanning e^ is samengesteld uit de constante roosterspanning
Eg en de sinusvormige roosterwisselspannmg e'a:
004)

eg = Eg + e’g

Neemt men allereerst slechts het Ohmsche aandeel van R’Q in aan
merking, dan volgt hieruit de anodespanning
(105)

ea — Eb “" (Ja + i'a) • ra
Derhalve bedraagt de belastingsspanning:

est = Eg+e'g + D(EB— JQ.ra) — D-ïa-ra . . . . (106)
Door invoering van de waarde ESf uit vergelijking (101) volgt:
est — Est + e'g — D- i'a • ra

.

.

• • (107)

Wij ontwikkelen iQ — f (e5/) volgens de Taylorsche formule en breken
de reeks bij het tweede lid af:
ia =f (Est) +/ (Est) • (e'g - D • i'a • ra) + V*/" (Est) (e'g ~ E> • i'a • rfl)*+(108)
Door inzetten van de waarden verkrijgt men de betrekking:
tS(e'g-D-i'a-ray
ia ~ Ja 4" ^ * e'g — S • D • i’a • ra^~

• • (109)

2

D Eg

>

Volgens (102) resulteert:
d S (e'g-D- i'a ray
/’fl = 5 • e' g — S • D • i'q' Tq +

a £g

2

. . (110)

.1

De gemiddelde waarde is dan:

1

as

M(i'a) = S.M(e'?)-S-D.ra’M(i'a) + YË 'l2M(e'g-D'i'Q'ray.
g
Daar

■

ii

-

M (e'g) = 0 en M(ïa) = ÓJa.
verkrijgt men
d Ja = 5 * D * ra • d Ja +

■ 1

as
a E'E

l/2 M (e'g-D • i'a . ray.

(111)

Vervangt men by benadering de kromme door een rechte lijn van de
steilheid S, dan volgt voor de gemiddelde van het kwadratische lid, wan
neer het lid D2. r\. a j\ verwaarloosd wordt:

M (e'g - D • i'a ra)2 = 2 i

+Ri jV •

■M

. . 012)

4

■

I■

i

'ii.i ui'
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Uit (111) volgt dan het geachte gelijkrichteffeet:
c) Ja =
■

E' 2

d S
d ES

ra + Ri J

4

dS« .*i.

PT

2

Ri

•

•

(H3)

{ ra + Ri
*i

4
r0 + /?/
d ES
Hierbij beteekent, zooals wij weten, SA 'de steilheid van de arbeidskromme.
Voor een algemeenen wissehveerstand R'</ » waaraan het Ohmsche bestanddeel r a ten opzichte van R{- klein is, verkrijgt men voor

:

Ri
Ss. = \ S'r \ = S.........................................
A
1
!
\R'a + Ri

(114)

en door differentieering

dI

R2.

I = \R'a+Ri2\ ö S
I

(115)

Met behulp van deze betrekkingen verkrijgt men ten slotte de gezochte
uitdrukking voor den vervormingsgraad
d S
Kv =

R2.
i

ö Eg \R'a+Ri\*

4 5 c/a+aya)

E

(116)

Z

Deze uitdrukking maakt het ons mogélijk, den invloed van de enkele
grootheden op de vervorming te schatten.

1

:V.

* 5
is de kromming aan de statische karakteristiek, en het is ons
iEg
duidelijk, dat de vervormingsgraad zoowel met deze kromme als ook met
de maximale roosterwisselspanning E'„ evenredig moet zijn.
£
R2.
i
is voor alles van belang, omdat de
De invloed van het lid
\R'a+R,\2
dimensioneering hiervan door de uitvoeringen in vroegere hoofdstukken
reeds in werkelijkheid is vastgelegd. Wij weten dat

■

R2.
i

r.

|R'a+Ri |2

■

••

R2
i
R2 + 2 Ra Ri cos y+R*

1

Ra
+ 2 -5tC0S9+1
Ri

is.

r;

ÏÏ:

De vervorming zal dus eerst des te kleiner rijn, naarmateRaƒ/?/ grooter
is; deze stelling staat dus in goede verhouding tot de noodzakelijkheid,
om wegens een zoo gering mogelijke frequentieafhankelijkheid, deze ver
houding zoo groot mogélijk te maken.
Daarentegen is een phasenvérschuiving tusschen RQ en R{ onvoordeelig.
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Zoo goed een phasenverschuiving voor de pseudodemping is, zoo onvoordeelig is zij voor de lampvervorming.
Daar de uitdrukking
d S

S.0M6/9
#9-4*

R2.
i

*Eg-\Ra + Ri\'
de kromming van de ideëele arbeid s9.0
kromme aangeeft, kan men dit
resultaat ook zoo uitdrukken, dat d;
men zegt, de kromming van de arbeidskromme wordt kleiner, naar
mate de anodeweerstand hooger is.
Het is slechts het laatste deel dezer
uitdrukking van het uit de constructie
0 9 3 3 7 0W 6fff 6*Jm
van de arbeidskromme (zie afdeeling
11 en 14) volgend feit, dat het be------------------Gdatj/JW*
lastingbereik grooter wordt, naar03
mate de arbeidskromme vlakker in
0.7
de karakteristiek ligt.
0
09337
ffM
________
0-0.W
Afb. 775 toont ons, op welke wijze
de bovenstaande, afgeleide betrekji
0,9/nd/y 900000
kingën voor de dimensioneering van
de lamp te gebruiken zijn. Uit de b)
07
karakteristiek (775 a) voor de ge
07
kozen anodespanning (Eg = 120
0
f?-S 9 3 3 7 0/0//
Volt) wordt grafisch de grootte van

n
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n
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5 en il±L afgeleid en wel als functie
ü Eg
van Eg (afb. 775) 6) en c).
Uit deze grootten kan verder vol
gens vergelijking (116) voor een aan
genomen hoogsten vervormingsgraad
Kv = 4 % een krommenbundel afge
aj
leid worden (afb. 775 d).

Z'g = f(%Ua
*1

Volgens (116) is:

7,s-70
7.9
■

73
73

■

70
09
00
07
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00
07
03

E'e = Kv 45 (Ra+Ri\2 . (U6a)

ds U Ri -j

K

'mm

-s 9 3 3 7 0/a//

Afb. 775. Verschillende data
van de Philips A425.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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reëel aangenomen, anders moet nog de cos (p in aanmerking genomen
worden.
E' is de maximale waarde van de wisselspanningsamplitude; opdat
g
geen roosterstroomen vloeien, mag de waarde Eg = — 1 Volt niet over
schreden worden. Is, zooals in afb. 775 cZ, de #'g-maatstaf dubbel zoo
groot gekozen als die van Eg, dan kan nu door een rechte lijn, die
onder 45° van punt E g = — 1 V getrokken wordt, vastgesteld worden,
r

Sponning5 versterking
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Data dergebruikte
smoorspoe/m ijzerkern
L « 7iO0eori/
Cjc/j- 700 cm
Ra - 555000/7/ __

■

.

0er/j
Afb. 776.

Versterkingsgraad van een spanningsversterkertrap met
smoorspoelkoppeling.

■

welke maximaalamplituden bij een bepaalde waarde Ra/Rj nog toelaat
baar zijn, zonder dat K v grooter dan 4 % wordt. Men leest af, dat voor

••

'

Ra/Ri ~ l
Ra /Ri = 2
Ra/Ri = 3

Volt ,
E'g=
E'g= 1,25 „
E'g= 1,45 „

mag worden.
Het arbeidspunt, d.w.z. de roostervo.orspanning moet dan telkens op
de waarde — 1 + (— g) worden gebracht, dus op — 2, résp. — 2.25,
— 2.45 Volt enz. De dimensioneering zal men natuurlijk aan de kleinste
waarde ten gronde leggen, die Ra/Ri in het vereischte frequentiebereik
heeft.
Daar het arbeidspunt van de lamp by zuiver inductieve belasting, d.w.z.
wanneer dé ohmsche weerstand rQ klein, ten opzichte van Rf is, op de
karakteristiek van de battery spanning ligt, zal de waarde van R z- direct
uit de data van dit arbeidspunt berekend kunnen worden.
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Zooals men in afb.
775 b ziet, stijgt Rj van(ffa+fit) 9 af ongeveer — 2.5 Volt
4 - & "%
** & I
SS Si
sterk. Men zal dus goed
Se/off Ofy
i
doen het arbeidspunt
onder deze waarde te
dj
Zo
houden.
-t-Tjr
O
De doorgevoerde be
i
schouwingen kunnen het
/
\ i
overzichtelijkst op de veri
|
sterkingskrommen
toe
-0 7 O 5 9 3 £ 7 0/5/7
gepast worden, die even
SS 6zJcl
eens van de verhouding
SS/ SS/
Ra/Ri afhangen. Afb. 77G
0S'7O ~Jff/77/?/lfrff *
en 777 toonen de krom
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-0 7 0 S 9 3 £ 7 0/5/7
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A
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ö Eg
gegeven zijn, dan ver
krijgt men uit vergelij
king (116) na een een
voudige omvorming de
volgende critische waar
de van den anodeweerstand, die aanwezig moet
zijn om een bepaalde
roosterwisselspanning
met den critischen vervormingsgraad K v
te
versterken.
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Voor Kv = 4 % en het
arbeidspunt Eg — — 3
Volt ziin in afbï 776 voor
.
. .
eenige roosterwisselspan-
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ningen de critische | R'a | — waarden uitgerekend. Deze waarden be
antwoorden volgens de formule voor de spanningsversterking, daar D en
R'i gegeven zijn, aan bepaalde versterkingsgraden.
In afb. 776 zijn, in aanmerking nemende de buiten de resonantielaag
van de smoorspoel soms voorhanden zynde phasenverschuiving, de met
de verschillende roosterwisselspanningen overeenkomende critische ver
sterkingsgraden eveneens aangegeven.
De versterker van afb. 776 is derhalve bij alle frequenties, waar de
versterkingsgraad grooter dan ongeveer 22 is (ƒ = 200 tot 6000 Hertz),
voor een roosterwisselspanning met de topwaarde van 1 Volt toereikend
amplitude-onafhankelijk.
Een wisselspanning van 0,7 Volt wordt binnen het bereik 105 tot 8500,
een wisselspanning van 0,6 Volt binnen het bereik van 70 tot boven
10.000 Hertz en een wisselspanning van 0,5 Volt, zooals ook in het bij
zonder uit afb. 777 d naar voren komt, binnen een willekeurig groot
frequentiebereik toereikend amplitude-onafhankelijk versterkt.
Het gunstigste arbeidspunt, om eene maximale roosterwisselspanning

t
:

Ri
voldoende vervormingsvrij te versterken, laat zich voor een gegeven ——.
Ra

!

I■

:

:

■

verhouding, de roosterstroomen in aanmerking nemende, natuurlijk met
veronachtzaming van den invloed der phasenverschuiving, uit de con
structie (afb. 777 d) afleiden.
De afbeeldingen toonen duidelijk het overwicht van zulk een dimensioneering ten opzichte van de gebruikelijke. Een smoorspoelversterker
kan als speciaal geval van een transformatorversterker met de ver
houding 1 :1 opgevat worden.
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Onze tot nog toe gehouden beschouwingen waren van de stelling uit
gegaan, dat de roostertransformator door de aangesloten lampen niet
belast werd.
Wanneer wij ook verder aannemen, dat een electronenstroom op het
rooster niet toegelaten wordt, d.w.z. dat de positieve oogenblikkelyke
spanning steeds grooter (meer negatief) dan ongeveer —1 Volt blijft,
dan is de veronderstelling van een oneindig grooten roosterweerstand
toch niet exact juist, omdat nog de weliswaar kleine, maar toch merk.bare capaciteiten van de lampelectroden, inclusief toevoerleidingen aanwezig zijn, die
ff* r i
❖
door de secundaire zijde van
/fa den transformator opgeladen
moeten worden.
Afb. 778 toont deze capaci
teiten ingeteekend. De grootte
Afb. 778. Capaciteiten in den versterker. van 4e enkele capaciteiten kan
door bijzonder voorzichtigen
bouw op ongeveer 1 tot 2 cM teruggebracht worden.
Voor afb. 778 kan de schematische voorstelling van afb. 779 in de plaats
treden. Alle formules kunnen hiervan afgeleid worden. Alle spanningen
moeten principieel ten opzichte van het negatieve gloeidraadeinde ge
meten worden gedacht.
De gezochte werkzame roosterweerstand wordt algemeen door de ver
gelijking

’.7.

•:

rx

. 1 U$

1

■'

■ 4

'I

(117)

J'e=E'ew-g

gedefinieerd.
De capaciteiten Cgg en Cga nemen een stroom op, die overeenkomt met
het aan hare aansluitingen liggende spanningsverschil.
Aan Cfrg ligt de roosterspanning E'g, aan Cga echter ligt, zooals afb.
778 of 779 toont, het verschil van de spanningen E’g en E'Q ; de roosterstroom is daarom
J'g — E'gjco Cgk + (E g — E'a) jco Cga .

.

.

.

3
3

'

I

(118)

V-

Wanneer de plaatkring kortgesloten is (E'Q = 0), dan loopt op het
rooster een zuivere capaciteitstroom van de grootte
Jg — Eg co (Cgk + Cga)

.

.

. .

(118a)

want de roosterspanning ligt nu juist zooals by Cgg over de uitwendige
kortsluiting aan C ga.
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Wanneer nu een wisselweerstand R' a in den plaatkring ligt, dan treedt
een wisselspanning E'a op, die door

l

019)
E'a=-J'a R'a
wordt bepaald. De anodewisselstroom J'Q wordt samengesteld uit den door
de lampenvergelijking bepaalden electronenstroom en uit den capaciteitstroom voor de oplading der capaciteiten:

.

1

I'.

(120)

J a S - Eg-\- ft. E a-\-Ea jco C/cq + (E'a — E'g)joj Cga •

Door eenvoudig de drie vergelijkingen (118) tot (120) samen te vatten
ontstaat ten slotte de formule voor den roosterstroom:
J'g - E 'g

.

i

i.

r

r ï.

j co Cgk +j (O Cga I 1 +

S — j co Cga

• (121)

1
- j i<“ cga + i O) cka + -£T
R
1

De uitdrukking tusschen de rechte haken is de gezochte roosterweerstand resp. zijn reciproque waarde. Voor toonfrequentie kan men voor alle
practisch mogelijke gevallen de grootte ; co Cga ten aanzien van S verwaarloozen.
Voor hooge frequentie is dit ontoelaatbaar. Hiermede volgt voor de
roosterlekwaarde de formule

i

ï

ï

:■

p^-=jcoCgic+jco Cga 11 +
D

.

.

(121a)

(■+).

Daarbij hebben wij ter vereenvoudiging zonder meer de waarden j co C^a
1
1
en j co Coa niet
samengetrokken en
ervoor in de plaats gezet.
s
Ra
Ra
Met behulp van de reeds bekende formules kan (121a) in den vorm
worden gebracht:
(o[Cgk + Cga(l + a)]+ -jjr .

.

.

. (121b)

Hierachter volgt de uitvoerig neergeschreven vorm:
Ri

1
=j (O Cgfc+ Cga 1 +
Rk
r .

.
:

.

1

1 +-5— COS cp
Ra

D 1 +2

RiY
R2.
cos cp +^j^j — 2— co sin <7? (Cap + Cga)co Cak + co Cga)*
Ri
Ri co (Rga Rak) — n~ s*n cp

(121

+ (o Cga

ft. \ 2
ft2
Ri
D 1+2— cos m +
—2—ï-co sincp(Cak+Cga) + (co Cak+coCgayR»
Ra
\RaJ
Ra
1
Dit is de lekwaardevergelijking van een weerstandscombinatie, die ge-
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lijkwaardig is aan de in afb. 780 voorgestelde. Men krijgt daardoor het
merkwaardig resultaat, dat ondanks het niet-voorhanden-zijn van den
oen of anderen
vverkelijken roosJr.
2Z i \
terweerstand, be
halve de capaciteitstroomen
ook
een reëel stroom/?*
£<t
aandeel op het
rooster kan vloeien.
/V/
De roosteranodeO
capaciteit
ver■4schijnt bovendien
door de breukuitAfb. 779. Capaciteit in den versterker gemeten
drukking verveel
t.o.v. het negatieve gloeidraadeinde.
voudigd. De schijn
bare capaciteit Cscfy kan dus een veelvoud grooter zijn dan de som van de
statische capaciteiten.
Dit treedt voor het practisch belangrijke geval Ra
Rg in; maxi-

1

ft

4

4

'

.

■ :-A

maal kan Cga het

l+

l
I) [l +R* (co Cak + (o CQg)]

)

— voudige ver

groot voorkomen.
Bepalen wij thans onze aandacht tot de weerstandswaarde X. De
passende uitdrukking in (121c) kan, zooals men allicht inziet, zoowel
positief als negatief, dus ook nul worden; daar sin cp iedere waarde
tusschen -f 1 en — 1 kan aannemen.
Een negatieve reëele weerstand beteekent echter physisch niets anders
dan een terugkoppeling, een terugvoering
van energie uit den plaatkring in den
roosterkring.
Dit heeft, wanneer aan het rooster
een resonantiekring ligt, zooals b.v. ook
de secundaire wikkeling van den trans
formator voorstelt, een verhooging van
de resonantiescherpte ten gevolge en
kan in het uiterste geval tot zelfAfb. 780.
Weerstandscombinatie.
genereeren, het gevreesde gillen leiden.
Samenvattend kunnen wjj zeggen:
Door de lamp wordt de transformator capacitief belast. Deze capacitieve
belasting vergroot de eigencapaciteit van den transformator slechts on
geveer 2—5 cM, wanneer de verhouding Ra /Rj klein is. Is daarentegen
deze verhouding gelijk of grooter dan 1, zoo treedt tot de statische
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capaciteiten van de roosterzijde Cga en Cgfc een capaciteitswaarde van
de grootte
Ri
1 + ~Ra C0S ^
co Cga
D

(.4

*} .

— ^ Ra

^w

+ Qï/r) +

(Cga + Cgk

toe, die de waarde van de statische capaciteiten werkelijk over
schrijden kan.
Bovendien treedt nog, afhankelijk van de phase van R a, een dempende
of bekrachtigende weerstandscomponent op. Haar reciproque waarde is

.
.

I-:;

Ri co (Cga + Ca/() —

sin

\/X— co Cga

I .

D

H

( 1 +Ra ) ~ 2 Ra
Ri S*° ^ W (Cga + Caic) +

a>2 (C#a + Cgg

1. Deze lekwaarde is ongeveer voor een phasenzuivere R a nul (juister
is een kleine inductieve component voor Ra noodig).
2. Heeft R a een capacitieven component, dan is de lekwaarde positief;
zij werkt als belasting van de roosterwikkeling.
3. Heeft R a een inductieven component, dan is 1/X negatief, er ont
staat een ontdemping van den roosterkring, een terugkoppeling (dempingsreductie).
Men bemerkt, welke gecompliceerde werkingen een in den anodekring
van een lamp geschakelde versterkertransformator op de roosterzijde
hiervan in het frequentieverloop te voorschijn moet roepen. Allereerst
belast hy de roosterwisselspanning als een wassende capaciteit met be
krachtigenden component; ongeveer in het resonantiepunt neemt de ontdempende werking tot nul af, terwijl de capacitieve belasting haar hoogte
punt bereikt.
De ontdempende werking keert nu tegengesteld om en de transformator
wordt als door een ohmschen weerstand belast, terwijl de capacitieve
belasting thans voortdurend afneemt.
Terloops zij hier opgemerkt, dat er middelen bestaan, om de voor hooge
frequentie zeer schadelijke anodeterugwerking te compenseeren, b.v. door
toepassing van het neutrodyne-principe.
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DE EINDVERSTERKING.

Terwijl de spanningsversterking en ook anderzijds de bouw van luid
sprekers technisch reeds in die mate ontwikkeld zijn, dat bij hen de
oorzaken van vervormingen met eenige zekerheid vermeden kunnen
worden, wordt aan de eindversterking gewoonlijk nog te weinig aandacht
geschonken, zoodat vaak op deze plaats de mogelijkheid van vervorming
ontstaat.
De eindversterkerlamp mag evenmin als iedere andere lamp in het
gebied van het eg -, ia - diagram werken, waarin werkelijke roosterstroomen
vloeien, of in het gebied, waarin de statische karakteristieken belang
rijke krommingen vertoonen, anders komen sinusvormige roosterwisselspanningen niet meer overeen met evenredige wisselstroomen in den
plaatkring.
Nu komt het er op aan, welke voorwaarden aan de arbeidswijze van
de eindversterkerlamp ten grondslag liggen, wanneer in werkelijheid
slechts het rechte deel van haar statische karakteristiek, alleen in het
gebied der negatieve roosterspanningen, vol belast moet worden en gelijk
tijdig vooropgesteld is, dat de voorafgaande spanningsversterking aan de
eindversterkerlamp roosterwisselspahningen van practisch iedere ge
vraagde grootte veroorlooft mede te deelen.
Door den luidspreker in den plaatkring wordt de eindversterkerlamp
in werkelijkheid met een zelfinductie L en een met haar in serie geschakelden werkweerstand A a belast. Deze werkweerstand is uit twee
deelen samengesteld, n.1. den zuiveren ohmschen weerstand r Q en den
bedrijfsweerstand r^ = rav + ran, waar r av met de zoogenaamde
ijzerverliezen in den luidspreker evenredig is en r an het nuttig effect
in aanmerking neemt, hetwelk de luidspreker in de beweging der geluid
gevende deelen omzet.
Tevens dient er op gewezen te worden, dat altijd slechts een gering
deel van de uit ran voortvloeiende mechanische energie L an van den luid
spreker aan de lucht afgegeven en in geluidsenergie Ls omgezet wordt;
deze energie-omzetting neemt soms in het kwadraat van de frequentie
toe, zoodat men kan schrijven Ls ILan — : ƒ2, waar m een van de
constructie van den luidspreker afhankelijke constante en ƒ de frequentie
beteekent.
Anderzijds moet er op gelet worden, dat ram die in de volgende be
rekeningen als zoodanig wordt aangenomen, in werkelijkheid by geen
luidspreker on veranderlijk is en n.1. voor de frequenties belangrijk grooter
wordt, waarbij de mechanische deelen van den luidspreker ergens met de
electrische bekrachtiging in resonantie komen.
Daar deze resonanties by verschillende luidsprekertypen met geheel
andere frequenties overeenkomen en zelfs verscheidene exemplaren
van dezelfde constructie beduidende verschillen in hare frequentie-afhankelijkheid vertoonen, kunnen zy niet in aanmerking genomen worden.
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Uit de aangegeven belasting van de eindversterkerlamp volgt voor de
momenteele waarde van den anodestroom de vergelijking:
Ri

ia = S'RiTTa-

-*)J

EgD
coL
)
+ ) 'JcoQt+iRÏ+X^ • sin co-t — arctg Ri + Aa

.

(122)

Het eerste deel op de rechter zijde van deze vergelijking stelt den
anodegelijkstroom J a
en de rest de mo
'Va/vo 2070 voor fa=750Vo//
menteele waarde i'a
van den anode-wisselstroom voor. De
72
voor
uitdrukking
den
anodevergelijk70
stroom bevat slechts
gelijkspanningen en
gel ij kstroomweer6
standen.
S is de steilheid
9
van de statische ka
2 *
rakteristiek van de
0
lamp, Rj haar in
•30 I -25 -!20 -75
70
-5
5
wendige
weerstand
0/C
en D haar DurchAfb. 781. De waarde D ■ K in Volt-afleesbaar
griff; E ^ is de roosvoor Valvo 201 B.
tervoorspanning en
E B de spanning van de anodebatterij.
K beteekent een correctiespanning, die van de lampenkarakteristiek
gemakkelijk af te lezen is; de afsnijding op de ea-as heeft namelijk
tusschen het onderste verloop van de karakteristiek en de verlenging van
hare rechte afsnijding, in- Volt af te lezen, de waarde D • K. In de af
beeldingen 781, 783 en 785 is dit stuk overeenkomstig geteekend.
De correctiespanning moet altijd in aanmerking worden genomen,
wanneer men slechts met de rechte afsnijding van de karakteristiek
rekening houdt en hiervoor een liniaire vergelijking zet. Voor S.

Ri

Ri r a
kan SA geschreven worden, dat is de steilheid van de arbeidskarakteristiek, welke zou volgen, wanneer de lamp slechts met den ohmschen weer
stand r a in den anodekring was belast.
In het tweede deel van de anodestroomvergelijking is de amplitude J' a

\

;

.
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■
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van den wisselstroom door het quotiënt uit den generator-EM/£ van de
lamp E'g /D en den impedans j'(coL)2-h(Ri + Aa)2 uitgedrukt.
De sin naast deze uitdrukking stelt natuurlijk voorop, dat de momenteele
waarde van een roosterwisselspanning e'g=E' g . sin (cof) geschreven
worden kan, waarbij E'g de amplitude aan het rooster is.
In de arctg verschijnt de phasenverschuivingshoek yjt waarom de
/

S/

mVo 2070

••

■I
'

•I

La iffVffd

70 Zs/r/cu/'
700yCs'/r/u/
Sr, 7V
=5000

/

%

72

Ja

70

■

-

205/O//
0
0

:>
.

la
V

£quj - 700

eg/O/o/J,
i

VO

■!,1
■■

30
OS 0/077
35

2

lq • Egcu =5000.
25

20
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70
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Afb. 782. Eindversterking in het rechte gedeelte der
karakteristiek op het negatieve roosterspanningsgebied.
stroom in den anodekring, tengevolge zijner inductieve belasting ten op
zichte van de roosterspanning, achter blijft: tg yj = a> L/(Rj + A a).
Werkt men yj uit de anodestroomvergelijking weg, dan kan deze in den
vorm
y = A • (a ■ x - b • ]' E5 — x2)
S
worden gebracht, daar
a~d

(

(123)

1
■ KcoLy + (Ri+AAy]

a — R[ + AA,

;

J

b = wL,

x = eg — Eg = e'g cn y = ia — Ja = i'a zijn.
Er werd reeds op gewezen, dat de vergelijking (123) een ellips met
scheef liggende groote as beteekent, deze ellips moet als de arbeidskromme
van de lamp voor het luidsprekerbedrijf aangenomen worden, daar zij
de betrekking tusschen eg en ia weergeeft.
De bovengestelde bepalingen, dat de eindversterkerlamp niet in het

:
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gebied der positieve roosterspanningen en niet in die gebieden zal arbeiden,
waarin hare statische karakteristieken gekromd' zijn, laat zich nu in be
trekking tot het e g-, ia- diagram daarin formuleeren, dat de arbeidsellips
naar rechts niet over de ordinaat mag heengaan, die met
— 0 overeen
komt, verder naar boven en onder tusschen de anodestroomwaarden Jfl) en
JQri moet liggen, wanneer boven en beneden deze waarde de krommingen
van de statische karakteristiek
beginnen.
/ff588 voor fa = 758Vo/7 Ia /rrm/i
Met andere woorden: de
30
ellips zal dus nu zoo groot
fJL
worden, dat zij in het uiterste
geval vier zijden van een rechthoek met de lengtezijden JQ
r
38
JÜ2 en 2 • Eg aanraakt, waar78,
van een hoek van het punt
'V
eg = 0, ia = Jü’ «s.
7/
Dan is echter JQx =ia max en
78
Ja2 ~
dus Jax — Ja2 ~
2 -fa en verder 2 • Eg =
8
2-£>. Deze stand van zaken
8
is duidelijk aan de arbeidsellip0
sen te herkennen, welke in de -88 -38 -188 -78 8 78 f8 88 88
afbeeldingen 784 en 786 geAfb. 783. De waarde D • K bij R E 504
teekend zijn.
(Telefunken).
Nu moet er echter wel op
gelet worden, dat de vergelijking en daarom ook de vorm van de arbeids
ellips van (o, dat is van de frequentie, afhankelijk zijn.
Deze frequentie-afhankelijkheid treedt het duidelijkst naar voren, wan
neer men inplaats van de ellips de ideëele arbeidskarakteristiek beschouwt,
die de diagonaal van den door de arbeidsellips ingesloten rechthoek is,
welke door het punt e^=z 0, iQ = JQl getrokken kan worden.
Hare buiging bedraagt, door de lengtezijden van den rechthoek uitge
drukt:

ISVI-^-B-7

1
/(co L)2 -f (/?/ + A A)2

1
£•!/?'!

Deze steilheid neemt volgens de bovenstaande yergelijking met toe
nemende frequentie af en nadert anderzijds voor de kleinste frequenties
een waarde
. 1
Ri
Ri
D-(Ri+Aa~S• Ri + Aa2lS'Ri + EaSA'
De toename van j S'r | voor lagere frequenties heeft tengevolge, dat de
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rechthoek om de bybehoorende arbeidsellipsen, die immers boven en be
neden tusschen onveranderlijke grenzen liggen, smaller wordt dan voor
groote frequenties; tegelijk moeten voor lage frequenties ook de ellipsen
smaller worden, omdat voor kleine waarden van co de inductieve weer
stand in den plaatkring klein wordt.
De verhoudingen dus van den stand van zaken moeten een zuiver
ohmschen weerstand in den anodekring benaderen, waarbij de arbeidskromme een rechte lijn is.
Men kan dit ook zoo uitdrukken: de uitbuiging van de ellips is een

.
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Afb. 784. Arbeidsellips (Telefunken R E 504).
maatstaf voor de phasenverschuiving tusschen de roosterspanning en den
anodestroom, die met co toeneemt.
In de afb. 784 en 786 zyn de ellipsen en de haar omsluitende recht
hoeken, zoomede hun diagonalen voor co = 5000 en voor co = 100 geteekend; zy veraanschouwelijken het hierboven beweerde.
Zij laten verder duidelijk de zooeven vermelde phaseverschuivingen her
kennen; wanneer de roosterspanning haar maximum of minimum bereikt
heeft, dan neemt het maximum resp. het minimum van den anodestroom
nog toe en dit naylen van den anodestroom is sterker, naarmate de arbeids
ellips meer uitbuiging heeft.
Wij zullen op deze plaats nog in het kort even uiteenzetten, hoe zich de
verhoudingen by de belasting van de eindversterkerlamp met een conden
sator en een hiermede parallel liggenden weerstand, zooals bij belasting
met een condensator en een daaraan parallel liggende zelfinductie, vormen.
In het eerst genoemde geval resulteert een groote wisselstroomweerstand
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in den anodekring bij lage frequenties en een kleine wisselstroomweerstand
bij hooge frequenties.
Dienovereenkomstig hebben de ook hier ellipsvormige arbeidskrommen
omgekeerde tijdelijke omloopneiging, als bij inductieve belasting de lamp;
aan de hoogste frequenties zijn de grootste steilheden en de het sterkst
uitgebogen ellipsen toegevoegd.
Meer beteekenis bezit hier het tweede geval van capacitieve belasting
der eindversterkerlamp, dat dan voorkomt, wanneer met een electromagnetischen luidspreker voor de zoogenaamde toonveredeling een con
densator parallel geschakeld wordt,
zooals ook bij gebruik van een capacifiS&8 voor fa -SM14//
tieven luidspreker, waarbij men voor
den toevoer van den gelijkstroom naar
de plaat van de lamp een smoorspoel
met ijzerkern parallel schakelt.
De capaciteit en zelfinductie in pa
rallelschakeling vormen een trillingskring, die voor een bepaalde frequentie
50
in resonantie met den wisselstroom
moet komen en dan voor deze frequentie,
zijn grootsten weerstand bezit.
Ligt de resonantiefrequentie boven of
o
beneden het in aanmerking komende
-100
-50
o
frequentiebereik, dan werkt de trillingsAfb. 785. De waarde D >K kring als een zuiver inductieve of
bq E S 228.
capacitieve belasting van de lamp.
Wanneer daarentegen de resonantiefrequentie in het toonfrequentiebereik valt, dan heeft men in den plaatkring van de lamp bij hooge
frequenties met een capacitieve en bq lage frequenties met een inductieve
belasting te doen.
De tijdelijke omloopzin van de arbeidsellips moet zich dan bijgevolg in
het toonfrequentiebereik omkeeren; dienovereenkomstig trekken zich de
ellipsen bij den overgang over de hoogste resonantiefrequentie heen
steeds smaller en ten slotte tot een rechte lijn samen, die de kleinste steil
heid toegevoegd is, om dan bij overgang tot nog kleinere frequenties
weer meer en meer uit te buigen.
Wanneer de lengtezijden van den een arbeidsellips omsluitenden recht
hoek volgens het boven uitgevoerde, het dubbele van de amplitude der
roosterwisselspanning en het dubbele der amplitude van den anodewisselstroom bedragen, dan moeten aan het middelpunt van den rechthoek,
waardoor zijn diagonaal gaat, de coördinaten eg = Eg en ia = Ja
toegevoegd zijn, waar Eg de roostergelijkspanning of voorspanning en
ja = (yflj — Ja2) /2 van den anodegelqkstroom zijn.
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Daarom kan men voor de diagonaal van een willekeurige frequentie ƒ en
daarmede den bij een bepaalde R'a —waarde behoorenden rechthoek, de
vergelijking
la —Ja -1 S'r | • (eg — Eg)
schrijven, die door eliminatie van Eg door middel van de vergelijking
i

Ja-SA<[Eg+ D (.Eb - K)]

i
' •

overgaat in
/fl-yö=|SV|

■

Ja + D(EB
eg-^-

•

• (124)
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Afb. 786. Arbeidsellips (R S 228).
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In vergelijking (124) is nu de voorwaarde voor de juiste ligging
van den rechthoek en daarmede van de ellips, d.w.z. voor een arbeids
wijze van de lamp buiten het roosterstroomgebied en buiten het gebied
van de karakteristiekkrommingen, onder te brengen; deze voorwaarde
kan daarin geformuleerd worden, dat de diagonaal door het punt met
de coördinaten eg = 0, ia = /fl( =Ja + J'a gaan moet.
Hierbij is vooropgesteld, dat de roosterstroomen by eg = 0 inzetten;
geschiedt dit echter reeds bij eg = Eg , dan moet het punt der diagonalen
algemeen met de coördinaten eg = EQ en ia = Ja + J'a samenvallen.
Door de inzetting van deze coördinaten in de voorgaande vergelijking,
zooals van de waarde R' Q en | S'r | komt men na korte omrekening tot
de formule

.

EB = K+Ja ■ (Ri + ra)+J'a ■ ^WL)’+(/?/ + AAy~-°-

!

È

■

■
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Deze formule beteekent volgens haar ontstaan een voorschrift: zy
schrijft voor, hoe groot de plaatspanning minstens gemaakt moet worden,
opdat daarmede de voor den stand van de ellips gestelde voorwaarden
vervuld worden. In algemeene schrijfwijze luidt zij:
£b = K+Ja-(Ri + ra) + J'a ,\ R' |—.

■

-

i:

'
;•
*

yv;:

:
1- •

.

•

(125)

en houdt dan in: de plaatspanning moet minstens zoo groot worden ge
kozen, dat door haar buiten de correctiespanning K en de voor de ver
schuiving ZL noodzakelnke spanning E„/D van den gelijkstroom spanningsafval aan de werkweerstanden Ren ra zooals de wisselstroomspanningsafval aan den impedans | R' | opgebracht en gedekt worden.
Volgens het voorgaande moet bij inductieve belasting van de eindversterkerlamp de plaatspanning des te grooter zijn, naarmate de
frequentie hooger is, want | R' | neemt dan met co toe.
Zou men bij de uitrekening daadwerkelijk de hoogste slechts in de weer
gave der spraak voorkomende frequentie van ƒ = 10000 in aanmerking
nemen, dus w = 63000 stellen, dan verkreeg men bij de gebruikelijke data
Eb — waarden van een ongelooflijk bedrag.
Men behoeft echter zulke hooge frequenties in het geheel niet in aan
merking te nemen en wel op grond van het feit, dat de geluidsdrukamplituden van deze frequenties zoowel in de muziek als in de spraak
altijd beduidend minder zijn, dan die van de midden-frequenties.
1
Dit heeft ten gevolge, dat men ook — tenminste bij vervormingsvrije
spanningsversterking — de grootste wisselspanningsamplituden aan het
rooster van de eindversterkerlamp juist voor de middelste frequenties
verkrijgt, zoodat daarom hierbij het gevaar het grootst is door te ge
ringe plaatspanning met de arbeidswijze van de lamp in het gebied van
de roosterstroomen of der karakteristiekkrommingen te belanden.
Daarom kan bij inductieve belasting EQ volgens de bovenstaande
formule op een waarde ƒ = 800 overeenkomend met co — 5000 gerekend
worden. Iets anders liggen de verhoudingen bij capacitief-indüctieve be
lasting; hier heeft | R' | zyn hoogste waarde voor de resonantiefrequentie
van den door de capaciteit en zelfinductie gevormden trillingsketen.
Daarom is dan deze resonantiefrequentie voor de berekening van de
noodzakelijke plaatspanning te benutten, in zooverre zij niet boven
ƒ = 800 ligt.
Uit de formule voor E a kan door middel .van
es-sa —

D' (£b — K)

gemakkelijk een formule voor Ep worden afgeleid, die
Eg=EG-fa-D. |tf'|

' ••

(126)
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luidt en de vcreischte negatieve voorspanning van het rooster aangeeft,
die aanwezig moet zijn, wanneer weer vermeden moet worden, dat de
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Afb. 787. Frequentieafhankelykheid van het mechanisch nuttig
effect; lamp- en luidsprekerdata by verschillende waarden van Ri.

\
■

arbeidsellips van de lamp het gebied van de roosterstroomen of de
karakteristiekkrommingen doorsnijdt.
Voor de uitrekening van Eg is natuurlijk opnieuw als tevoren co = 5000
resp. de resonantiefrequentife te benutten.,
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Aan de uitdrukking voor Eg herkent men, dat de amplitude van de
roosterwisselspanning de grens

Eg—Ja ' D • R'

■

;

-•

is gesteld.
Hier mag intusschen bij inductieve belasting van de eindversterkerlamp
niet zonder meer de waarde co — 5000 ingevoerd worden. Zou men ri.1. de
met deze waarde uitgevonden spanningsamplituden aan het rooster van
de lamp ook voor kleinere frequenties opdrukken, dan was een over
belasting van de lamp het gevolg.
De afb. 784 en 786 laten dat duidelijk zien. Maakt men b.v. voor co —
100 E'g>E'gCO= 100, dan verlengt zich de smalle tot de kleine frequentie
behoorende ellips, naar boven en beneden in het gebied van de karakteristiekkrommingen. Men ziet, dat bij inductieve belasting de grenswaarde
voor Eg met behulp van de kleinst voorkomende frequentie — overeen
komende met ongeveer co = 100 — te berekenen is.
Wanneer men geheel zeker wil zijn, begrenst men ook de roosterwisselspanningen voor hoogere frequenties op de bij co — 100 juist nog ge
oorloofde waarde, doch inderdaad zijn bij deze hóogere frequenties iets
grootere roosterwisselspanningen bestaanbaar.
Bij capacitief-inductieve belasting van de eindversterkerlamp kan
niet vooruit gezegd worden, of hieruit de kleinste waarde van E' g
voor co — 100 of voor co 5000 volgt, daar zulks afhangt van de ligging
der met de resonantiefrequentie overeenkomende co-waarde, tusschen
100 en 5000.
In het feit, dat de overbelasting van den anodestroom tot aan de grenzen
Ja\ en Ja2 of Ja + J'a en Jn—J'a ieder afhankelijk van de frequentie, ver
schillende amplituden van de roosterwisselspanning vereischen, komt
de frequentieafhankelijkheid van de gekozen schakeling van eindver
sterkerlamp en luidspreker tot uitdrukking.
Deze frequentieafhankelijkheid komt nog duidelijker in de vergelijking
voor het mechanisch nuttig effect van den luidspreker naar voren:

n ~ V2 i"an

E'2_
1
g
pi j |2

(127)

In afb. 787 is de frequentieafhankelijkheid van het mechanisch nuttig
effect of veelmeer de verhouding Ln rQn voor E'g — 1 Volt en de daar
aangegeven lamp en luidsprekerdata bij verschillende waarden van 72
voorgesteld.
De sterke buiging van de kromme voor de hoogere frequentie be
antwoordt hier aan een afname van het vermogen met ongeveer de tweede
macht van de frequenties.
Daar anderzijds, als inleiding gezegd werd, dat de geluidstraling, of

ïnttnwHfl'rfillt
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anders uitgedrukt dé stralingsweerstand van de geluidgevende deelen,
ongeveer omgekeerd met de tweede macht toeneemt, verkrijgt men in het
gebied van de hoogere frequenties gelijkblijvende geluiddrukamplituden of
geluidssterkten bij gelijke roosterwisselspanningen.
Daarentegen moet de geluidssterkte bij kleine frequenties minder
worden, wat intusschen inderdaad om hier niet nader uit een te zetten
redenen, niet geheel in met de teekening overeenkomende mate het geval is.
Zet men aan den luidspreker een condensator parallel, dan heeft dit
om te beginnen- een verlies aan geluidssterkte voor alle frequenties ten
gevolge, omdat de condensator een nevensluiting voor den anodewisselstroom naar den luidspreker vormt.
Verder kan men echter door een voldoend hooge capaciteit van den
condensator ten opzichte van de zelfmductie van den luidspreker, de
resonantiefrequentie van den uit hen bestaanden trillingskring zoo ver
omlaag drukken, dat zij in het frequentiebereik beneden den knik van de
tot hier verkregen energiekromme valt.
Daar dan | R' | niet meer voor de hoogste, doch voor deze diepliggende
resonantiefrequentie het grootst wordt, verkrijgt men een veranderden
krommevorm van het mechanische nuttig effect, die weliswaar weinig
steil afvalt, doch waarbij deze afval verder in het gebied van de lage
frequentie reikt.
In de weergave door den luidspreker worden dan de hooge frequenties
benadeeld, terwijl de geluidssterkte van de lage frequenties bij die van de
middelste frequenties beter aangepast schijnt.
Na de ontwikkeling en behandeling van de algemeene theorie der eindversterking moeten nu nog eenige speciale vragen opgehelderd worden;
voor alles de vraag, welke data voor de eindversterkerlamp het gunstigst
zijn, wanneer een bepaalde luidspreker volledig tot zijn recht moet komen.
Uit de stroomafname van den luidspreker verkrijgt men allereerst de
noodzakelijke emissie van de lamp, juister gezegd, de lengte JQ ( — Ja^ =
2 J'a welke het rechte deel van haar statische karakteristiek moet bezitten.
Verder hebben de krommen getoond, dat een kleine inwendige weer
stand van de lamp gunstig is.
Een richtsnoer voor de juiste waarde van R, kan men uit de vergelijking
voor Eb vinden, indien men hierin JQ = M. J'a zet, waar M voor grootere
lampen de waarde 1.5 bezit en voor kleinere lampen 1.5 tot 2. Men ver
krijgt door omvorming
Eb-K

/'s

-V

'
:

•V

1

■

■
■

= Af • (/?/ + ra)+ 1 (cö Ly + (Ri+ Aay . . . (129)

fa
In deze vergelijking worden L, rQ en Afl door de keus van den luid
spreker bepaald, evenzoo M en J'Q volgens het hiervoor gezegde; schat
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men nog K en neemt men een bepaalde ER als hoogste plaatspanning aan,
dan kan de noodige Rj met co — 5000 worden uitgerekend.
De eindversterkerlamp mag geen hoogere Rj -waarde bezitten, wanneer
men met de voorgeschreven hoogste plaatspanning E R uitkomen en daar
mede werkelijk het eveneens voorgeschreven door J'a voorgestelde ver
mogen bereiken- wil, zonder in het gebied van de roosterstroomen of de
karakteristiekkrommingen te geraken.
Hoe lager de plaatspanning is, welke men gebruikt, en hoe grooter het
vermogen is, dat men verlangt, des te kleiner moet Rj gemaakt worden.
De vergelijking (128) kan ook bij anderen stand van zaken gebruikt
worden, b.v. in het geval, dat een bestaande eindversterkerlamp ver
betering behoeft, omdat ongeveer bij de hoogst toelaatbare plaatspanning
nog een deel van het rechte gedeelte van hare statische karakteristiek
rechts van eg = 0, dus in het gebied van de roosterstroomen ligt.
Met behoud van de steilheid der lamp, kan dan haar Durchgriff worden
vergroot. In welke mate dat geschieden moet kan men aan de (E B —K)/
J' Q-vergelijking zien, wanneer men hierin Rj = 1/S • D zet. De ver
gelijking toont dan, dat men bij de eindversterkerlamp hooge specifieke
vermogens, waaronder hooge waarden van ER J'Q verstaan worden,
groote waarden van den Durchgriff bereikt, die tot 40 % bedragen mogen.
Natuurlijk mag men daarentegen het feit niet geheel uit het oog ver• liezen, dat groote waarden van den Durchgriff de versterking door de
eindversterkerlamp verlagen en dus ter verkrijging van hetzelfde anodestroomvermogen evenredig hoogere amplituden van de roosterwisselspanningen vereischen. De bovenvermelde formule voor Ln toont, dat E' g
proportionaal met D veranderd moet worden, wanneer
onveranderd
moet blijven.
In de beschouwing van enkele speciale gevallen is nu door de achter
staande uiteenzetting de mogelijkheid van een bedriegelijke conclusie
voorkomen. Hoe kleiner de eindversterkerlamp is, des te kleinere stroomen
JQ en J' a en des te minder vermogen zij natuurlijk vermag af te geven.
Met J Q en J'Q neemt echter ook de vereischte plaatspanning ER af.
Bestaat hier niet de mogelijkheid, door parallel geschakelde meerdere
kleinere lampen en zoodoende door samentelling van haar anodestroomen
den anodestroom van een groote lamp te bereiken, zonder intusschen de
voor deze groote lamp vereischte hooge plaatspanning te moeten in
gebruik stellen, omdat elk van de kleine lampen voor zich slechts een
geringere plaatspanning vraagt?
Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Men wint door zulk een
parallelschakeling van kleinere lampen met betrekking tot de noodzakelijke
plaatspanning bijna in het geheel niets, moet daarvoor echter het aan
zienlijke nadeel op den koop toenemen, dat afwijkingen tusschen de
'statische karakteristieken van de enkele lampen kunnen bewerkstelligen,
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dat bij gelijke roosterwisselspanning, de eene lamp reeds van tijd tot tijd
in het gebied van de karakteristiekkromming komt, terwijl de andere
tegelijk nog in het rechte deel van hare karakteristiek blijft.
Dit kan tot vervormingen leiden. Worden b.v. 4 Telefunkenlampen
R E 504 met elkaar parallel geschakeld, waarvan elk de data E"jx = 3,5
Volt, J"h = 0,5 Amp., D" = 0,22, R, = 7500 Ohm, J"„ = 0,017 Amp.
J"a = 0,011 Amp. en K" = 38,6 Volt heeft, dan kunnen deze vier lampen
in hare gemeenschappelijke arbeidswijze volledig door een enkele hypo
thetische lamp met volgende data worden vervangen:
Eh= E"h = 3,5 Volt, J"’h -4 Jh
Ja

2.0 Amp. D = D" = 0,22, /?,•=/?,•/418750hm,

4 • / 'fl “0,068 Amp., ƒ = 4 . J"Q = 0,404 Amp., K = K" = 38,6 Volt.

Deze data doen inzien, dat de arbeidswijze van de vier parallel ge^
schakelde lampen slechts inzooverre van de eene enkele groote lamp voor
Ja — 0,06 Amp. en «J'fl = 0,04 Amp. — deze getallen komen overeen met
de R S 228 — afwijken kan, als zij tezamen een naar verhouding kleinen
inwendigen weerstand hebben.
Volgens de boven uitvoerig behandelde vergelijking voor EB moet de
plaatspanning bij de vier parallel geschakelde kleinere lampen R E 504
861 Volt bedragen, daarentegen bij de ongeveer hetzelfde presteerende
groote lamp R S 228, 927,5 Volt, dus slechts ongeveer 65 Volt meer. Het
gloei stroomverbruik is in beide gevallen eveneens ongeveer hetzelfde, n.I.
4 • 3,5 • 0,5 = 7 Watt tegenover 7 * 1,1 = 7,7 Watt.
Het physisch verschijnsel, dat door parallelschakeling van lampen geen
werkelijke voordeelen verkregen kunnen worden, is op de overweging ge
grond, dat men ter overwinning van een bepaalden weerstand, namelijk
den impedans in den plaatkring, met een bepaalden gelijk- of wisselstroom
altjjd en onder alle omstandigheden een zekere minimumspanning moet
toepassen; deze spanning moet de anodebatterij of het plaatspanningapparaat leveren, afgezien van de kleinere spanningen ter overwinning
van den inwendigen lampenweerstand.
Het ligt voor de hand, na de parallelschakeling van meerdere lampen,
die van meerdere luidsprekers te verklaren. Vormen twee gelijke, parallel
geschakelde luidsprekers inplaats van een enkele, de belasting van de
eindversterkerlamp en neemt men eerst eens aan, dat ondanks de belastingverandering de gezamenlijke stroomen (JQ en J'Q) in den plaatkring van
de lamp onveranderd blijven, dan verkreeg ieder der luidsprekers een
half zoo grooten stroom als te voren de enkele en gaf daarmee overeen
komend een vierde van het vermogen; beiden tezamen dus het halve ver
mogen van den enkele.
Nu wordt echter in werkelijkheid door de twee parallel geschakelde
luidsprekers de belasting van de lamp eveneens ongeveer op de helft ge
bracht, zoodat de anodestroomen moeten toenemen, maar niet in ver-
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houding tot de belastingverandering, doch in geringere mate, omdat zij
ook van den inwendigen lampenweerstand afhangen, die onveranderd
blijft.
Zoodoende moet het vermogen van de beide gelijke, parallel geschakelde
luidsprekers iets meer dan de helft van een enkele op zich zelf bedragen.
Natuurlijk mogen aan het rooster van de eindversterkerlamji, bij de door
de beide luidsprekers bewerkte verkleining van \R'a\ ook slechts ge
ringere wisselspanningen E'g worden opgedrukt, voor zooverre een over
belasting van de lamp in het gebied van de karakteristiekvormingen, dat
zooals eerder gezegd, vermeden moet worden.
Anderzijds volgt uit de verkleining van | R' Q | de mogelijkheid, EQ en
Eg te verminderen. Geschiedt dat in de juist toelaatbare mate, dan daalt
het met de beide parallel geschakelde luidsprekers bereikbare nuttig effect
op juist de helft van het oorspronkelijk met één luidspreker bereikbare;
dan is namelijk:
U'n

=2(

ran ’

(fa/2);j =

1
2 Lr

Ondanks dit feit, volgens hetwelk de parallelschakeling van luidsprekers
oneconomisch is, zal men deze bij gelegenheid toch bij meerdere luid
sprekers ten uitvoer brengen, namelijk b.v. in het geval, dat een ver
deelde geluidsweergave gewenscht of een enkele van de te gebruiken
luidsprekers niet in staat is, de anodestroomen Ja en J' Q alleen voor
zich, zonder door mechanische deelen bepaalde vervormingen, op te
nemen.
Wat anderzijds de serieschakeling van meerdere luidsprekers betreft,
bewerkt deze een vergrooting van den impedans in den anodekring van de
eindversterkerlamp, zoodat zij slechts vol belast kan worden, wanneer de
plaatspanning en de roostervoorspanning evenredig met de EQ — resp.
Eg — formule verhoogd worden.
Tevens moeten voor volle belasting aan het rooster van de lamp ook
grootere amplituden E'g toegevoerd worden. Afzien van de verhooging
van Eb , Eg en E'g zou weder vervormingen of een onvolledige werking
van de lamp tengevolge hebben.
Met op de juiste wijze verhoogde spanningen verkrijgt men echter

J1'2a

L"n — (2* ran) ’ 2 —^ ^n’
Deze verdubbeling van het nuttig effect immers, moet zooals gezegd,
door spanningsverhoogingen verkregen worden.
Ten slotte volgen hieronder twee tabellen, waarin de in de vergelijkingen
en formules voorkomende waarden en resultaten voor drie bekende lampen
zijn opgenomen (vergelijk afb. 781, 783 en 785), aangenomen, dat deze
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in ieder geval met een goeden electromagnetischen luidspreker belast
worden, waarvan de data de volgende zijn: L = 2,35 Henry, rQ = 2000
Ohm, Aq — 3000 Ohm (vergelijk a,fb. 782, 784 en 786).

I
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Tabel 1.

Valvo 201 B
Telef. RE 504
Telef. RS 228

3,5
3,5
7,0

D

Ri

Ja

J'a

Ec

Amp I %

Ohm

mA

mA

Volt I Volt

0,32
0,5
1,1

9200
7500
3200

8,5
17,0
60,0

4,5
11,0
40,0

Jh

Eh
Volt

:

18
22
18

0
0
0

K

{

Tabel 2.

Ri + ra
Valvo 201 B
Telef. RE 504
Telef. RS 228

Ra

\R'\

|

Ohm

Ohm

11200
9500 |
5200

12130
12130
12130

16930
15760
13300

Ohm

*.
.

33,3
38,6
83,5

I

Eb
Volt

Ee

\E*

Volt

I Volt

205
374
9275

-13,7
-38,2
-95,8

9,9
25,4
44,7

i iiy

16. PRACTISCHE uitvoeringen van lampVERSTERKERS MET TRANSFORMATOR-KOPPELING.

|

In het voorgaande hebben wij getracht op grond van metingen en be
rekeningen gezichtspunten voor de gunstigste dimensioneering van lampen
en koppelingstransformatoren te geven. In deze afdeeling, die ten op
zichte van de theoretische over
75%,
wegingen niets nieuws meer
brengt, zullen deze gezichts7-5
o
punten aan de hand van eenige
^ voorbeelden getoetst worden,
&
om ook de practische uitvoering
^ te geven voor het tot stand
'«J
obrengen en dimensioneeren van
9
lampversterkers
met transfor- +■
matorkoppeling.
Een bijzondere beteekenis
heeft de koppelingstransforma+ 100
tor, wanneer een strerke omAfb. 788. Schema van een lampverroepzender in de nabijheid is
sterker met transformatorkoppeling.
en luidsprekerontvangst met
zoo weinig mogelijk technischen omslag verlangd wordt. In zulk een geval
levert de eenvoudige detectorlamp, die bovendien bij groote roosterwisselspanningen niet meer toereikend amplitude-onafhankelijk werkt, niet altijd
een voldoend groote geluidssterkte.
Op de eerste plaats komt dan een éénlampsvprsterker in aanmerking,
die door een transformator
van geschikte transformatieverhouding met den detector
gekoppeld is. De eenvoudige
en bekende schakeling van
zulk een éénlampsversterker
is in afb. 788 weergegeven.
De doelmatig toe te passen
verhouding van den transfor- '
mator hangt, daar de werk
zame roosterweerstand (C/20)
practisch gegeven is, slechts
van den weerstand van den
detectorkring en de toelaat Afb. 789. Bovenaanzicht van een practisch uitgevoerden lampversterker met
bare frequentie-afhankelijktransformatorkoppeling.
heid af.
Bij de gebruikelijke detectorkringweerstanden, die in de grootte van
eenige duizenden Ohm liggen, levert een verhouding van 1 : 5 tot 1 : 6
in den regel npg een toereikende frequentieafhankelijkheid.
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Bij de constructie van deze ingangstransformatoren, in het bijzonder
bij de keuze der voor de kern benutte ijzersoorten en ook bij de dimen-
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afb. 789.
sioneering van de ijzerkern moet er acht op gegeven worden, dat geen
merkbare magnetiseering hiervan plaats vindt en dat de amplitude der
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Afb. 791.
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+

100
* 4*
Schema van een tweelamps laagfrequent-versterker
met transformatorkoppeling.

door de primaire wikkelingen vloeiende wisselstroomen relatief klein is.
Wanneer de in afb. 788 voorgestelde eenvoudige versterker achter een
lamp geschakeld moet worden, dan is een andere koppelingstransfor-
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mator noodig, die ook nog bij merkbare voormagnetiseering onberispelijk
werkt en waarbij de ijzerkern zoo gedimensioneerd is, dat ook bij sterkere
primaire wisselstroomen het arbeidspunt op de magnetiseeringskromme
niet in gebogen deelen verlegd wordt.
Wanneer deze versterker achter een lamp geschakeld moet worden,
met een inwendigen weerstand van 20.000 tot 30.000 Ohm, dan is een
voordeelig compromis tusschen versterkings- en vervormingsgraad voor
den transformator, de verhouding van ongeveer 1:3 tot 1:4.

Afb. 792. Buitenaanzicht van een afzonderlijk gebouwden
tweelamps laagfrequentversterker met transformatorkoppeling.
Zoolang de éénlampsversterker de taak te vervullen heeft om de steeds
relatief zwakke stroomen die door den detector geleverd worden, te versterken, zijn de aan de secundaire wikkeling optredende wisselspanningen
meestal niet zoo belangrijk, dat een overbelasting van de gebruikte versterkerlamp te vreezen is.
In tegenstelling met de versterking achter lampen, waar, zooals in de
afdeeling over de eindversterking speciaal uiteengezet werd, practisch
willekeurig groote wisselspanningen ter beschikking staan en het er daar
om slechts op aan komt, de laatste lamp een maximale, doch vervormingsvrije energie te ontnemen, gaat het bij de eindversterking van de zwakke,
door een detector geleverde, stroomen in den regel slechts om een voor die
versterking voordeelige aanpassing.
Voor dit geval is de in afb. 788 aangegeven anodespanning voldoende.
De lamp' met 15 % Durchgriff, die bij de aangegeven anodespanning met
een negatieve roostervoorspanning van ongeveer 4 volt kan volstaan,
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levert eene goede versterking, zonder dat haar overbelasting te vreezen is.
Een eenvoudige versterker, waarvan de schakeling overeenkomt met
die van afb. 788, is, van verschillende kanten gefotografeerd, in de af
beeldingen 789 en 790 weergegeven en behoeft door de eenvoudigheid
van de schakeling wel niet nader verklaard te worden. Wanneer de
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Afb. 793.

Binnenaanzicht van den tweelamps laagfrequentversterker van afb. 792.
enkele bestanddeelen goed geïsoleerd opgebouwd en op de aangegeven
wijze verbonden worden, dan is een weigering van dezen versterker niet
te verwachten.
Een eenvoudige versterker, die eveneens in verbinding met den detector
goede resultaten oplevert, is in afb. 791 schematisch voorgesteld. Deze
tweelampsversterker is dan geschikt, wanneer geen groote eindgeluidssterkte verlangd wordt en ook aan de vervormingsvrijheid geen al te hooge
eischen gesteld worden,
De versterking van dit apparaat is in den regel toereikend om telefonieen telegrafiestations, die in de koptelefoon achter den detector slechts zeer
zwak hoorbaar zijn, met flinke geluidssterkte door den luidspreker te
doen weergeven.
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Ingeval voor de opname van sterkere zenders of ook voor ontvangst
met koptelefoon een mindere versterking gewenscht is, kan door middel
van den schakelaar S de luidspreker of telefoon in den plaatkring van de
eerste trap gelegd worden. .
Bij gebruik van een anodebatterij is het in dat geval aanbevelens
waardig, de gloeidraadvoeding van de tweede lamp uit te schakelen, om
een onnoodig stroomverbruik door den anders vloeienden anodegelijkstroom van de tweede lamp te vermijden.
In de schakeling van afb. 791 zijn voor den spannings- en eindversterker
nog dezelfde lampen en negatieve roosterspanningen benut. Dit is natuur
lijk slechts in zooverre voordeelig, als het om een of andere reden niet
loonend is, de gunstigste afmetingen te gebruiken.
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Afb. 794. Schema van een tweelamps laagfrequentversterker
met transformatorkoppeling voor hoogere plaatspanning.
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Zulke redenen kunnen hierin bestaan, dat (zooals in afb. 791) ook de
spanningsversterkertrappen na een eenvoudige omschakeling in den eindtrap veranderd moeten worden, of dat het meerdere vermogen, dat het
apparaat onder de gunstigste omstandigheden geven zou, in werkelijkheid
niet zoo beduidend is, dat men daarvoor een grootere complicatie van den
aanleg (speciale lampen, verschillende negatieve roostervoorspanningen)
op den koop toe zou moeten nemen.
Een, met de schakeling van afb. 791 overeenkomende versterker, is in
de afb. 792 en 793 weergegeven.
Uit de theorie volgt, dat een optimale versterking bij gegeven frequentieafhankelijkheid (pseudodemping) niet bij toepassing van lampen met
grooten Durchgriff en hooge transformatieverhoudingen plaats vindt, doch
bij gebruik van lampen met kleinen Durchgriff en evenredig kleinere
verhoudingen. In het bijzonder komt dit ook uit de metingen der afb.
765, 766 en 767 naar voren.
Een tweelampsversterker, waarvan de spanningsversterkerlamp volgens
deze gezichtspunten gedimensioneerd werd, is in afb. 794 weergegeven.
De negatieve roostervoorspanning van de eerste trap, waar een lamp
i
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van slechts 3% Durchgriff benut wordt, zal slechts ongeveer 1 tot 2
Volt bedragen.
Ter aanpas
sing van den
hoogen roosterweerstand van
de eindversterkertrap aan den
ook relatief zeer
hoogen weer
stand van de
spanningsversterkerlamp,
dient een trans
formator
met
lage verhoudingen.
Zooals
de
reeds
aange
Afb. 795. Practische uitvoering van den versterker
voerde meting
volgens de schakeling van afb. 794.
toont, is bij de
verhouding 1 : 2 een betrekkelijk geringe frequentieafhankelijkheid voor
handen, welke in de rich
ting van de lage tonen,
waarop het hoofdzakelijk
aankomt, zelfs geringer is
dan die bij de in afb. 791
gebruikte
dimensioneering.
Om de hooge werking
van deze spannihgsversterkertrap eenigermate
tot zijn recht te doen
komen, is het vooral
zaak, de eindversterkertrap juist te belasten.
Om grootere geluids
sterkten toereikend vervormingsvrij te kunnen
Afb. 796. Bovenaanzicht van den versterker 'houden, is het aan te be
van afb. 795.
velen een anodespanning
van minstens 150 Volt te gebruiken. In de laatste trap is een lamp met
hoogere emissie en grooteren Durchgriff noodzakelijk, die by de genoemde
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anodespanning het beste met een negatieve roostervoorspanning van on
geveer 10 Volt kan werken.
Een versterker met de schakeling en afmeting van afb. 794 is in de
afb. 795 en 796 gefotografeerd. Zooals bij alle versterkers, moet er ook
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Smoorspoel-versterker.

bij laagfrequentversterkers met transformatorkoppeling bijzonder op ge
let worden, dat rooster en anodeleidingen niet dicht naast elkaar gelegd
worden.
Het zelf-genereeren vindt ook vaak zijn oorzaak in de werking van de
rooster-anodecapaciteit. Bij hooge enkel-versterking van de lamp laat zich
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Ontvangschakeling met tweelamps smoorspoelversterker.

het genereeren door de rooster-anodecapaciteit, zelfs bij een zorgvuldige
samenstelling, dikwijls niet onderdrukken, ingeval de plaatkring van de
lamp ten opzichte van de resonantiefrequentie van den roosterkring overheerschend inductief is.
Volgens het bekende voorbeeld van Barkhausen, kan dit genereeren
worden vermeden, wanneer men de eigentrilling van den roosterkring van
elke volgende trap dieper legt. De toepassing van transformatoren met
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verschillende eigentrillingen in de enkele trappen is ook beter om de
resonanties over het frequentiebereik te verdeelen en zoodoende uitge
sproken resonantielagen te vermijden.
Door de juiste verdeenaar
ling van de resonantielagen
Luidspreker
en ook door verlegging
u
o
der strooiresonantie van
de transformatoren op be
3
paalde frequenties, kan,
>3
wanneer de transforma
toren voor een bepaald
^'KTTÖÖÖ —
O
lampentype berekend zijn,
«Ö
in het bovenste frequentie
co
O
bereik een bijna ideale
I
frequen tie-onafhankel ij kw
a
heid worden verkregen.
B
In het onderste frequen
§o
tiebereik is deze verdeeling echter niet goed door§
voerbaar, omdat op gron
<V,IQOOOOO
JU
den, die reeds in de voor
jqrcp—' ——
gaande afdeelingen van dit
w
hoofdstuk uiteengezet wer
den, bij alle transforma
o
toren de volledige aanpas
B
sing bij zeer kleine fre
c£>
quenties slecht moet zijn
JU
f mm
en daarom automatisch be /
.♦! I
nadeeld worden.
<- * ^
Ui
cO
Naast de bovenvermelde \
■Sr s
—Ui‘*
|
soort van zelfgenereeren
C
door de roosteranodecapao
citeit bestaan nog verschil
ci
lende mogelijkheden, die
o
tot een gillen van den ver
mm
£
sterker kunnen leiden en
<
die in het bijzonder bij de
(
0 0 000
hierachter aan te geven
I •
schakelingen met meer
dan twee tot laagfrequentversterking dienende lampen van beteekenis zijn.
Bij hoogere versterkingen treedt dikwijls door den inwendigen weer
stand van de anodebatterij een terugkoppeling in, die natuurlijk bij toe-
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nemenden inwendigen weerstand, d.w.z. bij toenemenden ouderdom van de
batterij, des te waarschijnlijker tot zelfgenereeren voert. Deze ongewenschte terugkoppeling is in den regel gemakkelijk te vermijden, door
de gelijkstroom-bron met een condensator van enkele microfarads te over-
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Vooraanzicht van een ontvanger, gebouwd volgens het schema
van afb. 799.

bruggen.
Bijzonder gevaarlijk is bij versterkers met zeer hoogen versterkingsgraad de genereerneiging, die ontstaat, doordat van de uitgangszijde van
den versterker breukdeelen van de daar aanwezig zijnde zeer groote

Afb. 801.

Achteraanzicht van den ontvanger volgens het schema
van afb. 799.

energie in juiste phase op de ingangszijde teruggevoerd worden.
Tegen deze soort van terugkoppeling, die voor alles by versterkers met
duidelijk uitgesproken resonantielagen gemakkelijk intreedt, kan men zich
het best beschermen door zorgvuldige afscherming, en goede montage.
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Hierbij moet er op gelet worden, dat de transformatoren van de ver
schillende versterkingstrappen, in het bijzonder wanneer zij een groote
strooiing bezitten, niet te dicht naast elkander opgesteld mogen worden.
Wanneer genereerneiging aanwezig is, moet er niet alleen bij de mon-
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Afb. 802.

Bovenaanzicht van den ontvanger volgens het
schema van afb. 799.

tage van de transformatoren, maar ook in het algemeen op gelet worden,
dat die deelen van het apparaat zoo ver mogelijk van elkaar gescheiden
worden gehouden. De laatst genoemde soort van genereeren kan meestal
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Balans- of „push- pull-” versterker.

vermeden worden, wanneer de ijzerkern van verschillende transformatoren
met de aarde, resp. met de negatieve pool van de gloeistroombron ver
bonden wordt.
Vaak, maar niet altijd, kan ook door het verwisselen der aansluitingen
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.

53

•

’r

;
Lampversterkers

■)

met

transf ormato r-k o p p e 1 i n g. 835

een laatste, zeker succesvol middel. Men kan door parallelschakeling van
een min of meer hoogohmigen weerstand, met een van de transformatorwikkelingen de versterking, in het bijzonder bij de resonantieligging
zoo verminderen, dat genereeren juist niet meer plaats vindt.
Deze laatste kunstgreep moet echter alleen dan toegepast worden, wan
neer de transformatoren een zeer sterk uitgesproken resonantielaag be
zitten en de pseudodemping niet zoo groot is, dat deze onmerkbaar wordt.
Wanneer in de spanningsversterkertrap van het apparaat van afb. 794
inplaats van den transformator 1 : 2 voor de koppeling er een met nog
kleinere verhouding benut wordt, dan neemt de frequentie-afhankelijkheid
verder af. De versterking is ook dan nog zeer belangrijk.
Het verdient zeker aanbeveling, op wetenschappelijke gronden en ook
met het oog op de ver
liezen in den transfor
mator, inplaats van de
transformatoren
met
zeer kleine verhouding,
overeenkomstige smoorspoelen te gebruiken.
Welke resultaten de
spanningsversterker
trap van een smoorspoelversterker met een
smoorspoel van 150
Henry en een lamp met
3% Durchgriff levert,
Afb. 806. Bovenaanzicht van den balansversterker
is reeds in een vroegere
volgens het schema van afb. 803.
afdeeling van dit hoofd
stuk besproken (meting afb. 776).
Ook hier moet er nog speciaal op gewezen worden, dat een zoodanig
gedimensioneerde smoorspoelversterker, de algemeene opinie ten spijt,
geen de weergave nadeelig beïnvloedende vervormingen door de kromming
van de statische karakteristiek van de spanningsversterkerlamp bezit.
Het schakelschema en de overige gegevens van zulk een versterker zijn in
afb. 797 weergegeven.
Opmerkelijk is bij dezen versterker de dimensioneering van de eindversterkertrap, die geheel volgens de in de afdeeling over eindversterking
ontwikkelde gezichtspunten is uitgevoerd. Door binnen de waarden der
verschillende opgaven te blijven, is deze versterker zeer geschikt voor de
weergave in groote zalen, omdat aan de eindtrap een zeer groot vermogen
vervormingsvrij ontnomen kan worden.
Wanneer het er om gaat, met dezen versterker muzikale uitvoeringen
zoo vervormingsvrij mogelijk te ontvangen, is het beter, de smoorspoelen
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door weerstanden van ongeveer 3 Megohm te vervangen. De werking
van den op deze manier ontstanen weerstandversterker is werkelijk niet
minder dan die van den spoelenversterker.
Interessant is het, dat, wanneer aan het rooster van de eerste trap
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Afb. 807.

Schakeling van een krachtversterker.

van den versterker van afb. 797 een, met de antenne gekoppelde trillingskring gelegd wordt, een gelijkricht-effect wordt waargenomen, waarvan
de verklaring op grond van de ter plaatse aangegeven theorie gemakkelijk
valt. Natuurlijk is dit bij hooge frequentie optredende gelijkrichteffect,
zooals ook volgens theoretische overwegingen te verwachten is, niet zoo
gevoelig, als in de hiermede overeenkomende, bekende weerstandschakeling.
Het spreekt van zelf, dat de voorgestelde dimensioneering der spanningsversterkertrappen van den smoorspoelversterker niet alleen met de voor
den eindversterkertrap van afb. 797 noodzakelijke anodespanning goede
resultaten oplevert, maar ook bij plaatspanningen van ongeveer 100 Volt.
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Bijvoorbeeld is in afb. 798 een ontvangschakeling weergegeven, waarbij de
eindversterking wel geen zeer groote vermogens vervormingsvrij kan af
geven, doch waarbij met eene plaatspanning van 100 Volt kan worden
volstaan.
Bij deze schakeling is het voordeel benut, dat de smoorspoelkoppeling
ten opzichte van de goedkoopere en meer vervormingsvrije weerstandkoppeling bezit. Dit voordeel bestaat hierin, dat het koppelelement direct
in den plaatkring van een teruggekoppelde detectorlamp gelegd kan
worden, zonder dat de genereermogelijkheid en gevoeligheid van deze
laatste hierdoor beïnvloed worden.
In de hiermede overeenkomende schakeling met
weerstandkoppeling zijn zooals bekend kunst
grepen noodig (verliesvrije spoelen en capaciteitsarme samenstelling), om de genereermogelijkheid
ïte behouden, die meestal nog niet eens gunstig zijn.
Om te vermijden, dat de detectorlamp een bij
v
zondere anodespanning moet hebben, resp. om
een soepel genereeren te bereiken en voor alles
om een goede laagfrequent spanningsversterking
£jg
te verkrijgen, is in afb. 798 ook voor den eersten
trap een lamp met kleinen Durchgriff genomen.
Afb. 808. TransforEen verder voor goede ontvangst zeer geschikte ma- push-pull-transschakeling, die zich van de voorgaanden hoofd
formator.
zakelijk onderscheidt, doordat voor de detector
lamp nog een lamp hoogfrequent-versterking geschakeld is, toont afb.
799. De hoogfrequent-versterkertrap komt volkomen met de bekende
neutrodyneschakeling overeen, zoodat een nader ingaan hierop overbodig is.
Wanneer slechts een zender in de nabijheid opgenomen moet worden,
verdient het aanbeveling, den gloeistroom van de hoogfrequentlampen uit
te schakelen en de antenne aan de klem K te bevestigen. De detectorlamp
en de koppeling tusschen detector en laagfrequentversterking zyn volgens
de hiervoor beschreven gezichtspunten gedimensioneerd.
Voor de eigenlijke laagfrequentversterking kan een tweevoudige lamp
worden benut, waarbij twee gelijksoortige lampensystemen voor spanning
en eindversterking dienen. Indien slechts koptelefoonontvangst gewenscht
wordt, kan de meervoudige lamp uitgeschakeld en de telefoon (bij S in
afb. 799) in den plaatkring van de detectorlamp gelegd worden.
Een ontvangtoestel met de schakeling van afb. 799 is in afb. 800, 801
en 802 van verschillende zijden gefotografeerd, weergegeven. Bijzonder
goed is in dit voorbeeld de opstelling van de onderdeelen en de montage
in het hoogfrequente gedeelte.
De spoelen, die elkaar niet mogen beïnvloeden, zijn loodrecht ten opzichte
van elkaar en op grooten onderlingen afstand opgesteld, zoodat een bij-
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zondere afscherming overbodig wordt. In verbinding met een normale
antenne maakt de schakeling van afb. 799 de ongestoorde ontvangst
mogelijk van talrijke buitenlandsche stations op luidsprekersterkte, in de
nabijheid van den plaatselijken zender.
Naast de tot nu toe besproken laagfrequentversterkers hebben nog de
reeds in een vorig hoofdstuk vermelde balansschakelingen een ruime toe-
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Afb. 809. Transforma-super-transformator.
passing gevonden. De balansversterker maakt het mogelijk bij gebruik
van naar verhouding kleinere anodespanningen een vervormingsvrije ver
sterking van groote vermogens te verkrijgen en is daarom bijzonder ge
schikt voor het gebruik bij zaalluidsprekers (lijn- en krachtversterkers,
zie afb. 807). De schakeling van een balansversterker is in afb. 803 weer
gegeven.
De juiste verhoudingen van de transformatoren en de bedrijfsspanning
kunnen eveneens aan deze afbeelding worden ontleend. Een practisch uit
gevoerde versterker, waarvan de schakeling met afb. 803 overeenkomt,
is in de afb. 804, 805 en 806 weergegeven. Bij deze versterkingssoort, waar
bij het vermogen goeddeels afhangt van de symmetrie der enkele
trappen, komt het er op aan, dat zoo mogelijk gelijksoortige lampen benut
en dat deze door precies dezelfde spanningen gevoed worden.
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Daar bij goed werkende balansversterkers in de tusschen- en uitgangstrappen de yzerkernen van de transformatoren niet werkelijk voorgemag
netiseerd zijn, moeten hier bijzondere yzersoorten gebruikt worden. Verder
komt het er by de balans- of push-pull-transformatoren op aan, dat ook
de wikkelingen en haar capaciteiten, in het bijzonder ten opzichte van de
kem der middenaftakking, naar beide richtingen volkomen symmetrisch
zyn.
Om zeker te zijn, dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, doet men
goed, slechts transformatoren te gebruiken, van een goed bekend staand
fabrikaat. Als zoodanig komen de producten (zie afb. 808 en 809) der
Transforma-fabriek (Transformer Works te Amsterdam) hiervoor wel op
de eerste plaats in aanmerking, daar bij deze transformatoren de naam
een waarborg is voor de kwaliteit.
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HET SUPERHETERODYNE PRINCIPE.

De superheterodyne ontvanger is een verdere ontwikkeling van de in
de radio-telegrafische ontvangtechniek, met gebruikmaking van ongedempte
golven, algemeen ingevoerde zwevingsontvangst en in dien zin passende
modificatie van dit principe voor omroep-ontvangst. Het essentieele onder
scheid bestaat daarin, dat in het eerste geval de ontvangstgolf in zweving
gebracht wordt met een oscillatorgolf van een dusdanige frequentie, dat
de door de zweving van de ontvangstgolf, met deze hulptrilling ontstaande
golf een in het bereik der hoorbaarheid vallende frequentie bezit, terwijl
bij den omroep-superheterodyne-ontvanger deze zoogenaamde „middelfrequentie” niet hoorbaar is.
In de radio-telegrafie, waar in het algemeen met lange golven werd
gewerkt, was met de invoering der ongedempte golven deze zwevings
ontvangst een onvermijdelijke technische noodzakelijkheid om de draadlooze signalen hoorbaar te maken. In de omroeptechniek, die met be
trekkelijk korte golven werkte, werd de invoering van de superheterodyneontvangst echter door een andere omstandigheid bepaald.
Voor de ontvangst van zwakke, verafgelegen stations is immers hoogfrequentversterking een vereischte. De lange golven boven 1500 M, zooals
deze in de draadlooze telegrafie werden gebruikt, waren zonder moeite
hoogfrequent te versterken.
Bij stygende frequentie daalde het nuttig effect van den normalen hoogfrequentversterker echter aanzienlijk en leverde de versterking beneden
300 M golflengte reeds groote moeilijkheden op. Het omzeilen dezer be
zwaren nu werd mogelijk gemaakt door het superheterodyne-principe.
Zooals wy reeds eerder hebben uiteengezet, worden de genoemde moei
lijkheden der directe hoogfrequentversterking hierbij overwonnen, door
vóór de versterking der ontvangstgolf deze met een hulpgolf van een hier
mede verschillende frequentie in zweving te brengen, waardoor een nieuwe
golf van lagere frequentie ontstaat. Deze laatste valt weliswaar nog niet
binnen het bereik van het gehoor, zooals bij zwevingsontvangst in de
radiotelegrafie, maar kan gemakkelijk versterkt worden met een hoog
nuttig effect.
Terwijl bij de oudere radiolampen slechts een drie- tot viervoudige
versterking te bereiken was per hoogfrequenttrap, kon na de transformatie
der ontvangstgolf in de middelfrequentie, een lange golf, met optimaal
nuttig effect versterkt, worden gebruikt.

■

.
:£;

I

’yj

Het super hete rodyné principe.

f;

j
!
!

841

De golflengtetransformatie of superheterodyne-ontvangst gaat dus in
beginsel van de overweging uit, dat door zweving der ontvangstgolf met
een hulptrilling, een middelfrequentie van zeer bepaalde, tevoren vast
gestelde golflengte (meestal boven 1000 M) wordt teweeggebracht, welke
laatste dan door een speciaal hiervoor gebouwden hoogfrequentversterker
maximaal kan worden versterkt. Op deze middelfrequentie wordt de ver
sterker voor eens en voor altijd afgestemd en blijft verder onveranderd.
Bij het zoeken van verafgelegen stations worden dan nog alleen de
antenne- en roosterkring afgestemd, zoomede de frequentie der oscillatortrilling ingesteld. Bij gebruik van aperiodische antennekoppeling kan, met
inachtneming van zekere voor
zorgsmaatregelen en bij ge
bruik van een bepaalde schake
#
ling, de ontvanger zoo worden
gebouwd, dat men slechts een
enkelen draaicondensator te
bedienen heeft.
%3
Met betrekking tot zijn pres
taties, voorzoover zulks zijn
/
ontvangst van verafgelegen
stations betreft, is de superheterodyne-ontvanger het een Afb. 810. Principe-schakeling van den
voudigst te bedienen, doch
superhet.
tevens het moeilijkst te bouwen
ontvangtoestel. Het principe-schema toont ons afb. 810.
Verwekt men met daarvoor geschikte middelen in twee trillingskringen,
die b.v. inductief met elkander gekoppeld zijn, twee trillingen Jl, en X>
van de frequenties vi en vs, dan ontstaat door de zweving een derde
trilling vi -j- vs (73) resp. vi — V2, die door middel van een op deze'
frequentie afgestemden en met de kringen gekoppelden trillingskring
kan worden uitgezeefd.
In afb. 811, zien wij hoe deze trillingen zich tot een derde trilling
vormen. Deze derde trilling noemt men de middelfrequentie, waarvan de
golflengte door de frequenties van de trillingskringen 1 en 2 wordt be
paald. In de practijk van den superheterodyne-ontvanger wordt de golf
lengte van de middelfrequentie meestal gekozen van 4000 tot 10000 M.
Deze middelfrequentie is nu door de microfoonstroomen van het zend-r
station juist zoo gemoduleerd als de ontvangstgolf. Zij wordt verder
hoogfrequent versterkt op de bekende manier en dan gelijkgericht door
een detector. De ontstane lage frequentie kan op normale wijze verder
versterkt worden.
De principieele zwevingswerking is schematisch in afb. 812 weergegeven.
De antenne levert den hoogfrequenten ontvangstroom, die aan een detector
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wordt toegevoerd. Op het rooster van deze eerste detectorlamp komen
tevens de wisselspanningen aan van de door het zwevingstoestel geleverde
hulptrillingen. Beide trillingen worden dus in de eerste detectorlamp
gemengd.
In den plaatkring der eerste detectorlamp zijn afstem-elementen ge
schakeld, die op de middelfrequentie zijn ingesteld, waarvoor de middelfrequentversterker is gebouwd. Deze afstem-elementen zijn gekoppeld
Ontvanggo/f

Oscillatorgolf
b

/K^A'AATv^A A ï\'K,Xd
e
Afb. 811.

■

&

ï

Middelfrequentie
na gelijkrichting

Vorming van de resulteerende trilling bij
zwevingsontvangst.

met een in den roosterkring der eerste versterkerlamp van den middelfrequentversterker geschakelden afstemkring, die tevens op de frequentie
voor dezen versterker is afgestemd.
Het koppelorgaan tusschen den plaatkring van de koppeling der eerste
detectorlamp en van de eerste hoogfrequentversterkertrap noemt men
het filter; dit filter heeft de taak te vervullen om alleen de middelfrequen
tie door te laten en allen anderen frequenties den weg naar den versterker
te versperren. In werkelijkheid hangt de selectiviteit van het ontvang
apparaat dan ook af van het filter, dit is niets anders dan een aan beide
zijden afstembare hoogfrequenttransformator met variabele spoelkoppeling. Men kan iedere willekeurige spoelsoort hiervoor gebruiken (honig
raat-, vlak-, mandbodem-, basketspoelen enz.), wanneer deze slechts een
goede koppeling en zoo gering mogelijke verliezen waarborgt.
De grootte der filterspoelen wordt bepaald door den aard der middel
frequentie. Uit bekende tabellen kan worden afgeleid, welke grootten in
verband met bepaalde parallelcondensatoren het golfbereik der middel
frequentie dekken. Het is evenwel aan te bevelen de capaciteit der con
densatoren niet te groot te kiezen.
Er zyn echter ook filters in den handel gebracht met op een gemeen
schappelijk lichaam gewikkelde primaire en secundaire spoelen, dus met
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vaste koppeling en afgestemd voor een bepaalde golflengte. Dergelijke
filters kunnen met een hoog nuttig effect vervaardigd worden; zij be
zitten evenwel een mindere selectiviteit en leenen zich niet zoo goed voor
apparaten met aperiodisch werkende middelfrequentversterkers.
Het filter voert de uit de zweving der ontvangstgolf met de hulptrilling
bestaande middelfrequentie naar den middelfrequentversterker, die, zooals wij reeds opmerkten, niets anders is dan een voor lange golven ge
bouwde hoogfrequentversterker.
Zulk een hoogfrequentversterker te bouwen voor lange golven met
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hoogen werkingsgraad is al lang geen lastig probleem meer; dit is in
de radio-telegrafie grondig opgelost. Een goed werkende middelfrequentversterkingsgraad bezitten, doch ook vervormingsvrij zijn; vooral dan,
versterker voor superheterodyne-ontvangst moet niet alleen een hoogen
wanneer nog een of meer trappen laagfrequentversterking worden toe
gepast. Ook dit vraagstuk moet als volkomen opgelost worden beschouwd.
Den amateur staan voor den bouw van middelfrequentversterkers
meerdere principieel verschillende schakelingen ter beschikking. De een
voudigste daaronder is de weerstandversterker (zie afb. 845); mits met
voldoende zorgvuldigheid gebouwd; bij gebruik van geschikte lampen en
onderdeelen werkt deze volkomen vervormingsvry en levert een hoog
nuttig effect. Deze versterker bezit daarbij het niet te onderschatten
voordeel, het goedkoopst te zijn.
Men kan bij dezen versterker eenvoudige Ohmsche weerstanden of ook
wel wisselstroomweerstanden gebruiken (smoorspoelkoppeling, zie afb.
847). Eerstgenoemde weerstanden gebruiken minder stroom dan laatst
genoemde, doch deze leveren een iets hoogere versterking. Beide zijn nage
noeg aperiodisch en vereischen dus het gebruik van een zeer selectief filter.
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Een andere middelfrequentversterker met koppeling der versterkertrappen door afgestemde plaatkringen (sperkringkoppeling, zie afb. 848)
is zeer effectief, echter gecompliceerd en gevoelig, waardoor gemakkelijk
zelfgenereeren optreedt; bovendien is deze versterker niet gemakkelijk op
gelijke golflengten te regelen, doch uiterst selectief.
Een meer effectieve versterker is ongetwijfeld evenwel die met transformatorkoppeling, wanneer deze met de noodige zorgvuldigheid wordt
samengesteld. Men kan hierbij aperiodische transformatoren met hooge
demping gebruiken, deze maken echter eveneens een zeer selectief filter,
resp. een- of tweezijdig, door parallelcondensatoren afstembare trans
formatoren met lucht-(ultradyne-transformatoren), of met ijzerkern
(tropadyne-transformatoren) noodzakelijk.
De meest effectieve versterkertransformatoren zijn die met uit zeer fijn
verdeeld silicium-ijzerpoeder samengestelde kern, waarvan de bouw echter
moeilijk is en groote ervaring vereischt, vooral met betrekking tot de
keuze van het kernmateriaal; hiervan hangt de goede werking in hooge
mate af, wanneer tenminste goede resultaten moeten worden bereikt.
Het groote aantal lampen van den superheterodyne kan verminderd
worden, door b.v. de eerste detectorlamp bij toepassing van een geschikte
terugkoppeling tevens als oscillator te benutten. Dit nu is o.a. het geval
bij den tropadyne-ontvanger. Op zichzelf is de schakeling hiervan in
beginsel zeer eenvoudig (zie afb. 824).
Bij deze eenvoudige schakeling moet men alleen den roosterkring op
de zwevingstrilling afstemmen. De ontvangsttrilling wordt dan aan het
rooster opgedrukt. Deze inrichting heeft evenwel een nadeel. Daar de
antenne iets ten opzichte van den roosterkring verstemd is, die immers
op de oscillatorgolf moet zijn afgestemd, wordt het noodzakelijk bij
secundairkringschakeling de koppeling tusschen antenne- en roosterspoel
zeer vast te maken, opdat een voldoende waarde der op zichzelf al zeer
kleine ontvangstenergie op het rooster kan aankomen.
Bij zulk een vaste koppeling is het evenwel onmogelijk te verhinderen,
dat de oscillatorgolf door de antenne uitgestraald wordt. Dient de rooster
spoel tevens als antennespoel, dus bij primaire schakeling, dan komt een
buitenantenne al niet meer in aanmerking.
Zulke schakelingen mogen principieel slechts in combinatie met een
raamantenne worden gebruikt, hoewel ook deze, speciaal als zij geaard
is, geen zekerheid biedt, dat zij niet in haar naaste omgeving stoort. Deze
moeilijkheden bij schakelingen met gemeenschappelijke detector- of oscillatorlamp kunnen alleen overwonnen worden, door voor de oscillatortrilling
evenals voor de ontvangstgolf afzonderlijke kringen te gebruiken en de
schakeling zoo te regelen, dat wel de ontvangst- en oscillatortrillingen
op het rooster aankomen, maar de oscillatortrillingen niet in den ontvangstkring geraken.
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Beide kringen moeten onafhankelijk van elkaar en afzonderlijk afge
stemd kunnen worden. De terugwerking van den trillingskring op den
ontvangstkring kan b.v. verhinderd worden, door de oscillatorspoel in het
midden, resp. in het neutrale spanningsvrije punt af te takken en op deze
plaats met den ontvangstkring te verbinden.
Het grondbeginsel van deze schakeling is de zoogenaamde autodyneschakeling van Armstrong en Pressley (zie afb. 826), die algemeen in den
door Fitch vereenvoudigden vorm, tropadyne-schakeling genoemd wordt
(zie afb. 827).
Een andere methode volgden Armstrong en Houck; om bij een ge
meenschappelijke oscillator- en detectorlamp de uitstraling der oscillatorgolf te verhinderen, werd de middelfrequentie door zweving niet met de
oscillator-grondgolf, doch met de tweede harmonische, d.w.z. de boven
trilling van de dubbele frequentie der grondgolf opgewekt (afb. 820).
Deze schakeling is de moeilijkst te bouwen, doch de meest effectieve en
volkomen vorm van superheterodyne ontvangst.
Een andere mogelijkheid om de uitstraling van de oscillatorgolf te
voorkomen, bestaat daarin, dat men op de bekende manier in de antenne
sperkringen aanbrengt. Tevens kan men de antennestraling verminderen,
door voorschakeling van een de ontvangstgolf hoogfrequent versterkende
lamp vóór den eersten detector, dit heeft bovendien nog een ander voordeel.
De detectorlamp n.1. heeft een zekere minimale energie noodig om
te kunnen werken. De waarde van deze minimale energie móet minstens
de reactiegolf van den detector bereiken. Is zulks niet het geval, dan kan
de ontvangstgolf zelfs bij hooge versterking niet worden waargenomen.
Door de voorschakeling van een voorafgaande lamp (zie de schakel
schema’s 832—836), die hoogfrequent voorversterkt, d.w.z. die elke nog
zoo geringe energiewaarde opneemt en versterkt, kunnen zelfs zeer
zwakke en onder de reactiegolf van den detector liggende ontvangststroomen tot deze minimum-waarde versterkt worden.
De gevoeligheid van het apparaat wordt hierdoor dus verhoogd, af
gezien nog van het voordeel, dat bij een geschikte schakeling de voor
lamp de hulptrilling van de antenne gescheiden houdt.
Neutraliseert men nu nog bovendien de anode-roostercapaciteit van de
voorlamp volgens een der bekende neutrodyniseeringsmethoden, b.v. volgens
Hazeltine (zie schakelschema 835) dan is ook de weg over plaat en
rooster van de voorlamp naar de antenne volkomen versperd voor de
oscillatortrilling. Men verkrijgt dus door zulk een inrichting een belang
rijke verhooging der gevoeligheid en een volledige uitstralingsonmogelykheid.
Een andere methode om de gevoeligheid van het apparaat te verhoogen
is uitgewerkt door Lacault. Zijn schakeling is bekend onder den naam
van „Ultradyne-ontvanger” (zie schakelschema’s 816—818). De schake-
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ling verschilt principieel van den normalen superheterodyne-ontvanger,
doordat de eerste lamp als hoogfrequentversterkerlamp geschakeld is,
daarom practisch zonder „Reizschwelle” werkt en dus gevoeliger is dan de
normale superheterodyne-ontvanger, waarbij de eerste lamp als detector
geschakeld is.
De door de oscillatorgolf verwekte trillingen worden naar de eerste
lamp gevoerd en hierin door de ontvangststroomen gemoduleerd. De plaat
van de eerste lamp is daarbij niet aangesloten op de anodebatterij, maar
verkrijgt de benoodigde anodespanning door de oscillatortrillingen.
Het gebruik van dubbelroosterlampen, zooals dit b.v. bij den tetrodyneontvanger geschiedt, (zie schakelschema 818), is aanbevelenswaardig, voor
al met het oog op de verhooging van de gevoeligheid en ter verlaging
van de benoodigde anodespanning.
De superheterodyne-ontvanger bezit ongetwijfeld een bijzondere beteekenis voor de ultra-kortegolf ontvangst. Hoe hooger de frequentie, des
te bezwaarlijker wordt de hoogfrequentversterking. De transformatie van
de ultra-kortegolf, door de superheterodyne-methode in een zonder moeite
te versterken lange golf is de eenige bevredigende oplossing, als de ge
bruikelijke methoden der anode-roosterneutrodyniseering niet meer toe
reikend zijn.
Een moeilijkheid ontstaat evenwel, die bij zeer lange golven dikwijls
niet gemakkelijk te overwinnen is. Bij zeer korte golven wordt namelijk
het onderscheid der golflengten van de ontvangstgolf en de oscillatorgolf
uiterst gering.
Ontvang- en oscillatorkring moeten zoo zorgvuldig mogelijk voor eiken
invloed van buitenaf, die de capaciteit zou kunnen wijzigen, worden be
schut en afgeschermd, omdat anders de geringste verandering in golf
lengte van den eenen kring een zóó groote verandering van de middelfrequentie veroorzaakt, dat de ontvangst van een ultra-kortegolfstation
daardoor onmiddellijk weer zou verdwijnen.
Bij een ontvangstgolf van 100 M moet de golflengte van de hulpfrequentie ongeveer 102,4 of 98 M bedragen, indien de resulteerende
middelfrequentie een golflengte moet bezitten van 5000 M. Een wijziging
in de golflengte van den oscillatorkring van slechts één meter zou de
middelfrequentie dermate doen veranderen, dat de ontvangst volkomen
verdwijnt.
De moeilijkheden bij den bouw van een superheterodyne-ontvanger voor
ultra-korte golfontvangst zijn dus in de eerste plaats van constructieven
aard, vormen een technisch probleem en stellen aan de zorgvuldigheid
by den bouw de allerhoogste eischen. Daarvoor is evenwel het vermogen
van zulk een apparaat belangrijk grooter, dan dat van alle andere soorten
kortegolfontvangers (zie afb. 840—841).
De nieuwere ontwikkeling bij den bouw van superheterodyne-ontvangers
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schijnt, nadat de gevoeligheid tot aan de door de atmosferische en locale
storingen bepaalde grenzen is opgevoerd, er op gericht te zijn, het bij een
normalen transformatie-ontvanger nog altijd groote aantal lampen zooveel
mogelijk te verminderen, door, om b.v. een lamp uit te sparen, de eerste
detectorlamp tegelijk als oscillatorlamp ter verwekking van de zwevingstrilling te gebruiken.
Een andere mogelijkheid bestaat nog in de toepassing van het reflex-
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principe bij den bouw van den middelfrequentversterker. Dat de reeds niet
geringe moeilijkheden om een meer-trappigen versterker in reflex-schakeling goed en vrij van vervormingen, zonder neiging tot gillen te bouwen,
bij een superheterodyne-ontvanger nog verhoogd worden, spreekt vanzelf.
Vooral moet men zorg dragen, dat iedere genereemeiging wordt
onderdrukt.
Een middelfrequent- en een aansluitenden laagfrequentversterker te
bouwen is een probleem, dat iedere bekwame amateur wel zal weten op
te lossen. Heel wat moeilijker is het echter het reflex-principe toe te
passen op het geheele ontvangtoestel, d.w.z. iedere lamp voor een meer
voudige functie te gebruiken. Tot nu toe zijn betrekkelijk geringe
resultaten in dit opzicht bereikt.
* Dergelijke toestellen behooren, ook al heeft men ze eerst goed door
gewerkt en bestudeerd, toch, hoewel ook ongetwijfeld tot de volmaaktste,
tot de moeilijkst te bouwen en te bedienen apparaten. De ontwikkeling
zal dus vermoedelijk in deze richting wel langzaam voortschrijden.
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De principieele schakeling van een normalen Armstrong-superheterodyne-ontvanger met afgescheiden eerste detector- en oscillatorlamp vinden
wij in afb. 813. D is de detectorlamp, O de oscillatorlamp, welker trillingskring de gebruikelijke, voor dit doel meest geschikte driepuntschakeling
vertoont.
De spoel van den detector-roosterkring, die op de ontvangstgolf af
gestemd wordt, is tevens met de antennespoel en de spoel van den
oscillatorkring gekoppeld, zoodat gelijk met de wisselspanningen van de
ontvangstgolf tevens die der oscillatorgolf het rooster der detectorlamp
bereiken.
Op de daardoor ontstane interferentietrilling is een in den anodekring
van de detectorlamp geschakelde kring afgestemd, welks spoel de primaire
wikkeling van den transformator vormt, die naar het rooster der eerste
lamp van den middelfrequentversterker voert. De secundaire kring van
dezen transformator is eveneens afstembaar en vormt den roosterkring
dezer eerste lamp van den versterker.
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2. SUPERHETERODYNE-ONTVANGER MET GESCHEIDEN
DETECTOR EN ZWEVINGSINRICHTING.
Afb. 814 toont de eenvoudigste uit drie lampen bestaande süperheterodyne-ontvangschakeling. Zij bestaat uit een detectorlamp, een oscillator
in driepuntschakeling en een middelfrequentversterkenden en gelykrichtenden tweeden detector.
De ontvanger geeft, bij ontvangst over grooten afstand, geen groot ver-
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Drielamps- superheterodyne ontvangschakeling.

mogen natuurgetrouw weer, maar is zeer geschikt voor het bestudeeren
van den grondslag van de middelfrequentontvangst, zonder hiervoor groote
kosten te veroorzaken. Het is daarom aanbevelenswaardig, alvorens tot
den zelfbouw van een grooten superheterodyne over te gaan, eerst proef
nemingen te doen en te oefenen met zulk een goedkoop en gemakkelijk
samen te stellen apparaat.
Afb. 815 toont het schema van een normalen Armstrong-superheterodyne-ontvanger voor raamontvangst, waarbij de eerste lamp als detector,
de tweede als oscillator geschakeld is. De middelfrequentversterker is een
eenvoudige 5-lamps weerstandsversterker (zie afb. 845), welks laatste
trap als detector geschakeld is; daarbij aansluitend nog een trap laagfrequentversterking.
L3, Ld zijn de primaire en secundaire spoelen van den middelfrequentingangstransformator (Filter). Het doelmatigst gebruikt men variabele,
koppelbare honigraat- of vlakspoelen.
De dimensies van deze spoelen vloeien voort uit de door het gebruik in
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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aanmerking komende middelfrequentie. De koppeling van het raam met
den detectorkring volgt door middel van de spoelen Li L•>, die op een gemeenschappelijken cylinder (8 cM
doorsnede) gewikkeld zijn (V* mM
1
so-7m
katoen-omsponnen koperdraad).
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DE ULTRADYNE-ONTVANGER.
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Een van de gangbaarste en
► meest presteerende Annstrong* superheterodyne-ontvangers is de
w
door Lacault aangegeven z.g.
£
3
„ultradyne-ontvanger”. Hij onder
i
^ 1
i
scheidt zich van den gewonen
2
. i /
r-\
p1
superhet in principe daardoor, dat
m
de eerste lamp als hoogfrequent%
&
ï
lamp geschakeld is en daarom
i
2
practisch
zonder reactiegolf werkt,
p
\s0-30o000 si
i
<p
zoodat het apparaat gevoeliger is
3
—ww————f
dan de normale superhet, waarbij
Pi
Q
de
eerste lamp als detector ge
3
I
50-300000 SI
3
schakeld
is en een bepaalde mini
o
I
male
energie
behoeft, om aan te
2
0.5-Jm
VAW
EL
spreken.
3
50-300000 SI
De werkwijze van den ultra
IJ
>
*i
I
dyne-ontvanger is als volgt: de
2
Q5-3M0.
door de tweede lamp, de oscilla—AWV
torlamp,
voortgebrachte trillingen
3
I
SI
Oq
I
vwwvworden aan de eerste lamp toege
I
*§
voerd. De ontvangststroomen mo7.S-3M
o
%
WM
duleeren nu de trillingen van de
x I ' ^ >>
&
tweede.
t^www-\ r
I
De op deze wijze ontstane
middelfrequentie
gemoduleerde
wordt dan op de bekende manier
over den in den plaatkring der
eerste lamp liggenden primairen
kring van het filter aan den midi
delfrequentversterker toegevoerd.
De anode van de eerste lamp
staat, via den primairen kring
van het filter, met het rooster van de generatorlamp in verbinding
en is dus niet op de plaatspanningsbron aangesloten. De oscillatorspoelen
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gescheiden

detector

en

kunnen gemeenschappelijk op een
Deze inrichting heeft bij een
goede werking het nadeel, dat
de terugkoppeling onverander
lijk is en niet op het optimum
ingesteld kan worden.
Het doelmatigste is het oscillatorspoelstel uit vlakspoelen
of honigraatspoelen (goed fa-^
brikaat met weinig demping
gebruiken) in een dubbelen
spoelenhouder, die een veran
dering van de koppeling moge
lijk maakt, samen te stellen.
Ook een variokoppler is met
goed gevolg te gebruiken. Bij
toepassing van vast gekoppelde
cylinderspoelen neemt
men
voor de plaatspoel 32 en voor
de roosterspoel 30 windingen
(afstand van de beide wikke
lingen ca. 10 mM; draaddikte
0.6—0.8 mM met zijde om
sponnen koperdraad).
Voor honigraatspoelen zijn
de dimensies in de afbeelding
816 aangegeven. Op de z.g.
Ultradynetransformatoren ko
men wij in afdeeling 11 van dit
hoofdstuk nader terug.
Een verbetering van den
Ultradyne-ontvanger kan men
door invoering van een terug
koppeling op den roosterkring
van de eerste lamp bereiken.
Afb. 817 toont het schema. De
bediening van het apparaat
wordt daardoor evenwel niet
onbeduidend moeilyker.

zwevingsinrichting.
cylinderspoel
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gewikkeld worden.
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SUPERHETERODYNE-ONTVANGER MET DUBBELROOSTERLAMPEN (Tetrodyne-ontvanger).
Bij de gebruikelijke superhetschakelingen met gescheiden detector-
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Superheterodyne-ontvanger.

oscillator bestaat de moeilijkheid, dat de afstemorganen van den oscillator
en van den ontvangkring elkaar wederzijds beïnvloeden; dus een ver
andering van den eenen kring een niet gewilde verandering van den
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Afb. 817.

m

Ultradyne-ontvanger met terugkoppeling.

anderen kring ten gevolge heeft, hetwelk een ijking van dezen kring
moeilijk, zoo niet ónmogelijk maakt.
Deze moeilijkheid kan door toepassing van dubbelroosterlampen ge
makkelijk uit den weg geruimd worden. Afb. 818 toont zulk een onder den
naam van tetrodyne-ontvanger bekend geworden superhet. Bij deze
schakeling wordt aan het eene rooster van de eerste als detector geschakel-
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Tetrodyne-ontvanger.

de, lamp de ontvangsttrilling, aan het tweede rooster de hulptrilling van
den oscillator toegevoerd.
De trilling van de tweede lamp kan dan eenvoudig door inschakeling
van een trillingskring tusschen anode en rooster bereikt worden. De in
stelling van de hulpfrequentie en daarmede de middelfrequentie volgt
eenvoudig door verandering van den condensator C.
In plaats van de dubbelrooster-oscillatorlamp kan ook een drie-electrodenlamp in iedere willekeurige oscillatorschakeling toegepast worden.
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3. DE OSCILLATOREN.
De taak van de zwevingsinrichtingen of oscillatoren bij den superhet
bestaat daarin: de hulptrilling voort te brengen, die met de ontvangsttrilling in zweving wordt
gebracht en met haar door
interferentie de middelfre15-75,
quentie vormt.
Terwijl men bij ontvangst
van telegrafieteekens deze
"jgg.
hulpfrequentie zoo kiest,
dat de zwevingsfrequentie
nog binnen het bereik van
■1000cm
het
men'schelijk
gehoor
ligt (frequenties beneden
30000), mag de bij den
superheterodyne-ontvanger
Afb. 819. Eenvoudigste oscillatorschakeling.
gebruikte middelfrequentie
niet hoorbaar zijn. Men gebruikt hiervoor meest trillingen met een golf
lengte van 4000—10000 m.
In de practijk van de middelfrequent-ontvangst benut men twee ver
schillende ontvangstmethoden. Men gebruikt voor detector en zwevingsinrichting ieder een afzonderlijke lamp, benut dus ter voortbrenging van
de hulpfrequentie een specialen generator.
Ook kan men de eerste detectorlamp tegelijk als trillingsvoortbrenger
schakelen en brengt dus één lamp beide functies over.
In het eerste geval heeft men voor het ontvangapparaat een lamp meer
noodig, maar heeft daarbij
------------------------------- ——
het voordeel van eenvoudiger en duidelijker ver
houdingen, die zich gemak
HOIIcm
kelijker laten beheerschen,
WOcm
terwijl men in het tweede
geval een lamp bespaart,
doch meer gecompliceerde
verhoudingen bij den bouw
en het bedrijf heeft.
«55*
Wij zullen nu alleen de
\
belangrijkste van de bij
middelfrequentontvangst ge
Afb. 820. Driepuntschakeling.
bruikelijke generatorschakelingen behandelen. Deze schakelingen tot het voortbrengen van trillingen
zijn in principe identiek met de gebruikelijke lampzenderschakelingen en
hiervan voor de superheterodyne-ontvangst overgenomen en aangepast.
Van een goede zwevingsinrichting voor de hier besproken ontvanger
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is allereerst te eischen, dat de door haar geleverde energie niet al te veel
verschilt met die van de ontvangstgolf. Daar deze nu binnen een groot be
reik schommelt, kan deze voorwaarde niet altijd strikt nagekomen worden.
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Meestal is het voldoende, dat de energie-afgifte van den oscillator
binnen ruime grenzen kan worden gewijzigd, zonder dat de trillingen
uitstralen, wanneer men niet den generator als volledig gescheiden een
heid wil bouwen.
Bovendien is het van belang, dat de trillingen over een groot afstembereik zeker en zonder trillingshiaten betrouwbaar in
te stellen zijn.
300cm
Den eenvoudigsten vorm
van een zwevingsinrichting toont afb. 819, die
zeer geschikt is voor de
&
33
ontvangst
van
lange
1000
golven, maar zich minder
S? VWW“
goed leent voor ontvangst cm
van kortegolfomroepzenders. De schakeling is in
beginsel dezelfde als die
van een eenvoudigen de
Afb. 822. Oorspronkelijke ultradynetector
met
inductieve
schakeling.
terugkoppeling van den
anode- op den afstembaren roosterkring.
De voor superhets van het Armstrong-type wel het meest gebruikte
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schakeling is de z.g. driepunt-schakeling (afb. 820), waarbij de trillingskring tusschen anode én rooster geschakeld wordt. De spoel is afgetakt;
de aftakking ligt aan de -f pool van de plaatspanningsbron.
Ten opzichte van de schakeling
van afb. 818 moest aan deze in25 Wdg. (1 35 Wdg.
inrichting om haar eenvoudig
[AA/W^kA/W^-|
heid de voorkeur worden ge
§5
geven, daar een bijzondere terugkoppelingsspoel overbodig is; de
terugkoppeling kan derhalve ook
niet veranderd worden, wat bij
I
de schakeling steeds een ver
I
andering van de zwevingstrilling
I
ten gevolge heeft.
Afb. 821 toont den NumanI
oscillator met dubbelroosterlamp,
waarbij de capaciteit tusschen de
beide roosters en de plaat, de
trillingsvoortbrenging mogelijk
I
makende terugkoppeling be
Afb. 823. Balans-zwevingsinrichting.
werkt.
De Numan-zwevingsinrichting komt op de eerste plaats in aanmerking
voor kortegolfontvangst, als gevolg van de omstandigheid, dat zq buiten
gewoon constant is en de zekerheid geeft, dat de door haar voortgebrachte
trillingen over een groot bereik instelbaar zijn.
Afb. 822 toont de bij den origineelen-ultradyne-ontvanger gebruikte
zwevings-schakeling.
Afb. 823 toont een uitvoeringsvorm van een balanszwevingsinrichting
(L. Levi). Deze wel het meest betrouwbare en constant werkende genera
tor bezit echter het nadeel, dat men twee lampen noodig heeft.
Bij alle oscillatoren is het goed functionneeren van het apparaat in hooge
mate afhankelijk van de juiste instelling der gloeidraadvoeding en der
anodespanning. In de meeste gevallen, dat een zwevingsiiirichting
plotseling staakt, ligt de fout aan de gloeidraadvoeding. Indien het eenigszins mogelijk is, moet den oscillator een speciale gloeidraad- en plaatvoeding worden gegeven.

5

—lil»

+

+

r"

f. / > e&

4.

SUPERHET.-ONTVANGER MET GEMEENSCHAPPE
LIJKE DETECTOR EN OSCILLATOR.
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Om het aantal lampen te vermin
deren, heeft men al spoedig den nor
malen Armstrong-Superhet zoodanig
veranderd, dat men het werk van den
eersten detector en den oscillator
door een enkele lamp liet verrichten.
De in de practijk tot nog toe meest
bekende vertegenwoordiger van deze
soort middelfrequentontvangers is de
tropadyne-ontvanger, die in afd. 6
(afb. 827) uitvoerig behandeld wordt.
Een eenvoudige oplossing van het
probleem, om de eerste lamp met
deze beide functies te belasten, toont
afb. 824. De opwekking van de hulpfrequentie geschiedt door middel van
eenvoudige terugkoppeling der afstembare anode- op de roosterkringspoel.
Dit soort schakelingen bezit vele
nadeelen (zie afdeeling 1 van dit
hoofdstuk) en kan slechts met inachtname van de noodige omzichtig
heid worden gebruikt, al levert het
steeds ook het voordeel op van uit
sparing van een lamp en eenvoudiger
schakeling. In werkelijkheid bestaat
deze schakeling (afb. 824) uit een
teruggekoppelden detector. De roosterkring wordt op de oscillatorgolf
afgestemd, is dus ten opzichte van
de antenne verstemd.
Bij secundaire schakeling wordt dit
bepaald door vaste koppeling; daar
door ontstaat het gevaar van de uit
straling der oscillatorgolf in de an
tenne. Principieel is het gebruik van
een raamantenne noodzakelijk, omdat
de toepassing van een dakantenne
door uitstraling van de zwevingstrilling voor de omgeving storend werkt.
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DE SUPERHETERODYNE-ONTVANGER MET VER
MINDERDE ANTENNESTRALING.

'V;

De normale superheterodyne-ontvanger bezit het nadeel, zooals trouwens
reeds uit zijn werkwijze kan worden opgemaakt, dat hij eigenlijk als een
klein zendstation werkt (zij het dan ook met een geringe reikwijdte),
hetgeen door de ontvangstgolf gesteund wordt. In den eenvoudigsten
en oorspronkelijken vorm (Armstrong Superhet) worden deze ontvan
gers dan ook gebruikt met raam-antenne (ofschoon ook deze, in het
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Afb. 825. Superhet-schakeling met gemeenschappelijke eerste detector- en
oscillatorlamp. De uitstraling der zwevingsgolf wordt verhinderd door den
sperkring L C (zoowel voor antenne- als roosterkring), die op de oscillatorgolf wordt afgestemd en de gezamenlijke frequenties met uitzondering der
oscillatorfrequentie doorlaat.
bijzonder als zij ter verbetering van de ontvangst geaard zijn, in de
naaste omgeving zeer onaangenaam kunnen storen).
Scherpe afstemming van den antennekring op de ontvangstgolf, even
tueel inschakeling van een op de oscillatorgolf afgestemden sperkring,
is meestal niet voldoende, vooral niet bij ontvangst van korte golven,
waarbij het golflengteverschil tusschen ontvangstgolf en zwevingsgolf
slechts zeer gering is. Als de ontvangstgolf b.v. een lengte heeft van 300
Meter en de middelfrequentversterker is daarbij op een golflengte van
5000 Meter afgestemd = 60000^,dan moet de golf van den oscillator
een golflengte bezitten van slechts 319 Meter, (=‘940000^), opdat de
middelfrequentie een golflengte van 5000 Meter bezit (1.000000 5=5=:
— 94000060000 ^r).
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Bij zeer korte golven wordt het verschil tusschen ontvangst- en oscillatorgolf nog geringer. De buitengewone capaciteiten van de middelfrequentontvangst in aanmerking genomen, wat betreft reikwijdte,
selectiviteit, storingsvrij heid en gemakkelijkheid van bediening, heeft men
reeds dadelijk geprobeerd, deze wijze van ontvangst te bevrijden van haar
eenige werkelijke nadeel, dat haar in haar eersten vorm aankleefde,
namelijk de uitstraling van de oscillatorgolf.
Tengevolge dezer proefnemingen is een reeks van veranderingen van
het oorspronkelijke apparaat en zijn nieuwe typen van superheterodyneontvangers ontstaan, waarbij deels reeds bekende principes ter onder
drukking van de straling werden gebezigd, deels evenwel origineele
nieuwe constructie-principes werden aangewend.
De superhets met verminderde- of geheel onderdrukte straling in de
antenne, kan men in vier groepen verdeelen:
a) Ontvanger met sperkringschakeling (afb. 825).
b) De autodyne- en tropadyne-ontvanger. De tropadyne-ontvanger
is wel de meest bekende superheterodyne-ontvanger, die niet in de antenne
uitstraalt, ofschoon bij dit type de eerste lamp tegelijk als oscillator- en
als eerste detectorlamp werkt.
c) De superheterodyne ontvanger van de tweede harmonische, die de
tot nu toe wel meest volkomen middelfrequentversterker is. Het principe
van dezen ontvanger bestaat daarin, dat de middelfrequentie niet door
zweving van de oscillator-grondgolf met de ontvangstgolf verwekt wordt,
maar doordat de door de trillingsverwekking ontstane boventrillingen der
tweede harmonische (d.i. de boventrilling van de dubbele frequentie van
de grondgolf) door middel van geschikte afstemmiddelen worden uitgezeefd
en nu de middelfrequentie door zweving van deze boventrillingen met de
ontvangstgolf verwekt wordt. De golflengte van deze uitgezeefde boven
trilling is nu zoo verschillend van de ontvangstgolf, dat een uitstraling
door de ontvangstantenne practisch niet meer plaats vindt.
d) Ontvanger met voorgeschakelde lamp. De voorgeschakelde lamp kan
daarbij met de eerste detectorlamp door middel van een afstembaren
anodekring (anodesperkring) of een transformator gekoppeld zijn. Deze
schakelingen worden werkelijk verbeterd door neutrodyniseering van de
anoderoostercapaciteit van de voorgeschakelde lamp volgens het . bekende
neutrodyneprincipe. Voor de koppeling tusschen-de voorgeschakelde lamp
en de eerste detectorlamp worden de bekende neutrodynetransformatoren
gebruikt.

6.

AUTODYNE- EN TROPADYNE-ONTVANGER.

Een eigenaardige methode, om de oscillatorgolf van de antenne ver
wijderd te houden en haar uitstraling te verhinderen, is aangegeven door
Armstrong en Pressley. Deze schakeling heeft bekendheid verworven
onder den naam van Autodyne-ontvanger.
Een wijziging van het autodyne-principe, aangegeven door Fitch, is
bekend als tropadyne-ontvanger en mag gerekend worden tot de beste
superhets, dank zy zijn voortreffelijke hoedanigheden. Ten opzichte van •
den normalen Armstrong-superhet vertoonen zoowel de auto- als tropadyneontvangers het voordeel, dat de eerste lamp tegelijk als eerste detector
en als oscillator werkt.
In afb. 826 vinden wij het schakelschema van den zoogenaamden auto-
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Autodyne-schakeling volgens Pressley.

dyne-ontvanger volgens de methode Pressley. De spoel L, die met den
variabelen condensator C een trillingskring aan het rooster van de
detector-oscillatorlamp vormt, is in het midden afgetakt.
Door terugkoppeling van de anodespoel Li kan de kring C L tot tril
lingen worden aangestooten. Parallel met den condensator C liggen de
beide in serie geschakelde condensatoren Ci en C2 van circa 30—50 c.M.
Zijn de spoelhelften van L en de capaciteiten van Ci en C2 volkomen
gelijk, dan treden tusschen het spoelmiddelpunt a en de toevoerleiding b
naar de condensatoren Ci en C2 geen spanningsdifferenties op. Legt men
de einden van de raam-antenne op dit punt, dan blijft de raam-antennekring vrij van oscillatortrillingen. Voor de condensatoren Ci en C2 ge
bruikt men goed regelbare neutrodyne-condensatoren.
Afb. 827 toont het principe van den tropadyne-ontvanger in vereen
voudigde schakeling. De aperiodisch gehouden antenne werkt in op den
secundairen kring LC, die capacitief over den roostercondensator C2 met
den roosterkring Li Ci gekoppeld is.
De trillingen worden door de terugkoppeling van de plaatkringspoel L2
op de roosterkringspoel Li verwekt. De roosterspoel Li, waarvan het eene
einde aan het rooster, het andere aan den roosterlekweerstand R ligt,
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is voorzien van een aftakking in het midden van de wikkeling, waaraan
de secundaire kring L C over den roostercondensator C2 is aangesloten.
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In dit middelpunt van de spoel Li ligt nu de spanningsknoop der door
de terugkoppeling aan de einden der spoelwikkeling optredende hoog-
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frequente wisselspanning. De beide kringen L C en Li Ci kunnen dus
onafhankelijk van elkaar en zonder wederzijdsche beïnvloeding afgestemd
worden, zoodat ook een terugwerking van de trillingen op den kring L C
en uitstraling in de antenne worden verhinderd.
Vooropgesteld dient natuurlijk te worden, dat de spoelen L en Li ont-
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Afb. 829. Schema voor honigraatspoelen in den detector
en oscillatorkring.
koppeld moeten worden. De antenne-spoel, de spoelen L, Li en Ls zyn
op een gemeenschappelijken cylinder van 8 cM doorsnede gewikkeld. De
roosterlekweerstand R moet variabel zyn.
Afb. 828 geeft het schakelschema weer van eén 6-lamps-tropadyneontvanger voor raam-ontvangst. De regeling van de roostervoorspanning
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Oscillatorschakeling volgens Hartley.

van de tweede, derde en vierde lamp geschiedt door middel van een
potentiometer P (400—600 Ohm). De vijfde lamp is als detector ge
schakeld en dient voor gelijkrichting van de middelfrequentie.
Het rooster van deze lamp, evenals dat van de laagfrequentlamp, ver
krijgt de noodige negatieve roostervoorspanning door middel van de voorspanningsbattery VB. Het raam is in het midden afgetakt en geaard.
Deze aardverbinding is alleen dan aan te bevelen, als men de beschikking
heeft over een in electnsch opzicht goede aarde.
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Autodyne- en Tropadyne-ontvanger.

In plaats van cylinderspoelen (afb. 827 en 828) kan men ook den
oscillator- en detectorkring van de eerste lamp uit honigraat of vlakspoelen op de in afb. 829 aangegeven wijze samenstellen. Men gebruikt
tot dit doel een driedeeligen spoelhouder. Men drage zorg voor een juiste
aansluiting der spoelen.
Een uit de bekende oscillatorschakeling (zendschakeling) van Hartley
ontstane superheterodyne-ontvangstschakeling vinden wij in afb. 830
weergegeven, waarbij de terugwerking van de oscillatorgolf op den
antennekring op een overeenkomstige wijze verhinderd wordt, als bij de
normale tropadyne-inrichting. Bij de Hartley-zendschakeling ligt een
trillingskring tusschen rooster en anode.
De kathode is aangebracht aan een aftakking voor de roosterkringspoel.
Bij gebruikmaking van deze inrichting voor middelfrequentontvangst is
de kathode aan het midden van de roosterspoel aangesloten, zoodat op
dezelfde wijze als bij de tropadyne een terugwerking op den ontvangstkring verhinderd wordt. Van groot belang is een zorgvuldig regelbare
roosterlekweerstand R.
De roosterkringspoel kan uit een cylinderspoel met aftakking in het
midden bestaan of ook uit twee precies gelijk gedimensioneerde honigraat-of vlakspoelen, die op doelmatige wijze in een variabelen spoel
houder kunnen worden gezet. Hierbij moet er zorg voor gedragen worden,
dat de spoelen in overeenkomstige wikkelingsrichting moeten worden
aangesloten. Evenals bij den tropadyne is een zorgvuldige ontkoppeling
tusschen rooster- en ontvangstkringspoelen noodzakelijk.
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SUPERHETERODYNE-ONTVANGER DER TWEEDE
HARMONISCHE VOLGENS ARMSTRONG—HOUCK.
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Dit beginsel en zijn principieele voordeelen boven den normalen super
heterodyne-ontvanger zullen uit de hiervolgende beschouwing duidelijk
blijken. Is b.v. de frequentie van de ontvangstgolf = 1.000000 ^ = 3Ó0 M
golflengte en bedraagt de middelfrequentie 60000 ^ = 5000 M, dan moet,
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864 Super hetero dyn e-o ntvanger Armstron g-H ouck.
zooals reeds eerder is uitgelegd, bij den normalen superheterodyne-ontvanger de frequentie van de oscillatorgolf 1.000000
— 60.000 ^
= 940000
= 319 M golflengte zijn, opdat een middelfrequentie van
5000 M golflengte wordt verkregen.
Bij den ontvanger volgens Armstrong-Houck wordt echter de oscillatortrilling zoo ingesteld, dat de tweede harmonische van deze trilling de
middelfrequentie van 50000 ^ met de ontvangstgolf oplevert. De
frequentie van deze boventrilling moet dus 940000^ of 1.060000 ^ zijn,
opdat de interferentiegolf een frequentie van 60000^ met een golflengte
van 5000 M bedraagt.
Daar nu deze boventrilling als de tweede harmonische de dubbele
frequentie der grondgolf van den oscillator moet bezitten, moet de grondfrequentie zijn:
940000
106C000
= 470000 ^ of
= 530000 ^
2
2
Deze frequenties komen overeen met golflengten van 638 M en 566 M.
Als wij dus den oscillatorkring op een van deze golflengten afstemmen,
dan ontstaat uit de interferentie der tweede harmonische van deze grond
golven bij een ontvangstgolf van 300 M een middelfrequentie van 5000 M
golflengte.
Terwijl wij dus, zooals wij hierboven gezien hebben, ter verwekking
van deze middelfrequentie bij den normalen superheterodyne-ontvanger
met een oscillatortrilling van 319 M moeten werken, die dus slechts 19 M
verschilt met de ontvangstgolf, kunnen wij bij den ontvanger volgens
Armstrong-Houck werken met een oscillatorgolf van 630 of 560 M, die
dus belangrijk langer is dan de ontvangstgolf, om dezelfde middelfrequen
tie te bereiken.
Deze golflengten zijn dermate verschillend van de antenne-afstemming
bij de aperiodische antenne met de afstemming van den secundairen kring
op de ontvangstgolf van 300 M, dat een uitstraling van de oscillatorgrondgolf volkomen vermeden is. Het groote onderscheid in afstemming
van de afzonderlijke kringen voorkomt ook een wederzijdsche verstemming
bij verandering van den.eenen kring.
De secundaire kring en de oscillatorkring kunnen daardoor direct op
golflengte geijkt worden. In afb. 831 vinden wij het principieele schakel
schema van een 5-lamps-superheterodyne-ontvanger, volgens de hierboven
beschreven methode. De eerste lamp versterkt de ontvangststroomen hoog
frequent voor, de tweede lamp dient als oscillator en als eerste detector
met negatieve roostervoorspanning.
De middelfrequentie wordt dan door de eerste lamp nogmaals versterkt
en vervolgens naar de derde lamp gevoerd. De vierde lamp is als normale
detector geschakeld (tweede detector), waarachter dan nog een trap laagfrequentversterking aansluit.
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SUPERHETBRODYNE MET EEN LAMP
VOORVERSTERKING.

Een andere methode, om het nadeel van den superheterodyne-ontvanger,
waarbij de eerste lamp als detector, de tweede als oscillatorlamp ge
schakeld is, namelijk om de uitstraling van de oscillatorgolf te vermijden,
bestaat in het gebruiken van een voorgeschakelde lamp. Daarmede kan
men een tweede nadeel voorkomen, dat gelegen is in het feit, dat de
eerste detectorlamp als detector een minimum aan ontvangstenergie noodig
heeft om in werking te kunnen geraken.
Bij den ultradyne-ontvanger is dit laatste nadeel voorkomen, doordat
de eerste lamp als hoogfrequentversterker, dus practisch zonder aanspreekgolf werkt. Beide vermelde nadeelen kunnen, door voorschakeling van een

.
■

■.r

+A

SdBca IS-SOWda
Iwv

M

Wc* &50

5!lcw

V.

%

S

V

Moi.

^
SBH

0.

cm

WSl
/Men

Afb. 832.

■

.*

Fr

VWW

0.
+H
-A
-H

Armstrong superhet met voorversterking bij gescheiden
eerste detector- en oscillatorlamp.

hoogfrequent versterkende lamp voor den detector, vermeden worden. Een
verdere mogelijkheid ter verhooging van de gevoeligheid verkrijgen wij
nog, door de voorgeschakelde lamp de invoering van een terugkoppeling
en daarmede een dempingsreductie mogelijk te doen maken.
De voorversterkerlamp kan op een der bekende wijzen met den eersten
detector gekoppeld worden. Wel moeten wij er ons hierbij rekenschap van
geven, dat wij hier te doen hebben met een overbrenging van hooge
frequentie en dat hierbij dus alle moeilijkheden optreden, die wij bij de
directe hoogfrequentversterking van korte golven, zooals deze gebruikelijk
zijn by den radio-omroep, reeds hebben leeren kennen.
Een goed werkende en geschikte wijze van koppeling is de in afb. 832
. weergegeven sperkringkoppeling. Bij gebruikmaking van zorgvuldig
samengestelde transformatoren, waarbij op doelmatige wijze de secundaire
zijde voorzien is van een afstemcondensator, verdient ook de transformator-koppeling aanbeveling.
In beide gevallen ontstaat echter de moeilijkheid om het genereeren
van de voorgeschakelde lamp te verhinderen. Deze genereerneiging be
staat vooral by de sperkringkoppeling, waarbij in den anodekring van
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Super het. met een lamp voor versterking.

de voorgeschakelde lamp een afgestemde trillingskring ligt en de anoderoostercapaciteit meestal voldoende terugkoppeling veroorzaakt, om het
systeem te doen genereeren.
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Door zwakkere gloeidraadvoeding, overeenkomstige regeling van de
roostervoorspanning door middel van den potentiometer en als dat niet

::

_______________________________

.

I

R-

1

, ..

1

Sa per het. met een lamp voor versterking.

867

voldoende is, door een weinig verstemmen van de kringen, kan meestal de
genereerneiging onderdrukt worden.
Bij gebruikmaking van transformatorkoppeling door middel van variabel
koppelbare spoelen kan men door losse koppeling het genereeren onderA'
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Superhet-schakeling met voorversterking en neutrodyniseering
der anode-roostercapaciteit.
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Afb. 836. Neutrodyniseering volgens E. von Herz.
drukken; wel vermindert men daardoor de werking, maar verhoogt daar
tegenover de selectiviteit. Beter is het, als men de schadelijke, ook
de werking verminderende capaciteit van rooster en anode der voorge
schakelde lamp door een der bekende neutrodyniseeringsmethoden (zie
afb. 835—836) onschadelyk maakt. Men verhindert daardoor, vooral bij
juiste instelling van het roosterpotentiaal, dat de voorgeschakelde lamp
gaat genereeren.
SUPERHETERODYNESCHAKELING MET KOPPELING VAN DE'
VOORVERSTERKERLAMP DOOR MIDDEL VAN DEN
ANODESPERKRING.
In den anodekring van de voorgeschakelde lamp V is een sperkring
ingeschakeld, die op de bekende wijze met het rooster van de eerste
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Afb. 837. Dimensies van een neutrodyne-transformator voor het omroepgolflengtebereik.

detectorlamp D door den
roostercondensator gekoppeld
is. Deze schakeling kan nog
door invoering van een terug
koppeling van den anodesperkring op een, in de roostertoevoerleiding van de voor
geschakelde lamp of in den
ingeschakelde
raamkring,
spoel verbeterd worden. De
anodesperkring wordt op de
frequentie van de oscillatorgolf afgestemd en verspert
deze den weg tot den antennekring.

SUPERHETERODYNESCHAKELING MET TRANSFORMATORKOPPELING VAN DE VOORGESCHAKELDE LAMP.
/*
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Afb. 838.

Neutrodon (neutrodyne-condensator).
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Afb. 839.
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Plaat-neutrodon (neutrodyne-condensator).

De aangegeven grootte der spoelen heeft betrekking op het gebruik
van honigraatspoelen.
SUPERHETERODYNESCHAKELING MET VOORGESCHAKELDE
LAMP EN GEBRUIKELIJKE NEUTRODYNISEERING VAN DE
ANODE-ROOSTERCAPACITEIT DEZER LAMP.
Een andere neutrodyniseeringsmethode der anode-roostercapaciteit vol
gens E. von Herz is weergegeven in afb. 836. Deze inrichting munt uit door
een voortreffelijke en betrouwbare werking.
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SUPERHETERODYNE-KORTEGOLFONTVANGST.

De superheterodyne-ontvanger schijnt bijzonder geschikt voor ultrakortegolf-ontvangers, daar de voornaamste moeilijkheid van den normalen
meerlamps-kortególf-ontvanger, de versterking van de hooge frequentie,
hier wegvalt, omdat slechts de middelfrequentie versterkt wordt. Evenwel
is een superhet voor de zeer korte golven vanzelfsprekend moeilijker te
bouwen dan een soortgelijk apparaat voor langere golven, bijvoorbeeld
van het omroepgolfbereik.
De moeilijkheid bestaat op de eerste plaats in den bouw van een ook
voor korte golven absoluut betrouwbaar en constant werkende zwevings-
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Afb. 840. Superhet voor 25—100 M golflengte. De zwevingsinrichting is volgens het Reinartz-principe (gecombineerde
inductieve- en capacitieve terugkoppeling) samengesteld.
inrichting en in de technische samenstelling. Zooals bij iederen anderen
kortegolfontvanger hangt ook hier het resultaat van den bouw, van de
soort en kwaliteit der te gebruiken materialen en van de koppelings- en
afstemmingsorganen af.
Het spreekt van zelf, dat de afstemcondensatoren en de koppelingsapparaten, voor alles, van zeer goed werkende en zorgvuldig samen
gestelde fijnregeling moeten voorzien zijn, daar met toenemende frequen
tie van de ontvangstgolf het verschil van de ter verkrijging van een
bepaalde middelfrequentie noodzakelijke oscillatorfrequentie steeds
kleiner wordt.
Bij een ontvangstgolf van 600 M b.v., moet de oscillatorgolf een lengte
van 666.6 of 545.4 M bezitten, voor een middelfrequentie van 6000 M.
Bij een ontvangstgolf van b.v. 100 M golflengte moet de oscillatorgolf
daarentegen 101.6 of 98.3 M zyn, indien uit de zwevingsinrichting de
zelfde middelfrequentie van 6000 M moet voortvloeien.
Een verder gevolg van deze verhoudingen bestaat hierin, dat het by
stijgende frequentie steeds moeilyker wordt, de oscillatorgolf van de
antenne af te houden en uitstraling te verhinderen. Alleen de scherpste
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Super heterodyn e-k o rtego lf o n tvangst.

afstemming bij losse koppeling, toepassing van absoluut onberispelijke
onderdeden met de minst mogelijke demping en het gebruik van een
der in afd.' 6 van dit hoofdstuk behandelde middelen ter verhindering van
de uitstraling kunnen hiertoe leiden.
Spedale aandacht moet, zooals uit de hierboven aangegeven opsom
mingen blijkt, aan de zwevingsinrichting besteed worden. Als bijzonder
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Kortegolf superhet met Numan-oscillator (zie ook afb. 821).

geschikt móet hier de Numan-oscillator worden genoemd (zie afd. 3,
afb. 821).
Een superhet-schakeling met een Numan-oscillator toont b.v. afb. 841.
Zeer geschikt voor kortegolfontvangst is ook een volgens het Reinartzprincipe gebouwde oscillator (zie afb. 840).
De antenne moet bij kortegolf-superhets, iri zooverre een buiten
antenne gebruikt wordt, aperiodisch gehouden worden. Er moet op gelet
worden, dat bij proefnemingen met ultra-kortegolf-superhet-ontvangers,
een tweede zwevingsinrichting noodzakelijk is, om de middelfrequentie
hoorbaar te maken, indien men ongedempte telegrafiesignalen wil ontvangen.
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SUPERHETERODYNE-REFLEX-ONTVANGER.

De superhet-schakelingen zijn thans zonder twijfel tot een hoogen
graad van volkomenheid ontwikkeld. Wij wijzen hier slechts op den tropadyne en den superheterodyne-ontvanger van de tweede harmonische van
Armstrong-Houck.
Met deze ontvangers zijn voor ontvangst van zwakke omroepstations
resultaten bereikt, die men vroeger niet had durven droomen. Voor de
groote massa, minder gesitueerde, amateurs hebben al deze schakelingen
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Vierlamps reflex-superhet.

.

een werkelijk nadeel, door het groot aantal lampen dat benoodigd is,
zoomede den kostbaren bouw van zulke apparaten.
Men had weliswaar het aantal lampen kunnen verminderen, b.v. door
toepassing van één enkele als eerste detector en als oscillator werkende
lamp, doch met minder dan 5 lampen is men daarin niet geslaagd, ten
minste wanneer men werkelijk aan een zoo groot mogelyk bereik en
niet te weinig geluidssterkte waarde hecht en zich niet bij voorbaat in
dit opzicht beperkingen oplegt.
Een verdere vervolmaking van den superheterodyne-ontvanger zal
daarom in de toekomst wel- niet meer in betrekking staan tot de verhooging van het bereik en de gevoeligheid, want deze zijn practisch
niet veel meer op te voeren, maar wel tot het goedkooper worden van het
apparaat, d.w.z. in de eerste plaats op de vermindering van het aantal
lampen zonder gelijktijdig het vermogen te verkleinen.
De hiervoor aangewezen weg is de toepassing van het bekende reflexprincipe. Tot op heden zijn natuurlijk alleen nog maar proefnemingen
gedaan. Een begin daartoe is b.v. met den superhet der tweede harmo
nische van Armstrong en Houck (afd. 6, afb. 831) gemaakt.
De reden hiervan is, dat de bouw van een normalen superhet op zich zelf
reeds zeer hooge eischen stelt aan practische ervaring, theoretische kennis
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Super hete rodyne-refle x-o ntvanger.

en de moeilijkheden door toepassing van de reflex-principes vergroot
worden.
De eerste stap op dezen weg was, dat spreekt van zelf, voorloopig
alleen den middelfrequent-versterker als reflex-versterker zoodanig om
te bouwen, dat zijn vermogen verhoogd, resp. zijn aantal lampen bij
dezelfde energie verlaagd werd.
Theoretisch komen hierbij in het geheel geen-, practisch de bekende
moeilijkheden van iederen goeden reflexversterker voor. De tweede stap
zou de toepassing van het reflexprincipe op het geheele superhet-apparaat
moeten zijn.
Dat hierbij de gebruikelijke schakelingen niet toe te passen zijn, spreekt
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Stroomverloop in den reflex-superhet volgens afb. 842.

van zelf. Dit deel van de toepassing brengt inderdaad belangrijk grootere
moeilijkheden met zich mede.
Een origineele proef van de oplossing van dit probleem is voorgesteld
in afb. 842, welke een Amerikaanschen vierlamps-reflex-superhet weer
geeft, waarbij de eerste lamp eenmaal hoog-, eenmaal middel- en eenmaal
laagfrequent versterkt.
De tweede lamp produceert de oscillatorgolf, de derde dient als eerste
detector, de vierde als tweede detector. Het schema van de versterkingswerking toont afb. 843.
De ontvangstgolf wordt door de eerste lamp hoogfrequent voorversterkt
en met de door de tweede lamp geleverde hulpfrequentie aan de derde
lamp, den eersten detector, toegevoerd. Deze derde lamp versterkt en richt
de middelfrequentie gelijk, welke dan via een in de antenne geschakelden
filterkring aan het rooster van de vierde lamp, den tweeden detector
toegewezen wordt.
De na gelykrichting ontstaande lage frequentie wordt dan nogmaals
aan de eerste lamp voor laagfrequent-versterking toegevoerd. De telefoon
is in de anodeleiding van de eerste lamp geschakeld.
Deze superheterodyne-schakeling is zonder twyfel een waardevolle proef
om het reflexprincipe bij den omroepmiddelfrequent-ontvanger in toepas
sing te brengen.
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Een inrichting, waarbij ter verhooging van de geluidssterkte de beide
laatste lampen volgens het reflexprincipe geschakeld zijn, toont afb. 844.
Op de bekende wijze wordt de, door de als detector geschakelde laatste
lamp van den middelfrequentversterker, gelijkgerichte middelfrequentie,
dus de lage frequentie, via een laag-frequenttransformator nogmaals aan
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Superhet met reflex-schakeling der laatste versterkei-trappen.

het rooster der voorlaatste lamp toegevoerd en door deze nog eenmaal
laagfrequent versterkt.
De telefoon ligt dan in den anodekring van deze voorlaatste lamp. Er
moet op gelet worden, dat de anodespanning van de reflexlamp zorgvuldig
ingesteld moet worden, om betrouwbare reflexwerking te bereiken.
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DE MIDDELFREQUENTVERSTERKER.

Bij den superheterodyne-ontvanger wordt in het ontvangapparaat de
zwakke en met de gebruikelijke hoogfrequentversterkers, tengevolge van
haar hooge frequentie slechts moeilijk en met laag nuttig effect, te ver
sterken korte ontvangstgolf, door zweving met een door het ontvang
toestel zelf, resp. door een lampengenerator voortgebrachte hulptrilling
in een trilling van lange golflengte en lage frequentie, die men in de
practijk meestal van ca. 5000 tot 10000 M lengte kiest, de z.g. „middelfrequentie”, omgezet.
Golven van deze lengte zijn gemakkelijk met zeer hoog nuttig effect
hoogfrequent te versterken. De middelfrequentversterker is dus niets
anders, dan een voor groote golflengten van het genoemde bereik ge
bouwde hoogfrequentversterker, die met den ontvangkring, door een op
de middelfrequentie afgestemden ingangstransformator, ook filter ge
noemd, gekoppeld is.
Voor den middelfrequentversterker geldt dezelfde groepenindeeling als
voor den hoogfrequentversterker:
I. Versterker met weerstandskoppeling:
a) Koppeling door Ohmsche weerstanden en condensatoren.
b) Koppeling door wisselstroomweerstand en en condensatoren
(smoorspoelkoppeling).
II. Versterker met afgestemde plaatkringen (sperkringkoppeling).
III. Versterker met transformatorkoppeling.
a) met aperiodische transformatoren van hooge demping en breede
resonantielaag;
b) met een- of tweezijdig afgestemde h.f. transformatoren met losse
koppeling en scherpe resonantielaag, b.v. ultradyne-transformatoren);
c) met koppeling door ijzerkern-transformatoren (tropadyne-transformatoren, z.g. „tropaformers”.
Het eenvoudigste en goedkoopste, daarbij, indien voldoende zorgvuldig
heid wordt betracht, met goed nuttig effect en storingsvrije weergave
te bouwen, zijn de weerstandgekoppelde versterkers.
Hun nuttig effect is wel is waar minder, dan dat van een goeden transformator-gekoppelden versterker, maar de vermelde eigenschappen maken
dezen aanbevelenswaardig voor beginners met den bouw van een super
heterodyne-ontvanger.
Ook de smoorspoelgekoppelde versterker bezit een goed nuttig effect
en is in zeker opzicht voordeeliger dan de met ohmsche - weerstanden
gekoppelde, doordat men bij eerstgenoemde met lagere anodespanningen
kan volstaan.
Daartegenover staat evenwel het betrekkelijk nadeel van een grooter
stroomverbruik. Ook werkt de smoorspoelgekoppelde versterker niet altijd
geheel vervormingsvrij, daar, in het bijzonder, wanneer hoogohmige
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smoorspoelen met luchtkern gebruikt worden, deze een uitgesproken breed
resonantiekarakter bezitten.
De middelfrequentversterkers met weerstandskoppeling hebben voor den
beginneling ook nog het niet te onderschatten voordeel, dat alleen de
ingangs-middelfrequenttransformator (het filter) op de middelfrequentie
afgestemd behoeft te worden. Het moeilijke afstemmen van de koppelelementen, bij den door middel van den anodesperkring of afgestemden
transformator- en gekoppelden versterker valt dus weg.

Ê.V '

1

12.

-

vv

::
.

r.
■

>

.

DE INGANGSTRANSFORMATOR (HET FILTER).

De ingangstransformatör of het filter is het afgestemde koppelelement
tusschen het eigenlijke superheterodyne-ontvangapparaat en den ver
sterker (middelfrequentversterker), die de door het ontvangapparaat ge
leverde middelfrequentie moet versterken.
Dit filter, dat slechts de middelfrequentie van den versterker mag door- .
laten, de ontvangst- en de oscillatorgolf daarentegen moet blokkeeren, is
in den anodekring van den eersten detector ingeschakeld. Het is in principe
niets anders dan een transformator, die, om de koppeling variabel te
kunnen ontwikkelen, uit spoelen (honigraat- of vlakspoelen in dubbele
spoelhouders) met parallel geschakelde condensatoren (500 cM) samen
gesteld is.
Aan bekende tabellen is te ontleenen, welke spoelgrootten in combinatie
met de parallel geschakelde condensatoren het golfbereik der middel
frequentie dekken. In het algemeen komen voor de meest gebruikelijke
middelfrequenties van 6000—10000 M golflengte, honigraatspoelen van
700 tot 1200 windingen met parallel geschakelde condensatoren van 300—
500 cM capaciteit in aanmerking. Men kan ook als filter spoelen ge
bruiken, waarvan de draden op een spoellichaam gemeenschappelijk of
door een tusschenflens gesepareerd, gewikkeld zijn. (Men moet goed op
de juiste aansluiting letten).
Beide wikkelingen bestaan dan uit hetzelfde draad bij gelijk aantal
windingen (ca. 800—1200), met zijde omsponnen of geëmailleerd
(0.2—0.3 mM).
Filters van deze soort zullen, daar door de vaste inwendige koppeling
van de beide wikkelingen de selectiviteit uit den aard der zaak minder
is, dan bij variabel koppelbare uit enkelspoelen samengestelde filters, aan
beide zijden van afstemcondensatoren voorzien moeten zijn.
Zulke filters zijn eenvoudiger af te stemmen dan de laatstgenoemde
soort, terwijl alleen bij de variabel koppelbare een maximum aan
selectiviteit verkregen kan worden.
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DE MIDDELFREQUENTVERSTERKER MET WEERSTANDSKOPPELIN G.

.

De eenvoudigste, goedkoopste en gemakkelijkst te bouwen middelfrequentversterker is de door middel van ohmsche weerstanden en con
densatoren of smoorspoelen (wisselstroomweerstanden) gekoppelde hoogfrequentversterker. Bij deze versterkers moet alleen de ingangstransformator (filter) op de middelfrequentie worden afgestemd. Daar deze
versterker volkomen aperiodisch werkt, moet een filter van hooge
selectiviteit gebruikt worden.
De afb. 845 toont vijflamps-middelfrequentversterker met weerstands-

Afb. 845.

■

.

Vijflamps middelfrequentversterker met weerstandskoppeling
en 1 trap laagfrequentversterking.

koppeling. Daarop aansluitend een trap laagfrequentversterking. De
spanningsschommelingen, die aan de einden van de Ohmsche weerstanden,
tengevolge van den spanningsafval, optreden, worden over den roostercondensator op de roosters der volgende lampen overgedragen.
De kwaliteit van den te gebruiken anodeweerstand is kritiek en be
slissend voor de werking van den versterker. De vroeger veel gebruikelijke
silitstaven voldoen niet aan de eischen, daar hun weerstand verandert
met de belasting; bovendien is het materiaal hygroscopisch.
Anderzijds hebben deze weerstanden het niet te o'nderschatten voor
deel, dat zij gemakkelijk variabel gemaakt kunnen worden. Zij hebben
echter ook het nadeel, dat zij gauw bijgeluiden veroorzaken, daar
zij electrische nawerkingen vertoonen. Er zijn in den handel verschillende
hoogohmige weerstanden te verkrijgen, die een goede constante weerstandswaarde bij verschillende belasting bezitten.
Zoo zijn de in hoogvacuum (in glas) gesmolten weerstanden van
Dr. S. Loewe, de Owin-Zeithauser- en de Dralowid-weerstanden aan
bevelenswaardig. Een bruikbare weerstand moet de volgende eigen
schappen bezitten. Hij moet zonder geruisch werken, betrouwbaar contact
maken en tot op zekere hoogte constant zijn.
Bovendien moet hij, indien mogelijk, variabel zijn, om hem werkelijk
op het optimum van de werking te kunnen instellen. In het andere geval
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878 De middelfrequent versterker m. \v e e r s t.k o p p e 1 i n g.
moet men een geheele serie weerstanden met niet te groote afstanden
van de weerstandswaarde er op na houden, om de gunstigste waarde te
kunnen instellen.
Men moet eraan denken, dat door middel van Ohmsche weerstanden
gekoppelde versterkerlampen minstens 100—120 Volt anodespanning
noodig hebben. Bij toepassing van goede weerstanden en goed gekozen
lampen (speciale lampen voor zulke versterkers zijn in den handel ver
krijgbaar) van groote steilheid en kleinen Durchgriff, onderscheidt zich
de weerstandgekoppelde versterker door vervormingsvrije zuivere weer
gave en door gering stroomverbruik, daar op het rooster van de volgende
lamp alleen spanningsschommelingen overgedragen moeten worden. Dien
tengevolge wordt voor de lampenbelasting slechts een minimale energie
vereischt. De benoodigde anodestroomen kunnen dus zeer gering zijn en
de gloeidraden behoeven slechts zwak verhit te worden.
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14. DE MIDDELFREQUENTVERSTERKER MET SMOORSPOELKOPPELIN G.
Bij deze soort versterkers worden in plaats van de hoogohmige weer
standen, wisselstroomweerstanden van hooge impedantie gebruikt. Ook
deze versterker onderscheidt zich door grooten eenvoud en goeden
werkingsgraad, indien hij met voldoende zorg wordt samengesteld.
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Afb. 846. Afmetingen voor de smoorspoel.

::

Moeilijker dan bij versterkers met ohmsche weerstanden is de aan
schaffing van geschikte smoorspoelen. Er moet op gelet worden, dat de
impedantie en daarmede de werking van een smoorspoel van de frequentie
afhankelijk is, dat dus een smoorspoel niet alle frequenties gelijkmatig
gebruikt.
Men zal dus bij dezen versterker op eenigerlei wijze, de smoorspoelen
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Afb. 847.
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Smoorspoelgekoppelde middelfrequentversterker.
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bij de middelfrequentie moeten aanpassen, wanneer men het optimum
aan werking er uithalen wil. Dit is zeker in de eerste plaats van toepassing
op de smoorspoelen met luchtkern.
Gebruikt men smoorspoelen met ijzerkem, dan is het ten zeerste aan
te bevelen, de opstelling zoo te treffen, dat de ijzerkern meer of minder
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in het spoellicliaam ingeschoven kan worden. Men heeft het daardoor in
de hand, de impedantie van de smoorspoel soms op de gunstigste middelwaarde voor de betreffende frequentie in te stellen. Zoo kan men als
smoorspoel ook een of meerdere achter elkander geschakelde hoogohmig
gewikkelde spoelen uit de koptelefoon (1000—2000 Ohm) gebruiken.
Ook de secundaire wikkeling van oude laagfrequenttransformatoren
is als smoorspoel te gebruiken, doch men moet hiervan geen al te groote
verwachtingen koesteren.
In afb. 846 zijn de afmetingen van een geschikte smoorspoel voor zelf
bouw weergegeven (volgens E. F. Medinger).
De werking ook van deze smoorspoelen kan verbeterd worden door het
spoelenlichaam van een inschuifbare ijzerkem van dun uitgegloeid draad
(bloemendraad) of beter nog van silicium-ijzerpoeder, dat in een speciale
schuifbare huls ondergebracht is, te voorzien. Afb. 847 toont een middelfrequentversterker met smoorspoelkoppeling.
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MIDDELFREQUENTVERSTERKER MET AFGESTEMDEN ANODEKRING.

De versterker met afgestemden anodekring (sperkring en koppeling
door roostercondensatoren) is een versterker met hoog nuttig effect. Het
is echter zeer moeilijk, speciaal bij meervoudige versterkers van deze
soort, dit apparaat af te stemmen en te handhaven.
Ook is het niet gemakkelijk, de groote neiging tot zelfgenereeren vol
komen te onderdrukken zonder daarbij te veel aan werking in te boeten.
Meer dan drie trappen kan men dus practisch bij dezen versterker niet
4 toepassen. Om de afstemming van den enkelen kring te vergemakkelijken,
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Afb. 848.

Middelfrequentversterker met afgestemde plaatkringen.
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is het doelmatig, den plaatkring van de enkele trappen afschakelbaar te
maken, om dan op deze plaats een telefoon in te kunnen schakelen (zie
' afb. 848).
Men schakelt b.v. de telefoon allereerst bij 1 in de plaatleiding van de
2e versterkerlamp, na afschakeling van den anodekring, stemt den plaat
kring van de le lamp (het beste door middel van een op de middelfrequentie afgestemden zoemerkring) op de middelfrequentie af, brengt
dan de telefoon in de anodeleiding van de derde lamp en stemt den weer
ingeschakelden anodekring van de 2e lamp na.
Er moet opgelet worden, dat bij de afstemming van de kringen de •
anodespanning van de als detector benutte lamp moet gereduceerd worden,
voor het doen optreden van het gelijkrichteffect.
De afmetingen van de spoelen LL volgen uit de voor het gebruik in
aanmerking komende middelfrequentie en de grootte van .de gebruikte
sperkringcondensatoren. Gebruikt men als filter variabel koppelbare
spoelen, dan bestaat de mogelijkheid van een terugkoppeling op den
roosterkring van de eerste versterkerlamp over de secundaire spoel van
het filter.
Zeer zeker wordt daardoor de genereerneiging van het geheele systeem
nog vergroot.

Het'Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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DE MIDDELFREQUENTVERSTERKER MET
TRANSFORMATORKOPPELING.

■

i

it
;
I

-F;'• .

De meest effectvolle methode voor de koppeling van de versterkertrappen of middelfrequentversterkers is de koppeling door trans
formatoren. Terwijl het nuttig effect van zulke versterkers voor korte
golven, tengevolge van de nevensluitingen der anode-roostercapaciteit
minder is, blijkt deze versterker voor het golfbereik van de gebruikelijke
middelfrequenties de ideale te zijn.
Deze versterkingssoort verdient, afgezien van het hoogere nuttig effect
voor den weerstandgekoppelden versterker, ook nog de voorkeur, omdat
de roosterspanning van de enkele versterkerlampen zonder moeite op het
optimum van de werking ingesteld kan worden, terwijl men in dit opzicht
bij den weerstandversterker min of meer onduidelijke en ontoelaatbare ver
houdingen, ook bij het schakelen van den roosterlekweerstand aan den
potentiometer, verkrijgt.
Men gebruikt tegenwoordig drie verschillende soorten van transformatorkoppelingen:
le. Koppeling met aperiodische transformatoren,
2e. Koppeling door middel van afgestemde luchttransformatoren en
losse, resp. variabele koppeling.
3e. Koppeling door middel van ijzerkemtransformatoren met extra
vaste koppeling en condensator-afstemming aan de secundaire zijde.
Van de transformatoren van de eerste en tweede soort is proefonder
vindelijk gebleken, dat die typen, welke van steekcontacten voorzien zijn
en op de lampensokkels passen, door haar eenvoudige montage en ge
makkelijke uitwisselbaarheid het doelmatigst zijn.
DE APERIODISCHE TRANSFORMATOR.

>•

m

De afb. 849 toont een middelfrequentversterker met koppeling door
aperiodische transformatoren. Zulk soort van transformatoren kan men
natuurlijk alleen voorwaardelijk als aperiodisch aanduiden.
In werkelijkheid zijn het transformatoren, die tengevolge van een hoog
aantal windingen en hoogen ohmschen weerstand sterke demping en daar
om een zeer vlakke resonantie-kromme bezitten. Waar men in werkelijk
heid met geheel of nagenoeg aperiodische transformatoren te doen heeft,
daar gaat het in het algemeen niet om transformeeringen in den
strengsten zin van het woord, dus niet om een inductieve beïnvloeding van
de secundaire wikkeling door de primaire, maar in hoofdzaak om een
capacitieve overdracht.
Zulke transformatoren transformeeren dus in den regel ook niet om
hoog, waardoor het geen doel heeft, *het aantal windingen van de secundaire
wikkeling hooger te kiezen dan dat van de primaire spoel. De verhouding
van de windingsgetallen kan daarom het best 1 :1 gekozen worden.
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Daar het in de meeste gevallen wel om een gecombineerde inductieve
en capacitieve overbrenging van de primaire — in de secundaire — spoel
gaat, moet er bij de wikkeling van de beide spoelen rekening mede ge-
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Vierlamps middelfrequentversterker met aperiodische transformatorkoppeling.

houden worden, dat de inductieve werking in denzelfden zin met de
capacitieve plaats vindt.
Aperiodische transformatoren worden het best als sectie-transformatoren gebouwd, de afzonderlijke, secties in schijfwikkeling. Als draad
neemt men zoowel voor de primaire als voor de secundaire wikkeling
0.05 mM emailledraad. De afzonderlijke secties zijn afwisselend primair
en secundair.
MIDDELFREQUENTVERSTERKER MET AFGESTEMDE TRANS
FORMATOREN.
De eenvoudigste vorm, waarin tweezijdig afgestemde transformatoren
samengesteld kunnen worden, bestaat in het aanbrengen van honigraat-

Afb. 850. Middelfrequentversterker met aan beide zyden afgestemde
transformatoren.
of vlakspoelen in spoelhouders, die een variabele koppeling mogelyk
maken.
Voorziet men zoowel de primaire- als de secundaire spoelen van afstemcondensatoren en stemt beide kringen op de middelfrequentie af, dan is
het bijna onvermijdelijk, dat het geheele apparaat gaat genereeren, daar
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884 Middelfrequentver sterker m. transf or m.k o p p e 1 i n g.
zoowel de rooster- als de plaatkring van iedere afzonderlijke lamp een
op dezelfde golf afgestemde genereer-mogelijkheid beteekenen, die door
de anode-roostercapaciteit veroorzaakt wordt.
Door evenredige instelling van gloeistroom en roostervoorspanning kan
leder 550 windingen
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Afb. 851. Ultradyne-transformator.
men natuurlijk ten koste van het vermogen deze genereerneiging onder
drukken. Evenwel is de daarmee gepaard gaande energievermindering
meestal zoo aanzienlijk, dat het voordeel van deze methode, groot ver
mogen ingeval van resonantie, daardoor weer wordt opgeheven.
Wikkeling 0.2 d. Jijde persehijF150 Wdgn.
Primaire mica prgx 150 Wdgn - Secdr. 12 X150 Wdgn.
—'----- A~r—"u—''rUtederschitven
9 3 mm
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Secundaire mica draai condensator
~ ' "f 500cm.
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Afb. 852.

Schijven-transformator.

In ieder geval moeten dergelijke schakelingen (zie afb. 850), wanneer
zij in ’t algemeen bruikbaar willen zijn, principieel van een gloeidraadweerstand voor elke lamp en potentiometerregeling voor de roostervoor
spanning voorzien zijn. Anders komt men hiermede niet uit.
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Er moet rekening mede worden gehouden, dat men het rooster onder
bepaalde omstandigheden een positieve voorspanning moet geven, om de
genereerneiging te onderdrukken.
Betere resultaten en minder gevaar voor het genereeren van het geheele systeem, verkrijgt men met de tegenwoordig algemeen gebruikelijke
methode, alleen de secundaire zijden van de transformatoren op de middelfrequentie af te stemmen. De primaire spoelen worden zoo gewikkeld,
dat haar eigenfrequentie beneden de middelfrequentie ligt.
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Middelfrequentversterker met secundair afgestemden
transfoiTnator.

Een moeilijkheid ligt echter daarin, dat bij te losse koppeling van de
beide transformatorspoelen de werkingsgraad te sterk achteruit gaat;
anderzijds bestaat bij te vaste koppeling het gevaar, dat de primaire
spoel, niettegenstaande het golfverschil van den secundairen kring, mede
genomen wordt en het geheele systeem toch in genereeren overgaat.
Deze moeilijkheid heeft men in de practijk op twee verschillende
manieren trachten te overwinnen. De eerste wordt het beste door den
bekenden ultradyne-transformator aanschouwelijk voorgesteld (afb. 851).
Bij deze transfonnatorconstructie is door de opstelling van de primaire
spoel tusschen de beide helften van de secundaire wikkeling, bereikt, dat
ondanks tamelijk losse koppeling de strooiverliezen zeer laag gehouden
worden.
Door de losse koppeling is het gevaar voor meenemen van de primaire
spoel zeer verminderd, zonder dat de werkingsgraad al te zeer lijdt. De
secundaire spoelen worden zoo gewikkeld, dat de eigenfrequentie ongeveer
met de gewenschte middelfrequentie overeenstemt.
De enkele met de secundaire spoelen parallel geschakelde condensatoren
dienen dan om de spoelen nauwkeurig op de middelfrequentie af te
stemmen.
Een tweede manier is het gebruik van den tropaformer, waarbij door
toepassing van een ijzerkern eenerzijds een extra vaste koppeling van
primaire en secundaire spoelen, anderzijds, echter gelijktijdig een vol
doend sterke demping van den secundairen kring verkregen wordt, zoo-
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dat genereeren van het systeem uitgesloten is, vooral ook omdat bij deze
transformatorconstructie de primaire spoel zoo gedimensioneerd wordt,
dat haar eigengolf beneden de middelfrequentie ligt.
Bij de luchttransformatoren met geringe demping, zooals bij de
ultradyne-transformatoren, verkreeg men een verdere verbetering door
zoowel de primaire spoel als de beide helften der secundaire spoel niet
op één lichaam te wikkelen, maar deze op haar beurt weer onder te ver
deden in den vorm van een schijfwikkeling.
Hiermede wordt bereikt, dat de schadelijke capaciteit van de spoelen,
die als een de werking afbreuk doende nevensluiting werkt, in afzonder
lijke capaciteiten onderverdeeld wordt, welke achter elkaar zijn geschikt.
De totale waarde van de capaciteit wordt daardoor tot een minimum
teruggebracht.
Afb. 852 toont den uitvoeringsvorm van een soortgelijken, onderverdeel
den schijventransformator (F. W. Jung). De met den transformator
samengebouwde kleine mica-draaicondensator van c.a. 500 cM capaciteit,
maakt het mogelijk het golfbereik van den secundairen kring van den
transformator van ca. 2800 M tot ongeveer 10.000 M naar believen in
te stellen.
TRANSFORMATOREN MET IJZERKERN.
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De beste resultaten met transformatoren voor middelfrequentversterkerszijn tot nog toe met ijzerkerntransformatoren (tropaformers) bereikt.
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Afb. 854.

Tropaformerspoelen.

Afb. 855.

Tropaformer.

Afb. 854 stelt den bouw van zulk een tropaformer voor.
De primaire spoel bezit in het algemeen 500 en de secundaire 1000
windingen van met zijde omsponnen koperdraad. Ook bij deze transfor
matoren ligt de eigengolf van de primaire spoel beneden de middel
frequentie.
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Middelfrequentversterker m. transfor m.k o p p e 1 i n g. 887
De afstemming van de secundaire spoel geschiedt, evenals bij den
ultradyne-transformator, door een parallel geschakelden condensator van
ca. 300—500 cM. De demping van zulke ijzerkerntransformatoren is een
grootere, dan die bij luchttransformatoren; de resonantieband daarom
breeder.
De schadelijke wederkeerige capacitieve beïnvloeding van de spoelen is
zeer gering, daar de koppeling hiertusschen in hoofdzaak door de ijzerkern plaats vindt en de spoelen daardoor op grooteren afstand van elkan
der kunnen worden opgesteld.
Daar de selectiviteit tengevolge van de demping niet bijster groot is,
moet bij alle middelfrequentversterkers met ijzerkerntransformatoren
bijzondere waarde gehecht worden aan een zeer selectief filter. De tropaformers worden in den handel gebracht als gesloten met den secundairen
afstemcondensator samengebouwde eenheden (afb. 855), waarvan soms
een stel van 3—4 stuks op gelijke middelfrequentie is afgestemd.
Als ijzerkern wordt zeer dun siliciumblik of silicium-ijzerpoeder, in
paraffine ingesmolten, gebruikt.
Tenslotte geven wij nog eenige superhet schakelingen met bijbehoorende
spoeleenheden en bouwplannen ten gebruike van het Lewcos-fabrikaat
weer in de afb. 856—860, welke zich bijzonder leenen voor den zelfbouw.
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Afb. 856.

Lewcos-spoeleenheid
DCG2.

De spoeleenheid van afb. 856 behoort bij het schema van afb. 857 en
het bouwplan van afb. 861; die van afb. 858 by het schema van afb. 859
en het bouwplan van afb. 862.
Het is al zeer gemakkelijk en eenvoudig een modernen superhet met
een dezer schema’s en spoeleenheden samen te stellen. Voor wisselstroomvoeding (de schema’s van afb. 857 en 859 zyn voor het gebruik van gelykstroomlampen ontworpen) van den superhet met wisselstroomlampen

-

; W9M

*r

888 Middelfrequentver sterker m. transf or m.k o p p e 1 i n g.
(4 indirect en 1 direct verhit) is het schema van afb. 860 gegeven; hierbij is
gerekend op het gebruik van de bandfilterspoeleenheid van afb. 124. Het
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892 Middelfrequentversterker m. transf orm.koppeling.
Middelfrequentver sterker m. trans for m.k o p p e 1 i n g. 893

Afb. 862. Bouwplan vcor het schema van afb. 859, onder gebruikmaking van het spoelstel van afb. 858.
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DE NEUTRODYNE-ONTVANGER.

*
U
?■:

1.

HET BEGINSEL DER NEUTRODYNISEERING.

Het ligt in de natuur van den gelijkrichter, dat zijn werkingsgraad zeer
gering wordt, zoodra de toegevoerde hoogfrequente amplituden klein zijn.
Deze omstandigheid vereischt bij ontvangst van verafgelegen zenders,
waarbij wij over het algemeen te doen hebben met hoogfrequentie-amplituden van geringe grootte, een verhooging van de den gelijkrichter
toegevoerde energie, hetzij door
terugkoppeling of door een- of meertrappige hoogfrequentversterking.
Hoofdzakelijk het laatstgenoemde
O
middel wordt gebruikt voor ontvan
(o
gers, waarbij gestreefd wordt naar
°L
O
O
c.
een bedrijfszekere en gelijkmatige
1°
werkwijze. Terwijl de hoogfrequent
V__
O
versterking van lange golven, voor
namelijk die vanaf 3000 M op be
trekkelijk eenvoudige wijze kan ge
a
6
schieden, stuit men bij de hoog
Afb. 864. Afgestemde rooster- en frequentversterking der omroepgolplaatkring bij een lamp.
ven op belangrijke bezwaren.
De aperiodische- of half-aperiodische soorten van lampkoppeling, zooals
wij die aantreffen in de weerstandskoppeling en in de koppeling met
niet afgestemde hoogfrequenttransformatoren of smoorspoelen leveren in
hun gebruikelijke uitvoeringsvormen op het gebied der omroepgolven in
het geheel geen of slechts onbevredigende versterking en bovendien ontoe
reikende selectiviteit. Het eenige middel, om een goede versterking en
tevens selectiviteit te bereiken, blijft dan alleen koppeling met afgestemde
kringen (sperkring of afgestemde transformator).
Door deze methode van hoogfrequentversterking ontstaat dan echter
weer een nieuwe moeilijkheid. De ontvanger gaat namelijk genereeren,
vooral als meerdere hoogfrequenttrappen achter elkander geschakeld zijn,
zoodra de afzonderlijke afstemkringen op dezelfde golf afgestemd worden.
Er bestaan nu twee mogelijkheden om deze bezwaren te niet te doen.
Men kan deze klippen omzeilen, indien men door middel van het zwevingsprincipe de korte ontvangstgolven in lange golven omzet; men kan echter
ook probeeren de oorzaken van het genereeren door geschikte middelen
te compenseeren.
Uit het eerste principe ontstond de superhet, die wij in het voorgaande
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Het beginsel der neutrodyniseering.
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hoofdstuk behandeld hebben, uit het andere principe de neutrodyne
ontvanger. Deze beide soorten zijn dan ook ongetwijfeld niet alleen de
modernste, maar tevens de beste typen van ontvangtoestellen voor veraf
gelegen zenders. De neutrodyne-ontvanger nu zal het onderwerp zijn van
dit, ons laatste hoofdstuk.
De oorzaak van het zelfgenereeren van een gewonen afgestemden hoogfrequentversterker is gelegen in den opbouw van de lamp zelf. Als men
aan een lamp een afstembaren roosterkring Li Ci (afb. 864) en een even
eens afstembaren anodekring La Ca aansluit, dan zal de schakeling genereeren, zoodra rooster- en anodekring op dezelfde afstemming gebracht
worden en de kringen een niet ongewoon hooge demping hebben.
De aldus optredende terugkoppelingswerking is, zooals uit nauwkeurige
onderzoeking blijkt, volgens haar na
tuur een capacitieve koppeling van
beidé kringen, die haar weg neemt
over de heerschende capaciteit tusschen
rooster en plaat der lamp en hun
toevoerleidingen.
Het in afb. 865 geteekende Ersatzschema van de vorige schakeling toont Afb. 865. Andere schakeling
een en ander duidelijk aan. Wat betreft voor de kringen van afb. 803.
de hoogfrequente verhoudingen, kan men in zooverre een vereenvoudiging aanbrengen in het schema, dat de plaatstroombron (a—b) voor hoog
frequente gelijk te stellen is met een directe kortsluiting.
De beide trillingskringen staan daardoor van onderen direct en van
boven door middel van een kleinen condensator C met elkaar in verbin
ding. De daardoor ontstane capacitieve koppeling is duidelijk waar
neembaar.
Zooals bij aandachtige beschouwing zal blijken, werkt zij op de wijze
van een terugkoppeling. Het is daarom noodig, ten einde een stabiele
ontvangst te verkrijgen, de oorzaken van deze terugkoppeling te neutraliseeren, d.w.z. de koppeling door een precies gelijke terugkoppeling
buiten werking te stellen.
Een tot dit doel samengestelde schakeling noemt men „neutralisatie”
of „stabilisatie” van de hoogfrequentversterking. In gelijken zin spreekt
men ook van een neutralisatie of neutrodynisatie der roosteranodecapaciteit.
Het essentieele punt van de innerlijke lampenkoppeling en der neutra
lisatie benaderen wij wellicht het best op de volgende wijze. De werkwijze
van de electronenlamp zou men eerst dan ideaal kunnen noemen, als deze
in een zuivere relaiswerking bestond.
Hierbij behooren dan tevens de sturende roosterkring en de gestuurde
anodekring wederzijds door geenerlei electrische krachten samen te
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Het beginsel der neut rodynisee ring.

hangen, of anders gezegd, de eene kring mag geen electrische werking op
den anderen kunnen overbrengen. De eenige energiebron, waaruit de anodekring hoogfrequente energie kan opnemen, moet de door het rooster
belaste electronenstroom van de lamp zijn.
In de practijk is deze ideale toestand niet maar zoo zonder meer te
bereiken, want de capaciteit tusschen rooster en anode vormt voor de
trillingsenergie van beide kringen een niet gewilden doorgang. Het is nu
de taak van de neutralisatie den idealen toestand te bereiken, waarbij een
volledige opheffing wordt bereikt van iedere directe electrische koppeling
tusschen rooster en anodekring. •
De wijze waarop zulks moet geschieden, zullen wij in de derde afdeeling
van dit hoofdstuk behandelen.
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2. DE AFGESTEMDE TRANSFORMATOR.
De in afb. 864 weergegeven principieele schakeling voor hoogfrequentversterking werkt met een zoogenaamden sperkring in de plaatleiding
van de hoogfrequentlamp. Doordat de sperkring voor de frequentie van
den in den anodestroom verkregen wisselstroom, bij afstemming op deze
frequentie, een hooge weerstandswaarde verkrijgt, verwekt hij een zeer
hoogen wisselstroomspanningsval en de spanning van de anode kan direct
op geschikte wijze (blokcondensator) aan het rooster van een volgende
lamp worden overgedragen.
Een verhoogde werking kan men echter verkrijgen door den transfor
mator, indien zijn verhouding wordt aangepast bij de beide weerstanden.
In het hier besproken geval moet in de richting van de anode naar het
rooster van de volgende lamp een verhooging der spanning bereikt worden.
De bij hoogfrequente wisselstroomen optredende bijzondere verhoudingen
maken het noodzakelijk, dat een werkelijke spanningsoverbrenging alleen
met afgestemde transformatoren kan worden bereikt. Het is voldoende,
als één zijde van den transformator — dat is bij lampenschakeling altijd
zonder uitzondering de roosterzijde — afgestemd, terwijl de andere wik
keling tamelijk vast met de afgestemde spoel gekoppeld wordt. Het is voor
een goed begrip van het volgende absoluut noodzakelijk, de werking van
deze bij neutrodyneschakelingen steeds terugkeerende inrichting t. o. v.
wisselstroom in het kort uiteen te zetten.
Bij de in afb. 866 weergegeven schakeling moet de spoel Li vast ge
koppeld zijn met de spoel La van den afgestemden kring L2 C2. Wij nemen
aan, dat deze trillingskring genereert. De spoel Li wordt dan door het
wisselende magneetveld van den trillingskring geïnduceerd en er ontstaan
tusschen haar einden en eveneens tusschen de afzonderlijke windingen
der spoel spanningsverschillen, waarvan de amplitude bepaald wordt door
het aantal windingen tusschen de twee door ons beschouwde punten.
Het voorteeken is evenwel steeds wisselend, zooals ook het induceerende
magneetveld. Daar echter het magneetveld op dat oogenblik zijn sterkste
verandering ondergaat, waarop de spanningen aan den condensator C2
de maximale waarde bereikt hebben, zijn de spanningen aan Li in gelijke
phase met die van L2. Indien de wikkelrichting van 1 naar 2 en van 3
naar 4 overeenstemt, dan bezit ook, zooals men bij nauwkeurig overleg
gemakkelijk zal ontdekken, het spanningsverschil van 1 ten opzichte van
2 en van 3 ten- opzichte van 4 steeds hetzelfde voorteeken.
Door de daarnaast geteekende spanningsdiagrammen worden de ver
houdingen zeer overzichtelijk aangegeven. Als men de op hetzelfde oogen
blik aan ieder punt der spoelen aanwezige spanningen in gelijke mate
horizontaal verschuift, dan verkrijgt men de, volgens het hierboven omschrevene, duidelijke diagrammen van afb. 866 a, b en c, al naar gelang
men de spanningen op 2 en 3 of 5 en 3 of ten slotte op 2 en 4 als nul
punten beschouwt.
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De afgestemde transformator.

Bij gebruik van deze opstelling in lampenschakelingen worden alle
spanningen op de voedingsbronnen als nulpunten gebruikt. Het spanningsdiagram 866 a stelt dus het geval voor, dat men 1 aan het rooster, 2 aan
de kathode van een lamp, 3 aan de pluspool van de anodespanning en 4 aan
de anode van de voorafgaande hoogfrequentlamp aansluit.
866 c veronderstelt een tegenovergestelde aansluiting van de spoel Li.
Bij alle volgende schakelschema’s is de aansluiting der anodespoel over
het algemeen als in het geval van 866 a, waarbij de wikkelrichting der
spoelen van rooster naar kathode en van pluspool der plaatspanning naar
anode gelijk is.
Als in de schakeling van afb. 864 inplaats van den sperkring L2 C2
de niet afgestemde zijde van
een
dergelijken transformator
-I
-ril
T'
/ ~v\
\
wordt
ingeschakeld, dan is
O 1-2 Q2 \\
daarmede niet de genereer5 o-i- \
\
werking der lamp-capaciteit
o
\
\
/\
o
opgeheven, doch alleen maar
\
\
\
o
\
iets
verminderd. De spoel Li
2
—r
van
den transformator staat
3
\
\
ten
opzichte
van den trillings
\
\
\
\
\
L,
\
kring op grond der koppeling,
\
\
\
\
geheel alsof zij zelf een afge
J_\__
stemde kring is.
c
a
b
Er bestaan echter bepaalde
Afb. 866. Spanningsdiagrammen bij
opmerkelijke verschillen ten
schakeling met vaste koppeling van
L2 met den afgestemden kring L2 C2.
opzichte van de zuivere sperkringkoppeling en deze spelen
bij de neutrodyneschakelingen in verschillend opzicht een belangrijke
rol. Ten eerste is de wisselstroomweerstarid der spoel Li voor de eigenfrequentie van den aangekoppelden trillingskring, t.o.v. het geval
van den sperkring, in het kwadraat der transformatieverhouding ver
minderd.
Buitendien bezit de wisselstroomweerstand van de primaire spoel van
een dergelyken transformator een hooger maximum, namelijk door de
eigen frequentie van Li, die ontstaat uit de zelfinductie en de onver
mijdelijke, parallel loopende capaciteit tusschen 3 en 4; want onver
minderd door de inductieve beïnvloeding van den aan haar gekoppelden
trillingskring, kan de spoel Li ook trillingen uitvoeren in haar eigen
frequentie.
Ofschoon deze golf bij de gebruikelijke afmetingen van den transfor
mator onder het ontvangstbereik ligt, kan zij toch nog bij de neutrodyne
schakelingen onder bepaalde omstandigheden op storende wijze optreden.
Eenerzijds kunnen de storingen zich uitstrekken tot in het laagste gedeelte
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van het ontvangstbereik en een geheel onverwachte frequentieafhankelijkheid der neutrodynisatie veroorzaken, anderzijds kan bij be
paalde schakelingen de eigengolf dezer spoel en van andere spoeldeelen
aanleiding zijn tot het optreden van krachtige storingstrillingen, die door
de noodige voorzorgen verhinderd moeten worden, wil niet de geheele
ontvangst totaal worden onderdrukt. Op dit punt zullen wij later nog
dieper ingaan.
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ONTWIKKELING VAN HET PRINCIFE-SCHEMA UIT
DE BRUG-SCHAKELING.

Alle neutrodyneschakelingen kunnen volgens hun principe worden herleid tot de in de electro-techniek veelvuldig gebruikte schakeling, n.1.
de bekende brug van Wheatstone.
/
Van deze principe-schakeling uit zul
len de verschillende neutrodynisatie*3
methoden in volgorde worden behan
Ri,
deld, omdat zoo de verschillende
O
mogelijkheden zullen blijken en het
C<
gemakkelijkst te begrijpen zijn.
Li, O
2
K>
)0
In afb. 867 vinden wij de brugO
schakeling in den telkens weerkeerenR,
den principieelen vorm, namelijk di
rect op de voorliggende wisselstroom3
verhoudingen overgedragen. De op
dezelfde frequentie afgestemde klin
gen L1C1 en L2C2, zijn op de hier
aangegeven wijze door vier weer
standen Ri, R2, Ra en R4 met elkaar
Afb. 867. Brugschakeling
verbonden.
(Wheatstone-principe).
Beschouwt men een kring, zooals
L2C2, als hoogfrequent-generator, die zijn wisselstroom door de stroomvertakkingen over de weerstanden en ook over den in de „dwarsverbin
ding” liggenden trillingskring L1C1 stuurt,
A
dan wordt over het algemeen L1C1 wegens
de door L2C2 geleverde energie in trilling
O
C.1*
K>
gebracht. Slechts onder één voorwaarde blijft
K>
L1C1 onbeïnvloed door L2C2, als namelijk de 2 K>
/
o
weerstanden in de stroomvertakkingen 2—1—4
öL,
o
en 2—3—4 zoo zijn berekend, dat de punten
>0
1 en 3 altijd hetzelfde hoogfrequentpotentiaal
C34
bezitten (de bovendien noodzakelijke overeen
stemming in trillingsphase is bij de hier be
3
handelde gevallen vanzelfsprekend aanwezig).
Dit verschijnsel treedt dan op als tusschen
de weerstanden de volgende verhouding be
/
staat:
(*) Ri: R3 = R2 : R4 of ook, wat het
c
zelfde is, Ri : R4 = R2 : R3.
Afb. 868. Vereenvou
Als weerstanden worden de z.g. schijnbare
digde neutrodynebrugschakeling.
weerstanden tusschengeschakeld. Men zal
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vanzelfsprekend uit den symmetrischen vorm van de bepalingsvergelijking opmaken, dat de betrekking tusschen den kring L1C1 en L2C2
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wederkeerig is. Men kan dus even goed den kring L1C1 als generator en
L2C2 als ontvangenden of beïnvloeden kring beschouwen.
Onder de in (*) aangegeven voorwaarde
zijn de kringen wederzijds ontkoppeld en
4
de in den eenen kring aanwezige trilling
blijft zonder eenigen invloed op den tril1V
lingstoestand in den anderen kring. De voor
o
o
waarde (*) kan ten allen tijde kunstmatig 2,
o
worden aangebracht, als slechts een der 4
weerstanden willekeurig veranderlijk is, ter
o
wijl de drie andere echter vast zijn inge
7
C3V
O
steld.
VIn de practijk der neutrodyneschakelingen
3
wordt het schema der brugschakeling
meestal eenigszins vereenvoudigd aange
wend. Zoo is b.v. in afb. 868 de spoel van
den trillingskring L1C1 gedeeld en de deelspoelen vormen tegelijkertijd de weerstan
den Ri en Ro.
Afb. 869. Gedeelde afstemHet is echter ook mogelijk, den afstem- condensator in de brug
schakeling.
condensator van den trillingskring door twee
achter elkander geschakelde condensatoren te vervangen en deze beide
capaciteiten als weerstanden Ri en R2 in de
brugschakeling met elkander te betrekken,
zoodat de in afb. 869 weergegeven schake
Cs
ling ontstaat. Ten slotte kan men ook vol
O
gens de in afb. 870 aangegeven schake
ol, q
2
o
II
£
ling
den trillingskring L1C1 in zijn oor
>0
K>
spronkelijke uitvoering laten, terwijl de
>0
vier weerstanden Ri tot R4 door conden-C 23
G3 V
satoren vervangen worden.
Deze principe-schakelingen kunnen wor
3
den gebruikt voor de hoogfrequentversterking met lampen, indien men een
der beide kringen als roosterkring en den
anderen kring tot anodekring bepaalt. De
capaciteit tusschen rooster en anode der
lamp wordt dan gevormd door een der
Afb. 870. Oorspronkelijke
weerstanden (condensatoren) van de brug,
brugschakeling, waarbij de
b.v. C 14.
vier weerstanden door con
densatoren zijn vervangen.
De daarmede correspondeerende weerstand wordt dan eveneens in den vorm van een capaciteit C 34 toegevoegd
om ook voor verschillende frequenties gedurig dezelfde weerstandsver-
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houding te behouden. In de nu volgende schakelschema’s wordt de bijbehoorende condensator van C 34 met N aangeduid, terwijl C14, de
roosteranodecapaciteit, niet meer in het bijzonder zal worden aangegeven.
Uitgaande
van
de
schakeling in afb. 868
1
kunnen twee vormen
van geneutrodyniseerde
*(cj
L2)0
hoogfrequentversterking
"!2
worden
geconstrueerd,
O
O
indien men den kring
o
2
7"
N
2—4 den eenen keer als
Cf
roosterkring, den ande
'3
o
ren keer als anodekring
beschouwt.
Zoodoende
2
verkrijgen wij de scha
kelingen 871 en 872.
Afb. 871. Plaatkringneutrodynisatie volgens
In hun werkwijze zijn
Scott-Taggart.
zij nagenoeg gelijk aan
de hoogfrequentversterkerschakeling van afb. 803. Het principieele verschil
tusschen deze eenvoudige schakeling en de opstellingen van 871 en 872
is daarin gelegen, dat door een bepaalde instelling van den veranderlijk
gehouden condensator N, de beide kringen electrisch volkomen ontkoppeld
kunnen worden. Daardoor wordt de schakeling een zuiver versterker-relais
zonder de storende nevenwerkingen van de eenvoudige niet geneutrodyni
seerde schakeling (de schakeling 871 is bekend als de anodekring-neutrodynisatie volgens J. Scott%
Taggart).
De condensator N is het
karakteristieke kenteeken van
4
N rfCf*i
alle
neutrodyneschakelingen.
O
Daarom heet hij dan ook de
1
O
o
neutrodyne-condensator
of
o
/
kortweg neutrodón.
C2
2
L'
Met betrekking tot zijn
2^

/ °
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+
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werkzaamheid, namelijk het
neutraliseeren der lampcapaciteit noemt men hem ook wel
vereffeningscondensator.
Hij

jO

2

3

moet veranderlijk gehouden
Afb. 872. Anodekringneutrodynisatie.
worden, opdat aan dè voor
waarde der ontkoppeling van beide kringen willekeurig kan worden
voldaan.
In pik afzonderlijk geval behoeft hij dan — zooals dan ook in de be-
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doeling ligt — slechts eenmaal ingesteld te worden en deze instelling
behoeft alleen dan hernieuwd te worden, als door b.v. verwisseling van
een lamp of een mogelijke verandering in de schakeling de neutrodynisatievoorwaarden gewijzigd zijn geworden. Soms
wordt ook in plaats van den enkelvoudigen
! o
een dubbele neutrodyne-condensator, ook wel
o
differentiaal-neutrodon genoemd, gebruikt,
^2
waarbij de capaciteitswaarden zich voortdurend
O
in tegenovergestelden zin veranderen.
Afb. 873 geeft hiervan een duidelijk schakel
schema weer. De wijze van aanduiding en
3
nummering is van afb. 867—882 overeenstem
mend aangebracht, zoodat de lezer de schake Afb. 873.
Schakeling
met differentiaalling van den differentiaalcondensator gemak
neutrodyne-condensator.
kelijk kan overbrengen op de andere hier be
handelde gevallen.
Het voordeel van den differentiaalcondensator is hierin gelegen, dat
met behulp daarvan, met zekerheid de voor de ontkoppeling der beide
kringen benoodigde capaciteitsverhouding kan worden ingesteld, zelfs in
die gevallen, waar de enkelvoudige neutrodyne-condensator niet meer’
toereikend is.
De tot nu toe behandelde neutrodyneschakelingen hebben aan de anodezijde van de lamp een regelbaren afgestemden kring en vervolgens een
lamp in sperkringkoppeling. De transformator-koppeling bezit een hoogere
werking en voornamelijk een veel grootere selectiviteit.
De
anodekringspoel
N
wordt niet afgestemd,
maar vast met de afgestemde spoel van den
4
volgenden roosterkring
)o
_
gekoppeld. Zooals reeds
o
§
__
</.
eerder
werd opgemerkt
/
3
^ ”7 _
in de voorafgaande afO O
l C,
deeling van dit hoofd
9
PU
L
r?o
__ t
V
stuk,
verkrijgt daardoor
o
%
de plaatkringspoel de
zelfde
trillingseigenschappen als een regelAfb. 874. Sperkring-schakeling met transfor- baar afgestemde kring,
matorkoppeling (volgens Hazeltine).
Het verschil bestaat
hoofdzakelyk daarin, dat de weerstandswerking voor de eigenfrequentie
van den met hem gekoppelden kring, evenredig met het aantal windingen
om den koppelingsgraad, minder is.
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Als men de sperkringschakeling van afb. 871 met transformatorkoppeling uitvoert, dan verkrijgt men de tegenwoordig gebruikelijke
schakeling met niet afgestemde, in het midden afgetakte plaatspoel, zooals
deze in afb. 874 voor één
trap is weergegeven.
Principieel dezelfde scha
N
keling verkrijgt men, als
volgens afb. 875 de naar
>0
O
den neutrodyne-conden)o
o
sator N voerende helft
3
>0
van de anodespoel door
L-1
C<
een overeenkomstig deel
der roosterspoel ver
o
vangt. (De in afb. 874
, °j<
)0L2
en 875 afgedrukte scha
1
kelingen zijn door Hazeltine aangegeven).
Een vereenvoudigden
Afb. 875. Vervanging van de naar N voerende
plaat door een overeenkomstig deel der rooster vorm van de laatstge
spoel (volgens Hazeltine).
noemde schakeling ver
krijgen wij, als men het aftakpunt 3 van de spoel L2 naar het roostereinde
verschuift, zoodat de schakeling van afb. 876 ontstaat. (Neutrodynisatie
van rooster naar rooster).
Ook de schake
ling van afb. 872,
waarbij derooster/V
kringspoel in het
4
3
midden verdeeld is,
kan worden om- O .
gewerkt
voor ,0 __
P
/
transformatorc . 7"
x
^-2
O L1
koppeling, waarbij
2C
de
afgestemde
2
anodesperkring
04
door een met den
2
afgestemden roosterkring van de
volgende
lamp
vast
gekoppelde Afb. 876. Vereenvoudigde vorm van de schakeling
volgens afb. 875.
spoel
vervangen
wordt, zooals dat ook in het schakelschema van afb. 877 nauwkeurig geteekend is.
Bij deze schakeling treedt een niet zoo gemakkelijk te overwinnen
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moeilijkheid op. Het tusschen de gloeidraden en het rooster der lamp lig
gende spoelgedeelte en ook de niet afgestemde anodespoel bezitten, buiten
de door de koppeling met den afgestemden kring veroorzaakte resonantie
voor de afstemgolf, nog een
andere eigenresonantie voor —
de frequentie, die ontstaat
N
uit zelfinductie • en eigeno
o
capaciteit. Voor een trilling
<?L
in dezen vorm bestaat geen
o
neutrodynisatie en de scha- 2.^
° -7f—
/ r
7C
keling neigt daardoor, wan
o
o
o
neer de eigen frequenties
2
der beide spoelen eeniger3
K>
R
mate overeenstemmen, zeer
gemakkelijk tot zelfgenereeren op de korte golf.
Daar de genereerende
lamp niet kan worden be Afb. 877. Schakeling van afb. 872, omge
werkt voor transformatorkoppeling.
ïnvloed en voor de ontvangstschakeling onbruikbaar is, moet men het genereeren in de eigen
frequentie van de spoeldeelen door geschikte middelen onderdrukken. Hier
voor zou in de eerste plaats een zoodanige dimensioneering der spoelen
te noemen zijn, waardoor de eigen frequenties voldoende uiteenloopend
zouden worden.
Men is echter door andere
oorzaken te sterk gebonden
aan een bepaalde anodespoel,
N
dan dat men zich op dit
middel alleen zou kunnen ver
o
o
laten. Beter kan men het
o
o
o
ö R
genereeren vermijden, door
° -71—
2O
° 7 /r, tusschen het midden der roos§l2 C2 terspoel en de kathode een
oL, C
o
hoogohmigen weerstand (R
2;
in afb. 877) van circa 100.000
3
O .
Ohm, of een smoorspoel voor
/ £>L2
4o 2
korte golf te schakelen,
Door
weerstand
dezen
wordt de versterking der
Afb. 878. Elstree-Six schakeling.
lamp voor de storingstrillingen sterk verminderd, daar hiervoor de deelstroom, welke de lamp belast,
zijn weg moet nemen door den hoog-ohmigen weerstand naar de kathode.
De hoofdtrilling wordt hierdoor niet verzwakt, daar wegens de symmetrie
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het midden van de spoel en de kathode, punten zijn van gelijk hoogfrequentpotentiaal. De weerstand dient dan eenigszins als roosterlek.
Ten slotte kan men ook in plaats van den weerstand tusschen Li Ci
en de kathode, in den
kring zelf een op de
storingsfrequentie on
geveer
afgestemden
o
weerstand invoeren, in
dien men op de spoel
O
een of twee kortge
2
K>
C<
sloten windingen aan
)oL2
brengt. Dit onttrekt
aan de storingstrilling
R
zoo veel energie, dat zij
niet tot volle kracht
kan
komen, terwijl
tevens de eigenlijke
ontvangstgolf hierdoor
Afb. 879. Neutrodyne-schakeling in de pracnagenoeg
niet wordt
tijk volgens het principe van het schema in
afb. 873.
beïnvloed, omdat de
eigengolf der kortgesloten winding zeer laag is.
De beide nu volgende schakelingen, die een groote overeenkomst vertoonen met de zooeven besprokene, daar hierbij ook de wisselspanning
van den roosterkring door een
middenaftakking
7" A/r
4gedeeld is, zijn af
geleid van het
(3)L' »o
principe-schema
1 S2 o
o o
uit de afb. 871 en
o
2
o
872. Bij de schakeO
C2
ling uit afb. 878
3
(deze schakeling
7“
O
0)
wordt gewoonlijk
naar een in het la
7-/V,
boratorium
van
het
tijdschrift
„Modem Wireless”
ontwikkelden
6Afb. 880. Hoogfrequent-balansschakeling.
lampsontvanger
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„Elstree-Six-schakeling” genoemd) is de kring 1—3 van afb. 872 tot
roosterkring gemaakt en de kring 2—4 door de primaire spoel van een
afgestemden transformator vervangen.
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Door de deeling van den roosterkringcondensator in de twee even groote
condensatoren C en Ci kan het gevaar van deeltrillingen in de eigen
frequentie der halve roosterkringspoel — dat bij schakelingen van deze
soort altijd aanwezig is —
niet geheel worden opge
heven. Eerst de inschake
ling van den hoog-ohmigen *— 4
DN
weerstand R, die tevens als
oL2 /
lekweerstand dienst doet,
1

I

'

o

>° 71 c2

maakt de schakeling vol- rg 7 q
o
ledig.
Een verzwakking van de
2
i;
normale versterking treedt
hierdoor niet op, daar R
3
alleen punten verbindt van
gelijk hoogfrequentpotentiAfb. 881. Dubbelroosterlamp-schakeling
(volgens Jarasch).
aal. De verdere nog uit.afb.
872 af te leiden schakelingen hebben geen practische beteekenis, daar zij
moeten werken met afgestemden anodekring.
Als men ten slotte het schema van afb. 873 in practijk brengt, dan
krijgt men de in afb. 879 weergegeven schakeling. Zij bezit tegenover de
schakeling van afb. 878 het' voordeel, dat
men een meer eenvoudigen condensator ge
bruiken kan.
De middelaansluiting der kathode wordt
1t*
hier
verkregen, door het achter elkander
O L<
O
Zj.
schakelen
van twee kleine, even groote con2 )o
— densatoren C en Ci. R is ook hier de lek
o
weerstand.
N
§L3
Men kan deze schakeling ook eenigszins
3
wijzigen, indien men de beide vaste conden
satoren C en Ci vervangt door een differentiaalneutrodon. In dit geval kan de
neutrodyne-condensator N worden gevormd
door een kleine, vaste capaciteit.
*
Ten slotte zij nog gewezen op twee bij
zondere schakelingen, die direct van de
brugschakeling zijn afgeleid, n.1. een hoog
Afb. 882. Principe-schema
afgeleid uit de brugscha frequente balansschakeling met een gelijk
keling van afb. 868.
soortig paar lampen en een dubbelroosterlamp-schakeling. Bij de eerste schakeling (afb. 880) verdient het gebruik
van twee-voudige lampen aanbeveling. De verdeeling van den roosterkring kan, zooals aangegeven,^ of ook analoog met een andere schake-
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ling bij verdeelden roosterkring (afb. 877 of 879) worden aangebracht.
Bij de in het midden afgetakte roosterkringspoel kan gedeeltelijk genereeren door een der eerder aangegeven middelen onderdrukt worden. De
beide neutrodons Ni en Na, die tusschen het rooster der eene en de plaat
der andere lamp zijn aange
bracht, worden op dezelfde
waarden gesteld, teneinde de
symmetrie van de schakeling
o
o
te
behouden. Vanzelfsprekend
O L<
/ kan in plaats van de in de
o
O
O / Q afbeelding geteekende transo
^2
N =£
o
O
/
_
formator- ook een sperkringkoppeling
worden
aange
o
>o
bracht.
O
De door Emil Jarasch aan
^•3
gegeven dubbelroosterlampschakeling van afb. 881 toont
Afb. 883. Principe-schema der
weer zeer veel gelijkenis met
Cowper-neutrodynisatie.
de schakeling van afb. 874
met verdeelde plaatspoel; alleen wordt hier de, ook bij een enkelroosterlampschakeling slechts voor de neutralisatie dienst doende, spoelhelft
vanuit de lamp met hoogfrequente energie gevoed, daar zij door den
ruimteladingsroosterstroom doorvloeid wordt.
De anode- en ruimteladingsroosterstroom ondersteunen elkaar bij hun
wisselstroomwerking, op de hier aangegeven aansluitingswijze. De
neutrodyne-condensator, een differentiaal-neutrodon, wordt zoodanig inge
steld, dat de inwerking van de
hoogfrequente spanningen van
de anode en van het ruimteladingsrooster op het stuur- (~
rooster, over de daartusschen o L2
liggende capaciteiten gelijk nul ^
o
L 30
/ Cf
wordt.
o
C2
O
Wij willen nu nog twee scha
kelingen behandelen, die een
N
niet zoo nauwkeurige neutrodynisatie bewerken als de
hiervoor besprokene, omdat
Afb. 884. Cowper-neutrodynisatie.
deze niet, zooals bij een zuivere
brugschakeling, afhangt van de frequentie. Dit blijkt reeds dadelijk uit
de principe-schakeling van afb. 882.
Uit de brugschakeling van afb. 868 wordt deze verkregen, wanneer
men den afstemcondensator in plaats van tusschen 1 en 3 tusschen 1 en 2
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schakelt. De werkingswijze zal het duidelijkst zijn, als men den kring
L1C1 beschouwt als generator.
Aan het einde 3 van de spoel L3 ontstaat tengevolge der inductieve
koppeling met Li een spanning,
die altijd tegengesteld gericht
is aan de spanning van 1. De
punten 1 en 3 zijn echter verN
- »- bonden over den door den con
o
densator C 14 en N gevormden
OL
L< 1/
O 2__hoogfrequenten potentiometer
O
en daardoor is het mogelijk
O
door een. juiste instelling van
N het punt 4 dezelfde spanning
Lz
te geven als punt 2. In dit ge
val wordt dan de kring L2C2
Afb. 885. Leithauser-neutrodynisatie. niet beïnvloed door de in L1C1
optredende trilling.
Laat men bij het overbrengen van dit schema op de lampversterking
punt 1 en 4 met het rooster en de anode en omgekeerd overeenstemmen,
dan verkrijgt men weer twee principe-schakelingen, waarvan de eerste
(afb. 883 en 884) bekend zijn als Cowper-neutrodynisatie, terwijl de
tweede werd aangegeven door Leithauser (afb. 885).
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Ofschoon in de voorgaande deelen van dit hoofdstuk slechts de meest
gebruikelijke neutrodynisatiemethoden werden genoemd, bestaat er een
verwarring stichtende hoeveelheid van de meest uiteenloopende schake
lingen en zal het den oningewijden ongetwijfeld moeilijk vallen hier een
geschikte keuze uit te maken. Wij zullen daarom in kort bestek de waarde
der verschillende schakelingen aanduiden.
De volgende drie hoofdpunten zijn van belang bij de beoordeeling van
de versterking: selectiviteit, betrouwbaarheid en bestendigheid der neutra
lisatie. Daarbij speelt natuurlijk de omvang van de aangewende middelen
een belangrijke rol.
Een neutrodynisatie kan ontoelaatbaar worden, indien de verhoudingen
van de weerstandswaarden in de hoogfrequente brug, bij overgang op een
andere afstemming, zich wijzigen en daardoor voor de neutrodynisatie een
bepaalde instelling van den neutrodyne-condensator afhangt van de
frequentie. De ontvanger werkt dan slechts binnen een bepaald bereik van
de afstemming stabiel, maar bij het overschrijden hiervan neemt de neiging
tot genereeren meer en meer toe, omdat aan de neutralisatievoorwaarde
dan niet meer geheel voldaan wordt.
In dit opzicht zijn die schakelingen het meest betrouwbaar, welke óf
zonder verdeeling der spoel werken, zooals de schakelingen van de afb.
878, 879 en 880, óf waarbij de verdeelde spoel zelf is afgestemd zooals
in die van de afb. 871, 872 en 877. Minder goed zijn de schakelingen
met niet afgestemde verdeelde spoelen (afgetakte anodekringspoel bij
transformator-koppeling), zooals die van de afb. 874, 875, 876 en 881.
Want onder deze omstandigheden treden en wel bijzonder bij de zeer korte
golven, waar men dus dichter komt bij de eigenfrequentie van de ver
deelde spoel, afwijkingen op van den hoogfrequenten weerstand ten op
zichte van den eenvoudigen afgestemden kring, waarop reeds gewezen
werd in het tweede deel van dit hoofdstuk.
By een of twee achter elkander geschakelde trappen hoogfrequentversterking zijn de daardoor ontstane storingen van de neutralisatie nog niet
bemerkbaar. De drie-trappige hoogfrequentversterker daarentegen is bij
de schakelingen van de afb. 875 en 876 dikwijls niet meer geheel te
stabiliseeren.
De betrouwbaarheid de neutrodynisatie kan natuurlijk door een symmetrischen opbouw van de verdeelde spoel bevorderd worden. Daarom
geeft dan ook de schakeling van afb. 874 nog de beste neutrodynisatie en
hierbij kan dikwijls ook nog een drie-traps hoogfrequentversterking wor
den toegepast; schakeling 875 is daarentegen weer minder betrouwbaar
en de schakeling van afb. 876, die een uitgesproken a-symmetrie vertoont
in de spoelen 1—2 en 2—3 kan alleen gebruikt worden voor één-, hoogstens
twee-traps hoogfrequentversterking.
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De neutrodynisatie van de schakelingen in afb. 883—885 is geheel af
hankelijk van de frequentie. Men kan deze tekortkomingen eenigszins
verminderen, als men de spoel L3 slechts eenige windingen en daarvoor
den condensator N een overeenkomstig grootere capaciteit geeft.
Wat betreft de versterking, blijkt dat de schakelingen met verdeelden
roosterkring (afb. 872, 877, 878 en 879), zooals men gemakkelyk zal
inzien, slechts de halve versterking per trap geven, wegens de halveering
der spannings-amplitude. De schakeling van afb. 880 maakt hierop een
uitzondering, omdat door het samenwerken der beide lampen van de
anodekringspoel de dubbele wisselstroomcapaciteit wordt afgegeven en
zoodoende het nadeel van de zwakkere belasting van het rooster wordt
opgeheven.
Verder moet ook nog de schakeling van afb. 871 gerekend worden tot de
met halve versterking'werkende schakelingen, omdat hierin de anodekring,
tenminste bij directe inschakeling van de volgende lamp, slechts de halve
spannings-amplitude geeft. (Men kan daarentegen een kristaldetector
op de beide einden van den kring aansluiten en daardoor de volle ampli
tude voor de gelijkrichting verkrijgen). Bij alle overige schakelingen komt
de volle amplitude in werking en zij geven daarom bij meertraps-versterkers een betere werking.
De selectiviteit wordt ten slotte door de soort van koppeling en de ge
bruikte lampen bepaald; zij staat ook in zeker verband met de versterking.
Wij zullen hierop later terugkomen in deel 5 van dit hoofdstuk.
Er zij echter op gewezen, dat de schakelingen met transformatorkoppelingen, d.w.z. die, waarbij een niet afgestemde anodespoel met een
afgestemden kring gekoppeld is, selectiever en voor goede ontvangtoe
stellen uitstekend te gebruiken zijn.
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5. SAMENSTELLING VOOR DEN CASCADEVERSTERKER.
Uit de tot nu toe behandelde principe-schakelingen voor geneutrodyniseerde hoogfrequentversterking kunnen ontvangschakelingen worden
samengesteld van den meest verschillenden aard. Schakelingen met ééntraps hoogfrequentversterking
co CD
verkrijgt men eenvoudig, door
* *
de principeschakeling met een
+ + 1 4 fci>
o o 9 9 .5
^o
detectorlamp (of een anderen
'3
a
gelijkrichter) te verbinden.
a
By
sperkringkoppelingen
2u
O0
wordt eenvoudig de rooster-3CJ
condensator van de detector
B
lamp met de plaat van de hoog«3Ui
frequentlamp verbonden; bij
O dp
£§
transformatorkoppeling wordt
O0
de met de anodespoel gekop
S
pelde afstemkring de roosterfco
c
kring van de detectorlamp.
5
De overdracht van de an■8
tenne-energie op den rooster^
kring van de eerste lamp ge^
*
g
schiedt in dit en de volgende
\
&
O
gevallen altijd door een niet
__
afgestemde, zoogenaamde ape%
*
o
_ «s
riodische antennespoel, want
00000 Q Lm
<u
deze wyze van schakelen is
T
niet alleen veel beter dan de
__
'O
3
o
directe inschakeling van de
§
antenne, met betrekking tot de
^
£
selectiviteit, maar geeft ook ^ H
meestal een grootere ontvangsto
co
sterkte. Buitendien verkrijgt
00
men hierdoor meestal het voor
$
deel van een gelijksoortig gej
bouwden roosterkring.
Bij schakelingen met meertraps-hoogfrequentversterking
kiest men bij voorkeur op zuiver practische gronden dezelfde soort van
neutrodynisatie. Dit veroorzaakt bij schakelingen met transformatorkoppeling verder
geen moeilijkheden. Voorbeelden daarvan vinden wij in
de afb. 886
en 887, waarin schakelingen zijn weergegeven met twee- en
drie-traps oogfrequentversterking, die ontwikkeld zijn uit de principeschakelingen
Bii < T,Van ^ afb' 875 en 878.
takelingen met
anodesperkring, zooals die van de afb. 871 en 872,
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moet men om een cascadeversterker te verkrijgen, deze elkaar doen afwisselen. Het rooster der tweede en derde lamp moet dan via een blokcondensator met de anode der voor
gaande lamp verbonden en van een
i- i + +
lekweerstand voorzien worden.
0999
Hoeveel trappen hoogfrequentversterking men in alle afzonderlijke ge
vallen voor het beoogde doel moet
bO
aanwenden, hangt uit den aard der
.5
'o
zaak van de plaatselijke omstandig
ft
ft
heden en van de gebruikte antenne af
en het is wel bijzonder moeilijk hier
2O
■s
over iets te zeggen, dat voor alle ge
Q_0_Q_0 Q Q Q
£'f-i
vallen van nut kan zijn. De volgende
«8
o
ju
aanwijzingen mogen daarom slechts
w
cS
beschouwd worden als geldend voor ge- _n ; A r
middelde omstandigheden.
vix-----■8
Voor een goede dak-antenne voldoen ‘“Hi
• £
tG
twee trappen met detectorlamp zonder
^
.£
terugkoppeling, om alle belangrijke
•SS
2
stations te kunnen ontvangen in de
w
koptelefoon en met normale tweetraps—sMSLr -J
laagfrequentversterker voor den luidspreker.
n\r\ "AAA/«
&
Om door middel van een kamerantjo
tenne hetzelfde resultaat te bereiken is ^
o
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een detectorlamp met terugkoppeling
zeer aan te bevelen, indien men niet
Qf
in plaats hiervan een drietraps-hoogfrequentversterking de voorkeur geeft.
Om ook met raamantenne een bevre
digende ontvangst te bereiken zijn drie
hoogfrequent-trappen noodig.
De detectorlamp kan daarbij van
c_r
terugkoppeling zijn voorzien, die bij
£
ontvangst van zwakke stations, mits
or
matig gebruikt, goede diensten kan
q
_
o
_
q_6qqq j
verleenen. In dit geval moet een weder
zij dsche beïnvloeding tusschen raam en
spoelen door geschikte middelen ver
hinderd worden (vergelijk deel 17 van dit hoofdstuk).
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GELIJKRICHTING,
LAAGFREQUENTVERSTERKING
EN TERUGKOPPELING BIJ DE NEUTRODYNESCHAKELING.

Met de behandeling van de in de practijk meest voorkomende methoden
van neutrodynisatie met een of meerdere hoogfrequent-trappen is het
voornaamste betreffende de theorie gezegd, want de algemeene bouw van
een ontvanger, de verschillende wijzigingen en omvormingen, die de
ingangs-energie moet volgen en de daarop betrekking hebbende functies
van de lamp, zooals gelijkrichting, terugkoppeling en laagfrequentversterking, zijn reeds bekend en al eerder in dit werk beschreven.
Het wil ons echter toch wel dienstig voorkomen in dit en de volgende
deelen van het hoofdstuk een reeks van algemeene vraagstukken in het
kort nader toe te lichten. De werking van de overige deelen van de
schakelingen, die den ontvanger eerst volledig maken, staat in nauwe
betrekking tot de hoogfrequentversterking en bij de constructie daarvan
dient rekening te worden gehouden met de bijzondere eischen van de
neutrodyneschakeling.
Gedeeltelijk is het ook afhankelijk van de capaciteit der hoogfrequent
versterking of en in hoeverre men gebruik moet maken van terugkoppeling
en laagfrequentversterking, of de ontvangst verkregen moet worden door
middel van een dak-, kamer- of raam-antenne etc. Zoo zijn er nog tal
van belangwekkende vragen in de practijk, die kort zullen behandeld
worden, opdat de lezer een overzichtelijk beeld krijge van den geheelen
opbouw van een neutrodyne-ontvanger.
Als gelijkrichter geniet de detectorlamp uitsluitend de voorkeur en wel
reeds daarom, omdat de toepassing hiervan een der meest beproefde en
bestudeerde schakelingen is en deze door gebruikmaking van terugkoppe
ling een aanzienlijke verhooging der gevoeligheid toelaat.
De roosterlekweerstand wordt gewoonlijk op de gebruikelijke manier
geschakeld, d.w.z. hij ligt direct tusschen rooster, kathode en roostervoorspanning, omdat men door deze wijze van schakelen vrij blijft, voorzoover zulks de aansluiting van den detectorroosterkring betreft. Bij
meervoudige condensatoren met geleidend verbonden rotoren en tevens
bij sperkringsch'akelingen is deze aansluiting van den roosterlekweerstand
noodzakelijk.
Naast de roosterstroomgehjkrichting wordt ook meerdere malen een
zuivere plaatstroomgelijkrichting gebezigd, kenbaar aan de lage anodespanning, de negatieve roostervoorspanning en het ontbreken van den
roostercondensator (zie ook afb. 887). Deze schakeling wordt aanbevolen,
omdat zij wegens het vervallen der roosterstroomen minder demping in
den roosterkring veroorzaakt en dit de selectiviteit aanzienlijk doet stijgen.
Terugkoppeling kan hier op dezelfde manier worden uitgevoerd als bij de
detectorlamp.
Met anodegelijkrichting in de eerste lamp werkt ook de direct, zonder
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Gel ij k richting, laagf requentverst. en terugkopp. 917
bijzonderen gelijkrichter, aan den laatsten roosterkring aangesloten weer
standversterker, want de op de plaat werkzame anodegelykspanning is
zeer laag ingesteld — een der voor anodegelijkrichting essentieele voor
waarden —; voor de snelle hoogfrequente wisseling komt hoofdzakelijk
de naar verhouding lage schijnbare weerstand der capaciteit tusschen
anode en kathode als anode-weerstand in aanmerking, d.w.z. men moet
voor deze verhoudingen met goede benadering een zeer lage anodespanning ten grondslag leggen voor de statische karakteristiek.
Het arbeidspunt ligt dan op den sterk gebogen ondersten knik van de
karakteristiek, met goede gelijkrichtwerking. De tweede en derde lamp
van den weerstandversterker dienen in hoofdzaak voor de laagfrequentversterking. Daarnaast worden echter meestal ook nog belangrijke hoog
frequente energieën tot in de laatste trap meegevoerd en veroorzaken
niet zelden juist de bij verhoogde hoogfrequente gevoeligheid van den
neutrodyne-ontvanger storingen, die slechts zeer moeilijk kunnen worden
buiten werking gesteld.
Dit is dan ook wel de voornaamste reden, waarom de weerstandver
sterker in dezen vorm, waarbij hij dus tevens dienst doet voor gelijkrichting, bij de neutrodyne-schakeling, ondanks zijn andere niet te mis
kennen voordeelen, maar zelden wordt gebruikt.
Bovendien speelt de omstandigheid, dat bij dezen gecombineerden gelijk
richter en versterker een voldoend stabiele en regelbare terugkoppeling
slechts moeilijk te verkrijgen is, een groote rol. Tegen het gebruik uit
sluitend als laagfrequentversterker, achter een bijzonderen gelijkrichter
bestaan intusschen geenerlei bezwaren.
De opsomming der verschillende soorten gelijkrichters zou zeker niet
volledig zijn, indien wij ook nog niet den kristaldetector en de reflexschakeling zouden noemen. Hoewel de kristaldetector een onmiskenbare
betere geluidsweergave oplevert, zijn de daaraan verbonden nadeelen van
overwegend karakter, namelijk de veel mindere selectiviteit van den
laatsten kring, veroorzaakt door de hoogere demping en de onbestendig
heid der detectorwerking, die in het geheel niet past bij het karakter van
den neutrodyne-ontvanger, welke verder absoluut betrouwbaar en ge
lijkmatig is.
Bij de laagfrequentversterking verdient de transformatorkoppeling de
voorkeur, omdat deze te gebruiken is achter detector- en iedere andere
willekeurige schakeling, in het bijzonder bij terugkoppeling en ook om
schakelingen van eenvoudige detectorontvangst op een of twee trappen
versterking gemakkelijk zijn uit te voeren. Bij meertraps-neutrodyne
schakelingen is het van bijzonder veel belang, dat elk spoor van hoog
frequente spanning dadelijk, aan den ingang van den versterker, door een
met de primaire wikkeling van den eersten transformator parallel geschakelden blokcondensator (ca. 2000 cM) wordt afgescheiden.
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Naast den transformatorgekoppelden versterker wordt tegenwoordig
meer en meer de weerstandsversterker gebruikt. Bij juiste dimensioneering
V
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volgens de onderzoekingen van M. v. Ardenne en met gebruik van geschikte
speciale lampen met kleinen
„Durchgriff”, geeft bij onge
§
veer dezelfde versterkingscyi
§1
fooWtfö
fers als een transformatorver&
sterker en tevens een zeer
goede
en vervorm ingsvrije
^
weergave.
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Voor het aanwenden van
=4=«r>
de
terugkoppeling is bij de
9>
I
neutrodyneschakeling
in prin
oöoF'
cipe
weinig
speelruimte.
De
pffi
000000
g?0
-TM
hoogfrequente lampen zijn —
oO
dit is trouwens de geheele be
doeling van de neutrodyriisatie
Pp
—
vrij van terugkoppeling
-j—
3
\
in den zin van een koppeling
w
On
tusschen anode- en roosterm trkring van dezelfde lamp.
33
^rDaarentegen bestaat wel de
&
o3
mogelijkheid, van af de plaat-1
S>
zijde van de detectorlamp een
r>
terugkoppeling uit te voeren.
Het meest gebruikelijk is na
tuurlijk de terugkoppeling op
oP
den roosterkring van de detec
torlamp zelf en wel gewoonlijk
O
id
in den vorm van de Leithauserterugkoppeling, omdat deze
schakeling zich het best aan
past bij de voorwaarden van
den neutrodyne-ontvanger.
Deze koppeling veroorlooft
een zeer goede regeling der
dempingsreductie, alleen door
een condensator en laat daar
door het gebruik toe van vast
>
I
I
+ + + opgestelde spoelen, zooals deze
*
jp CD
gebruikt worden bij neutrodyneschakelingen. Ook veroorzaakt dit soort terugkoppeling met eenigermate goed gedimensioneerde terugkoppelspoelen en een hoogfrequente
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Geljjkrichting, laagfrequentverst. en terugkopp. 919
smoorspoel geen noemenswaardige verstemming van den roosterkring.
Afb. 888 geeft het schema van een 5-lampsschakeling met detectorlamp
in Leithauser-terugkoppeling weer. Dit is wel een der best uitgeprobeerde
en tegenwoordig meest gebruikte neutrodyneschakelingen volgens het prin
cipe der gedeelde anodekringspoel.
De mogelijkheid om de Leithauser-koppeling aan te wenden is natuurlijk
niet alleen afhankelijk van de detectorlamp, zij kan even goed worden uit
gevoerd in denzelfden vorm bij een lamp in anodegelijkrichting of interflexschakeling. Een andere mogelijkheid der terugkoppeling bestaat daarin,
dat men in plaats van op den roosterkring van de detectorlamp op een
der hoogfrequente lampen koppelt. In dit geval moet echter het aantal
windingen der terugkoppelspoel belangrijk lager gehouden worden, omdat
de terugkoppeling tengevolge van de versterking der daartusschen lig
gende trappen, een zooda
nige uitwerking heeft als
een met het evenredig aan
tal trappenversterking geO
multipliceerde terugkoppeling direct op den rooster- }®
§■
° p 77
O |o
Cj
C,
kring van de detectorlamp. P L
o
o
<
Deze wijze van terugkop
peling is daarom minder aan
^-2
te bevelen, omdat daardoor
weer het neutrodyne-principe afbreuk wordt gedaan Afb. 889. Combinatie van de Numan- en
de Leithauser-terugkoppeling (volgens
en gemakkelijk een vermin
Jarasch).
dering der selectiviteit kan
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optreden. Bij een terugkoppeling op den eersten roosterkring ontstaat ook
nog het gevaar van een uitstraling der storingstrillingen. Bovendien zijn
de onder bepaalde omstandigheden mogelijke voordeelen van een dergelijke
schakeling slechts gering.
Zeer twijfelachtig is de waarde van een directe terugkoppeling bij de
hoogfrequent-lampen, want hier gaat het om de quaestie van een geneutrodyniseerde schakeling, d.w.z. een hoogfrequentversterking, die vrij
is van iedere terugkoppeling of een onvolkomen schakeling met een zekere
terugkoppeling en het is principieel gelijk of de terugkoppeling een in(door de rooster-anodecapaciteit bewerkstelligde) of een uitwendige (langs
kunstmatigen weg verwekte) terugkoppeling is.
Ook de soms aanbevolen methode, om. den neutrodyne-condensator van
buiten af toegankelijk te laten en door een gedeeltelijke, dus onvolkomen,
neutrodynisatie nog een zwakke terugkoppeling te laten bestaan, is practisch moeilijk door te voeren en niet aan te bevelen, daar de neiging tot
genereeren van den ontvanger in hooge mate afhankelijk is van den graad
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920 Gelykrichting, laagfrequentverst. en terugkopp.
van evenredigheid in de afstemming der afzonderlijke kringen en ook van
de te ontvangen frequentie en daardoor moeilijk te bedwingen wordt.
Evengoed gaat bij het verlaten van het juiste standpunt der neutrodynisatie een der aangenaamste eigenschappen van het echte neutrodynebeginsel verloren, n.1. de volledige onafhankelijkheid der afstemming van
de afzonderlijke kringen, die het mogelijk maakt iederen kring voor zich
op de juiste afstemming in te stellen.
Terwijl een directé terugkoppeling bij de hoogfrequente lampen, ten
minste bij de enkelroosterlampen, niet mogelijk schijnt, zonder de neutrodynisatie tevens op te heffen, kan men bij dubbelroosterlampen den over
het ruimteladingsrooster vloeienden hoogfrequenten stroom, ongeveer zooals in de schakeling van afb. 889, benutten voor een van de neutralisatie
onafhankelijke terugkoppeling. Deze schakeling is in zekere opzichten een
combinatie van de negadyne-terugkoppeling volgens Numan met de
regeling van Leithauser.

!

7.

DE PRIMAIR- SECUNDAIRKOPPELING EN HAAR
INVLOED OP DE SELECTIVITEIT.

Selectiviteit behoort tot de eigenschappen, die men zoo zeer prijst in een
goeden neutrodyne-ontvanger. Het is daarom wel noodzakelijk, de.voor---------waarden tot deze eigenschap
nauwkeurig te onderzoeken.
Van een selectieven ontvanger
verlangt
men, dat hij zoowel twee
A
verafgelegen zenders met slechts
/
weinig verschil in golflengte kan
71
scheiden en tevens in de nabijheid
L,
\
t-2
van een sterken zender ver ver
wijderde stations kan opnemen,
als deze buiten een bepaald, tame
+
lijk kort bereik onder of boven
den
plaatselijken zender liggen.
Afb. 890. Schema van een
hoogfrequent-trap.
Beide eigenschappen gaan over
het algemeen hand in hand, maar de voorwaarden daarvoor zijn niet vol
komen gelijk, waarom wij ze dan ook afzonderlijk zullen behandelen.
In afb. 890 is het schema weergegeven van een hoogfrequent-trap. Deze
schakeling denken wij ons op een of andere wijze geneutrodyniseerd. Aan
het rooster der lamp werkt een ingangs-wisselspanning van de grootte Ei
en de frequentie n.
De anodestroom bezit dan een wisselstroom van dezelfde frequentie.
Door de transformatorwerking van Li en L2 wordt de trillingskring L2C
tot trillingen opgewekt van de frequentie
n, ook al is deze op een afwijkende fre
quentie ingesteld.
De invloed der meer of minder goede
afstemming uit zich nu, doordat de grootte
van de aan de einden van L2C ontstaande
wisselspanning E2 verschillend groot is.
Men kan de verhouding E2 : Ei diensvolgens als den versterkingsgraad der
hoogfrequent-trap aanduiden. Hij vertoont
een opmerkelijke afhankelijkheid der af
stemming van den kring L2C op de eigenfrequentie.
De grafische voorstelling van deze
Afb. 891. Graphische voor
afhankelijkheid, zooals wij in afb. 891
stelling der afhankelijk
heid van den kring L2 C
vinden, vertoont den bekenden vorm van
op de eigenfrequentie.
de resonantiekromme. Binnen het bereik
van b tot d is de versterkingsfactor grooter dan 1, binnen dit bereik
kan dus van een versterking gesproken worden in den gebruikelijken zin.
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Het is duidelijk, dat men niet op een uitschakeling, of juister gezegd,
op een uitziften van den plaatselijken zender kan rekenen, indien zyn
golflengte binnen dit bereik valt, zelfs dan niet, als men meerdere trappen
van dezelfde soort achter elkander schakelt. Om hem te kunnen scheiden,
moet zijn frequentie verder buitenwaarts liggen, b.v. rechts van a of
links van e, in het gebied, waar de versterking een verzwakking wordt.
Met de uitbreiding van het aantal afstemkringen komen de grenzen van
het voor verre ontvangst gestoorde bereik weliswaar dichter bij de punten
b en d, doch wordt de eigenschap der werkzame schifting van den plaat
selijken zender in werkelijkheid door den vorm der resonantiekromme tot
de afzonderlijke trap bepaald en kan ook door vermeerdering van het
aantal der afstemkringen niet boven een bepaalde grens bereikt worden,
die door de electrische dimensioneering van de enkelvoudige trap wordt
gesteld.
De evengoed onder het begrip der selectiviteit vallende eigenschap, een
ver afgelegen zender van zijn buren op de golfschaal af te scheiden,
hangt daarentegen, buiten van de, selectieve eigenschappen der afzonder
lijke trappen, nog af van het aantal afstemkringen. Bij achter elkaar
geschakelde hoogfrequent-trappen vermenigvuldigen zich de versterkingsfactoren.
De ontvangst-intensiteit aan de punten ci en C2, dicht bij de topwaarde
c, die bij de afzonderlijke trappen bij voorbeeld 2/3 van de maximale
intensiteit bedraagt, vermindert reeds bij twee afstemkringen tot op 4/9,
bij drie tot op 8/27, dus nog slechts ca. 30%.
Een willekeurige verhooging der selectiviteit is met het oog op de
natuurlijkheid der klankweergave niet toelaatbaar, want bij te ver door
gedreven selectiviteit worden de voor het klankkarakter doorslaggevende
zij-frequenties te zeer verzwakt en verkrijgt de weergave een onnatuur
lijk donkere klankkleur.
Nu blijft nog de vraag over, van welke factoren de selectiviteitseigenschappen van de afzonderlijke trap afhankelijk zijn. Maatgevend hier
voor is natuurlijk de demping van den trillingskring. Een trillingskring
die zoodanig is opgebouwd, dat zoo weinig mógelijk verliezen optreden,
is natuurlijk altijd aan te bevelen.
Intusschen is de demping, die haar oorzaak vindt in de spoel en tevens
ook in den condensator, naar verhouding nog maar zeer gering in verge
lijking met de demping, die vanuit de primaire wikkeling van den
hoogfrequent-transformator in de secundaire spoel wordt geïnduceerd. By
den eersten transformator ligt de primaire wikkeling aan de antenne,
indien men geen raam-antenne gebruikt en daardoor wordt de primaire
wikkeling overbodig.
De in den eersten roosterkring overgedragen antennedemping wordt met
de vermindering van het aantal windingen van de antennespoel eveneens

iffd

F'V

.

.

Primair-secundairkopp. en de selectiviteit.

1

M.'ui

923

verminderd, anderzijds veroorzaakt een kleine kamer-antenne minder
demping dan een dak-antenne en daardoor stijgt tevens de selectiviteit'.
Bij de overige transformatoren wordt de primaire spoel door den anodestroom van de voorgaande lamp gevoed. Deze spoel levert zoowel de
aandrijving voor den trillingskring, als ook een zekere mate van demping
door de in den inwendigen weerstand (anodeweerstand) zich uitende lekwerking der lamp.
De door het rooster belaste lamp gelijkt in haar werkwijze op een wisselstroomgenerator met den inwendigen weerstand /?/ — ---— (S is steilheid,
D is Durchgriff). Hoe langer de inwendige weerstand van de lamp is,
met des te meer energie leidt zij de wisselspanning af en zooveel te
grooter is daarom de demping in den met de plaatspoel gekoppelden
trillingskring.
In de eerste plaats zal men daarom door zorgvuldige keuze van de meest
geschikte lamp, de selectiviteit moeten zien te verkrijgen. Een luidsprekerlamp b.v. met geringen inwendigen weerstand is als hoogfrequentlamp niet geschikt, omdat zij hooge demping en dat wil zeggen verminde
ring der selectiviteit veroorzaakt.
De lampen, die het best voldoen voor hoogfrequentversterking, zyn die,
welke een kleinen Durchgriff hebben (7 tot 10%) en tevens bij een voorspanning van nul of een lage negatieve roosterspanning een goede steil
heid bezitten. De inwendige weerstand moet ongeveer 15000 tot 30000 Ohm
bedragen.
Het voornaamste middel ter beïnvloeding der. seléctiviteit binnen wyde
grenzen is de juiste dimensioneering der hoogfrequenttransformatoren,
bijzonder wat betreft de verhouding tusschen het aantal primaire en
secundaire wikkelingen. Bij sperkringkoppeling, die overeenkomt met
transformatorkoppeling, bij een verhouding van 1 : 1, is de inwendige
weerstand van de lamp goed merkbaar, daar zij direct parallel met den
trillingskring geschakeld is.
In de verhouding van het aantal windingen vinden wij dan ook een
middel, niet alleen om de selectiviteit te beïnvloeden, maar ook het ver
schil van inwendigen weerstand bij de diverse lamptypen te nivelleeren.
Een lamp met hoogeren anodeweerstand laat een grooter aantal primaire
windingen toe dan een met geringen Rj.
Vanzelfsprekend heeft een grootere afstand tusschen de primaire en
secundaire wikkelingen, wegens de mindere koppeling, dezelfde uitwerking
als een vermindering van het aantal windingen op de primaire zijde.
Als men den werkingsgraad (versterkingsfactor) van de inrichting bij
veranderlijke primair- secundair-koppelingen beschouwt, ziet men bij
voortdurende losheid der koppeling eerst een styging der werking, dan
echter een voortdurende vermindering. Tevens neemt, zooals boven is toe-
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gelicht, de selectiviteit meer en meer toe. Het maximum der werking
wordt gewoonlijk op dat punt bereikt, waarbij de selectiviteit volgens de
tegenwoordige eischen absoluut onvoldoende is.
Men moet daarom tot een compromis zien te geraken tusschen werkings
graad en selectiviteit. In de practijk is de verhouding van de primaire en
secundaire wikkelingen ongeveer 1 : 3 en 1 : 5, waarbij is gerekend op
vaste koppeling tusschen beide wikkelingen.
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DE BRUIKBAARHEID VAN HET REFLEX-PRINCIPE.

Doordat de neutrodyne-ontvanger zich toelegt op een betrouwbare en
gemakkelijk te beheerschen werkwijze met zuivere, terugkoppelingsvrije
hoogfrequentversterking, heeft hij over het algemeen een lamp meer
noodig dan een ontvangtoestel met terugkoppeling zonder neutrodynisatie.
Daarom is de poging te meer begrijpelijk, om het teveel aan lampen te
verminderen, door een betere exploitatie hiervan, door middel van het
reflex-principe, indien men een of twee hoogfrequentlampen tevens laat
zorgen voor de laagfrequentversterking.
Daartegenover staan echter eenige bezwaren, die niet zonder meer over
het hoofd gezien mogen worden. De eerste bedenking is gericht tegen het
reflex-principe zelf. Het gebruik van het reflex-principe heeft slechts dan
waarde, wanneer inderdaad kan gesproken worden van een werkelijke
besparing.
Daar echter bij laagfrequentversterking de roosterspanningen reeds naar
verhouding van de belastbaarheid der lamp een niet geringe variatie
breedte hebben, moet door het gebruik van een lamp, met tamelijk lang
rechtlijnig karakteristiekdeel, er voor gezorgd worden, dat de hoog
frequentversterking niet door voortdurende verandering der arbeidspunten over gebieden van veranderlijke steilheid in afhankelijkheid van
de heerschende laagfrequentspanning geraakt. Hierdoor ontstaan dan de
beruchte laagfrequente terugkoppelingsverschijnselen.
Een lamp, die dit wil voorkomen, moet een bijzonder hooge emissie en
tevens een hoog gloei- en anodestroomverbruik hebben; als eenig voor
deel blijft dan de besparing van een lamp en iets meer ruimte over. Meer
dan een trap in reflex-schakeling te bouwen is niet aan te bevelen, omdat
dan de storingsmogelijkheden, de vervormingsoorzaken en ook de
moeilijkheden voor een goede neutrodynisatie in ontstellende mate
stijgen.
Een ander, belangijker bezwaar tegen de vereeniging van het
neutrodyne- en reflexprincipe is het verlies aan selectiviteit, die deze com
binatie zeer licht veroorzaakt. De reden daarvan is de volgende. Bij de
normaal opgebouwde schakeling betrekt de laagfrequentversterker zijn
energie alleen van den daarvoor geplaatsten geljjkrichter. Tot aan den gelijkrichter is echter de overeenkomstige hooge frequentie der afstemming
afdoende van alle storende frequenties ontdaan. Bij de reflexschakeling
echter ontvangt de laagfrequentversterker ook nog langs anderen weg
energie, namelijk door de nooit volkomen te onderdrukken gelijkrichtwerking der reflexlamp. Bij deze lamp kan het echter voorkomen, dat in
haar roosterkring de nog niet volkomen afgescheiden hooge frequentie
van een storingsgolf optreedt. Deze ontloopt dan het filter van den vol
genden afstemkring en gaat door de gelijkrichting reeds hier in het laag
frequente deel over. Dit uit zich op een onaangename wijze, n.1. doordat
de plaatselijke zender niet voldoende kan worden onderdrukt.
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Voor plaatsen die niet te dicht gelegen zijn bij een zender kan dit be
zwaar echter van geen kracht zijn.. Men moet evenwel goed inzien, dat de
vereeniging van twee schakelingen, die ieder voor zich reeds genoeg
moeilijkheden meebrengen, een bijzondere nauwkeurigheid en voorzichtig
heid eischt.
De functie der reflexo * ®
schakeling zal bij deze § §
O. 4- I ï
• i •+
i
vereeniging veel minder + -t
o o
snel gestoord worden,
O ei
dan de neutrodyne-scha>°
=i=
-j
:s?o
keling. Bij reflexschakecS
lingen treden gewoonlijk
c$
de voornaamste storin
* ü«so
gen op door de terug
TUT)
koppeling der reflexlamp. Bij de neutrodyneschakeling echter, waar
iedere
terugkoppeling
angstvallig vermeden is,
vertoont de reflexwervT
king een opmerkelijke
000000 '.s
constant- en betrouw
v^iLn
baarheid.
Door het inschakelen
der laagfrequentgedeelten wordt echter de
neutrodynisatie meestal
belangrijk gestoord. Een
S
der eerst te nemen maat
000000
regelen moet zijn de ver
lOOO
1
nietiging van alle hoog-,
frequent-resten bij den
laagfrequent-ingang. Een
goed middel hiertoe is,
een blokcondensator van
ongeveer 2000 cM paral
00 0 00 o
T
lel aan de primaire zijde
van den ingangstransformator te schakelen en indien mogelyk nog een hoogfrequent-smoorspoel
in de plaatleiding tusschen transformator en parallelcondensator op te
nemen.
Verder is het noodzakelijk, reeds bij den opbouw van de schakeling zorg
te dragen, dat men eerst het geheele hoogfrequentgedeelte in normalen
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vorm, d.w.z. zonder de laagfrequentgedeelten der reflexschakeling, tot een
onberispelijke werking brengt en dan eerst het laagfrequentgedeelte in
voegt, alvorens deze tot de eigenlijke reflexbeweging samen te schakelen.
In dit stadium der werkzaamheden is, wegens de in de toevoegingsgedeelten aanwezige hoogfrequente weerstanden, een vernieuwde neutrodynisatie noodzakelijk. Eerst als deze volkomen is doorgevoerd, kan men het
laagfrequentgedeelte der reflexschakeling vast verbinden.
Inachtname van het volgende zal de practische uitvoering ongetwijfeld
vergemakkelijken. De primaire zijde van. den in den anodekring eener
hoogfrequentlamp geschakelden laagfrequenttransformator moet in ieder
geval door een
blokcondensator
/v=K
van minstens 2000
overbrugd
cM
O
t
o
worden, omdat an
o
O
c- +
ders de versterking
O O -7 —
o
C1
dezer lamp in de
“ ,?“-c £
hooge frequentie, ,
'o‘< 7~
Ui
van
tengevolge
den niet overbrug
den weerstand van
den transformator
o
2 LF'
L Lf.* J
=? o g
verbelangrijk
Uitgang
o
Ingang c?
zwakt.
Aan de rooster
zijde daarentegen
Afb. 893. Principe-schema der reflex-schakeling
met gedeelden roosterkringcondensator.
is iedere overR = 0.1 m O Cs = 2000 cM.
brUgging door een
condensator van nadeeligen invloed, omdat zulks de versterking in de lage
frequentie dadelijk doet verminderen en buitendien frequentievervormingen
doet ontstaan. Reeds de geringe, altijd aanwezige eigencapaciteit der
transformatorwikkelingen is voldoende om aan de roosterzijde de hoog
frequente belasting tot volle werking te doen geraken.
Eenige voorbeelden zullen het duidelijk doen worden, hoe zulk een reflex
schakeling moet worden uitgevoerd. In afb. 892 vinden wij een vierlampsschakeling met twee-traps hoogfrequentversterking en neutrodynisatie
met verdeelde anodekringspoelen, waarbij de tweede lamp als reflexlamp
is geschakeld.
Hoe men de schakeling met verdeelden roosterkringcondensator tot een
reflex-schakeling kan uitbouwen, geeft afb. 893 in principe voor een trap
weer. De laagfrequenttransformator wordt hier tusschen b en c geschakeld.
Een verminderde werkzaamheid der laagfrequente belasting is zelfs bij
R r= 100000 Ohm niet te vreezen, vooral daar ook de condensatoren C en
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C' de overbrenging der laagfrequentspanning naar het rooster verge
makkelijken.
In ieder geval is de inschakeling van den transformator op de plaats
van den weerstand R, dus tusschen a en b, hoewel dit dikwijls wordt
aangeprezen, een verkeerde opvatting, want in dit geval vormen de
beide parallel met de secundaire zijde van den transformator liggende
afstemcondensatoren elk een volgens hun instelling verschillend groote
capacitieve nevensluiting, hetgeen altijd een verlies aan versterking en
frequentievervorming veroorzaakt. Aan de hand van deze beide voor
beelden zal men ook andere neutrodyneschakelingen gemakkelijk kunnen
uitbreiden tot reflex-schakeling.
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9.

CONSTRUCTIE EN OPSTELLING DER SPOELEN VAN
HOOGFREQUENT-TRANSFORMATOREN.

Bij de vraag naar den juisten vorm en de afmetingen van de secundaire
spoel moet men verschillende punten in het oog houden. Daar deze de
zelfinductie in een trillingskring voorstellen, die ingeval van volledige
neutrodynisatie geen terugkoppelingswerking ondervindt, moet men in het
belang van een goede geluidssterkte de verliezen, die de spoel met zich
zou kunnen brengen, zoo gering mogelijk houden.
Hier is dus het „Low-loss” principe van zeer veel beteekenis. Voor de
grootte van de zelfinductie blijft niet veel speelruimte, daar door het
parallelschakelen van een gebruikelijken draaicondensator van 450 cM
maximale capaciteit (= 0.0005 mF) het geheele golfbereik zonder moeite
bestreken moet worden.
Spoelen met groote eigencapaciteit kunnen in dit opzicht gemakkelijk
moeilijkheden opleveren.
Verschillende spoelenvormen komen voor gebruik in aanmerking. Het
spreekt vanzelf, dat men ook geprobeerd heeft, de capaciteits-arme wikkelmethoden (zooals mandbodem-, spinnewebspoelen e.d.), bij de neutrodyneschakeling toe te passen, evenwel heeft zich daarnaast ook de met
één laag bewikkelde cylinderspoel gehandhaafd; zij wordt zelfs tegenwoor
dig weer algemeen gebruikt, omdat zij door haar minder sterk strooiveld
juist voor den neutrodyne meer geschikt is.
De verhouding van lengte tot doorsnede van de wikkeling wordt bij de
cylinderspoelen het best 1 :1 gekozen. De minste strooiing hebben de z.g.
achtvormige binoculaire- en toroïdespoelen. In afd. 18 van dit hoofdstuk
komen wij nog nader op deze spoelsoorten en haar eigenschappen terug.
De draaddikte moet men niet te dun nemen, daar men ter vermindering
van de verliezen, den ohmschen weerstand laag moet houden. Anderzijds
moet men niet uit het oog verliezen, dat bij te dik draad, wegens de
daarmede gepaard gaande grootere afstanden tusschen de afzonderlijke
windingen, bij gelijke zelfinductie een grootere draadlengte wordt vereischt.
Meestal neemt men 0.5 tot 1 mM doorsnede. Somtijds gebruikt men
wegens de kleine verliezen hoogfrequentlitze.
Om een zeker uitgangspunt te hebben, geven wij hier eenige bruikbare
windingsgetallen.
1. Omroepbereik (200—600 M):
cylinderspoel, doorsnede 7 cM, 60 windingen 0.5 mM; ledionwikkeling:
inwendige doorsnede 5 cM, 55 windingen 0.5 mM; achtvormige spoel
volgens afb. 123, 858. Geheele achtvormige wikkeling 40 cM lengte,
50 windingen.
2. Golflengtebereik (800—2000 M):
cylinderspoel, doorsnede 7 cM, 200 windingen 0.15 mM; ledionwikkeling:
inwendige doorsnede 5 cM, 180 windingen 0.4 mM.
De verhouding van het aantal windingen van de primaire spoel — by
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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in het midden afgetakte anodekringspoel rekent men slechts de door den
anodestroöm doorvloeide helft van de spoel als primaire spoel — tot die
van de secundaire spoel wordt meestal 1 : 4 genomen. Aangaande. het
verband van deze grootten tusschen versterking en selectiviteit zie men
afd. 7 van dit hoofdstuk.
De opstelling van de primaire t.o.v. de secundaire spoel is van een
niet te onderschatten beteekenis voor de juiste werking van den trans
formator. Een zuiver inductieve overdracht van de energie is bij hoogfrequenttransformatoren nauwelijks uitvoer
baar, maar ook volstrekt niet vereischt.
Veel meer hebben de capacitieve werkin
gen tusschen de draden van de eene en de
andere spoel steeds een zeker aandeel in
den overdracht; op zich zelf behoeft men
daarin geen nadeel te zien.
Het gaat er dus slechts om, de spoelen
zoo ruim als maar kan ten opzichte van
elkander op te stellen, opdat de capacitieve
werking zoo klein mogelijk uitvalt en voor
6 11a H/V IIG
alles, dat zij in gelijken zin als de inductieve
Afb. 894. Transformator en niet in tegengestelden zin werkt.
met cylinderspoelen. K is
Eenige voorbeelden zullen dit duidelijk
de aansluiting voor de
kathode, B die voor plus maken. Bij de in afb. 894 voorgestelde trans
plaatspanning, A die voor formatoren is de primaire spoel direct over
de anode, N die voor de
neutrodon en G die voor de als cylinderspoel vervaardigde secundaire
het rooster.
spoel met een dunne, isoleerende tusschenlaag opgewikkeld.
Door de opstelling der wikkelingen in eikaars nabijheid ontstaan onmid
dellijk capacitieve werkingen. Deze moeten voor alles in de laatste win
dingen der anodeaansluiting van de primaire spoel en in de, in de onmiddel
lijke nabijheid liggende windingen van de secundaire spoel worden gezocht.
De lezer gelieve zich de in afd. 2 van dit hoofdstuk verklaarde span
ningsverhoudingen bij gekoppelde spoelen te herinneren. Dienovereen
komstig zijn de, door de inductie voortgebrachte spanningen, in beide
spoelen aan gelijk en gelijkvormig liggende plaatsen van de wikkeling,
even hoog en van tegenovergesteld voorteeken.
Opdat de inductieve werking door de capacitieve niet gestoord of geheel
opgeheven wordt, moeten de beide wikkelingen in tegenovergestelden zin
uitgevoerd worden, d.w.z. de eene wikkeling rechts- en de andere linksom.
Gelijke wikkelrichting bij deze inrichting van de spoelen zou verkeerd zijn.
Eveneens zou het onvoordeelig zijn, als men de primaire spoel,
inplaats van aan het naar de kathode van de lamp voerende einde,
verder op het roostereinde van de secundaire spoel zou leggen,
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3

omdat daar reeds hoogere hoogfrequente spanningen aanwezig zijn.
Bij transformatoren met in het midden af
G
getakte roosterspoelen wordt, om dezelfde
redenen, de primaire spoel het beste precies in
het midden, tusschen de uit twee symmetrische
deelen bestaande secundaire spoel opgesteld en
r-K
ter wille van de symmetrie als vlakspoel uit
gevoerd, zooals het ongeveer in afb. 895 in
<-B A
doorsnede wordt voorgesteld.
Wordt de primaire spoel niet boven, maar
*■— N
achter de secundaire geplaatst, dan worden
beide spoelen in gelijken zin gewikkeld en
Afb. 895. Doorsnede van .
transformator met in
wordt de aansluiting, zooals in afb. 896 aan
het midden afgetakte
gegeven, uitgevoerd.
roosterspoel.
Primaire
De reden hiervoor is volgens het bovenstaan spoel in het midden tus
de
uit
twee
de gemakkelijk te zien. Het polen van de schen
symmetrische deelen be
spoelen moet in al deze gevallen zoo plaats staande secundaire spoel
vinden, dat de richting van de anode naar de
(vlakspoelen).
Wikketegengesteld.
pluspool van de plaatstroombron, in de spoel lingszin
K = kathode-, B = plus
van gelijken omloopzin is, als die van de plaatspanning-, A =
kathode-,
resp. v roostervoorspanningsbron anode-, N = neutrodon-,
G = roosteraansluiting.
naar het rooster.

r\

De primaire spoel van den eersten roosterkring, de antennespoel, onder
gaat niet zonder reden meestal een speciale
behandeling. Zij verkrygt niet alleen ge
middeld een iets kleiner aantal windingen
dan de andere primaire spoelen, maar men
geeft den ontvanger ook graag een meer ge
schikte aanpassing bij antennes van verschil
lende capaciteit, indien men de primaire
spoel van meerdere aftakkingen voorziet.
Het afgenomen aantal windingen wordt be
J
paald tusschen ongeveer 1/io en Vs van het
aantal secundaire windingen. Bij de aan
va
g
Afb. 896. Transformator sluiting op dakantennes met grooten stramet primaire spoel achter lirigsweerstand zal het dikwijls beter zijn,
de secundaire (gelijke wik-, speciaal met het oog op de selectiviteit, de
kelingszin). K = kathode-,
verhouding van het aantal windingen op
B = plus plaatspanning,
A = anode-, N = neu 2 : 3 te brengen.
trodon-, G = roosteraan
Men geeft er dikwyls de voorkeur aan, den
sluiting.
eersten transformator als z.g. auto-transformator te bouwen, d.w.z. de primaire spoel eenvoudig als deel van de
secundaire te gebruiken (vgl. de schakeling van afb. 888).
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DE NEUTRODYNISATIE- EN TERUGKOPPELSPOEL.

De neutrodynisatiespoel is dikwijls reeds in de secundaire opgenomen. En
wel speciaal bij de schakelingen met gedeelden roosterkring. Bij de Hazeltine-schakeling (afb. 886) wordt zij van de roosterkringspoel afgenomen.
Het aantal der voor de neutrodynisatie te gebruiken windingen zal men
hier het beste zoo berekenen, dat de neutrodynisatie-spoel van den trillingskring even sterk geïnduceerd wordt als de primaire spoel. Men bereikt
zoodoende het gemakkelijkst een onberispelijke neutrodynisatie.
Bij de vereenvoudigde Hazeltine-schakeling
—G (neutralisatie van rooster tot rooster) dient de
geheele roosterspoel gelijktijdig voor de neutrali
satie. De schakeling volgens Leithauser benut
slechts
weinig windingen, die eenvoudig als voort
A
zetting van de roosterkringspoel gewikkeld worden.
CL
By de schakelingen, die een gedeelde primaire
spoel benutten, wordt ten slotte, zooals reeds
boven werd opgemerkt, de eene helft van deze
spoel zóó gedimensinoneerd als anders de pri
+B
maire spoel. De andere helft, die voor de neu
Afb. 897. Doorsnede
trodynisatie
dient, behoudt geheel hetzelfde aantal
van de transformatorwikkeling met ge windingen. Tevens zorgt men voor een vaste
deelde primaire spoel. koppeling tusschen beide spoelhelften.
K = kathode-, B =
Afb. 897 stelt de doorsnede van een dergelijken
plus plaatspanning,
A = anode-, N = transformator voor. Geheel binnen ligt de neutroneutrodon-. G = roos- dynisatiewinding. Zij begint bij a en eindigt bij b.
teraansluiting.
Van daar uit wordt de draad zonder onderbreking
in een tweede laag weer naar het punt a teruggevoerd, waardoor de
eigenlijke, door den anodestroom doorvloeide primaire spoel ontstaat.
Beide lagen worden door een isoleerende tusschenlaag gescheiden. De
binnenste wikkeling wordt in gelijken, de buitenste overeenkomstig in
tegengestelden zin als de secundaire spoel uitgevoerd.
De vaak bij den detector gebruikte Leithauser-terugkoppeling vereischt
nog een andere spoel, dé terugkoppelspoel. Het feit, dat de demping van
den detector-roosterkring constant is en door uitwendige impressies niet
beïnvloed kan worden, is voor de juiste berekening der spoel zeer gunstig.
Het gaat er echter om, haar zulk een aantal windingen te geven, dat
het intreden van genereeren op ieder punt van de golflengteschaal met
zekerheid binnen het afstembereik van den terugkoppelcondensator ligt,
een vraagstuk, dat bij variabele demping niet gemakkelijk met onveran
derlijk gekoppelde spoelen bereikt kan worden.
In het voorliggende geval is wel de meest geschikte spoel, die waarvan
het aantal windingen ongeveer gelijk gemaakt wordt met dat van de pri
maire. Men moet in ieder geval trachten met zoo weinig mogelijk windingen
uit te komen, daar de terugkoppeling bij grootere spoelen gemakkelijk tot
te snel genereeren leidt en ook anders moeilijker regelbaar wordt.
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DE NEUTRODYNE- EN AFSTEMCONDENSATOR.

De vereffeningscondensatoren of neutrodons zijn het meest karakte
ristieke schakelelement van alle neutrodyne-schakelingen. Zooals reeds is
duidelijk gemaakt, hebben zij de opdracht, de werking van de capaciteit
tusschen rooster en plaat van de hoogfrequentlampen door een veranderlijk
instelbare tegenwerking op te heffen.
In de meeste gevallen worden eenvoudige neutrodons gebruikt. Zij stel
len kleine, variabele condensatoren voor, waarvan de capaciteitswaarde
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Neutrodyne-condensator.

vanaf enkele centimeters aanvangscapaciteit tot 25 cM veranderlijk is.
Theoretisch is echter de voor neutrodynisatie vereischte capaciteit, zoo
als de anode-roostercapaciteit, zeer gering, met uitzondering van de
schakelingen, waar de neutralisatie-spoel slechts weinig windingen bezit
en daarom de neutrodyniseerende capaciteit hooger moet zijn; in de practijk echter komt bij de inwendige capaciteit van de lamp altijd bovendien
nog een uitwendige (o.a. montage, oppervlaktewerking van het statorsysteem bij de draaicondensatoren), zoodat de te neutrodyniseeren capa
citeit, ook bij gelijke schakeling en dezelfde lampen, ieder afhankelijk van
den opbouw, een uiteenloopende waarde kan hebben.
Opdat de neutrodyne-condensator zijn taak onder verschillende voor
waarden volbrengen kan, moet zijn afstembereik
ook een zoo klein mogelijke capaciteitswaarde be
zitten. Zijn constructie moet dus zoodanig zijn,
dat iedere instelling aan een bepaalde, onveran
derlijke capaciteitswaarde beantwoordt. Onmid
1
3
dellijke aflezing van de instelling is wel niet
&
noodzakelijk, maar vergemakkelijkt het werken
ermede.
Voor een snelle en zekere instelbaarheid moet
hij zoo geconstrueerd zijn, dat zelfs de minste Afb. 899. Andere uit
van een neu
invloed van de handcapaciteit vermeden wordt. voering
trodyne-condensator.
Juist in dit opzicht laat het meerendeel van
de zich in den handel bevindende neutrodyne-condensatoren nog veel te
wenschen over.
Twee van de gebruikelijkste uitvoeringsvormen van de eenvoudige
neutrodons zyn in afb. 898 en 899 voorgesteld. De eerste (898) bestaat
eenvoudig uit een buis van isolatiemateriaal (1), waarin twee dikke
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draadeinden (2) als electroden gestoken zijn en waarover een verschuif
bare metalen buis (3) is aangebracht.
Afb. 899 toont een andere uitvoering met een vast opgesteld metalen
plaatje (1) en een daar tegenoverstaand bladveertje (2). Door een stelschroef (3) kan de afstand tusschen 1 en 2 en
daarmede de capaciteit veranderd worden. Zeer
practisch is een miniatuurdraaicondensator vol
gens afb. 900.
Naast den eenvoudigen neutrodyne- komt ook
de dubbele neutrodyne-condensator of differen
tiaal neutrodon voor het gebruik in aanmerking
(vergelijk hiervoor ook afd. 3 van dit hoofdstuk).
Hij bezit een beweegbare- en twee vaste elec
troden, die zoo aangebracht zijn, dat de waarde
Afb. 900. Differenvan
de capaciteiten tusschen de statoren en den
tiaal-neutrodon.
rotor zich steeds in tegengestelden zin wijzigt.
Afb. 901 toont een voorbeeld van een soortgelijken neutrodyne-condensator.
Als afstemcondensator leent zich natuurlijk iedere normale draaicondensator, in zooverre hij slechts betrouwbaar werkt, d.w.z. een onberispelijke
isolatie bezit tusschen rotor en stator; een goed geleidende verbinding
naar den rotor en o.nveranderlijke capaciteitskarakteristiek moeten dit
waarborgen.
De bijzondere eigenschappen van den neutrodyne-condensator, de moge
lijkheid tot ijking van den kring van zijn stabiliteit, maken echter de toe
passing van prima draaicondensatoren gewenscht, waarvan men bij even
redige instelling steeds dezelfde capaciteitswaarde kan verwachten.
Frequentie-lineaire condensatoren zijn door de
mogelijkheid van een gemakkelijke instelling der
kortere golven te prefereeren boven de conden
satoren met niervormige platen.
De iets meer benoodigde plaatsruimte kan
weinig bezwaar opleveren, omdat neutrodyneschakelingen ook om andere redenen toch meestal
voor den bouw veel ruimte behoeven. Een fjjnregeling kan bij alle kringen, die niet met terug
koppeling uitgerust en daarom bij de instelling Afb. 901. Enkelvou
dige neutrodyneniet bijzonder critisch zijn, ontbeerd worden,
condensator.
maar zij beteekent steeds een voordeel.
Bijzonder vermeldenswaardig zijn nog eenige vormen van draaiconden
satoren, die speciaal voor neutrodyne-ontvangers geconstrueerd worden.
De z.g. driedeelige condensator is door de vereeniging van drie normale
draaicondensatoren ontstaan.
De drie rotorassen zijn op een of andere wijze mechanisch met elkaar
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gekbppeld, zoodat de draaihoek en daarmede' ook de drie afzonderlijke
capaciteiten in iederen stand onderling gelijk zijn, vooropgesteld natuur
lijk, dat de constructie goed is.
In de volgende afdeeling van dit hoofdstuk zullen wij nader op de
toepassing hiervan terugkomen. De tweevoudige condensator, die juist
zooals de drievoudige, bestaat uit twee gelijkwaardige systemen, wordt
bij voorkeur toegepast in de z.g. „Ellstreesix”- en de daarvan afgeleide
schakelingen, waar een splitsing van de afstemcondensatoren in twee
achterelkaar geschakelde, geheel gelijke capaciteiten, vereischt is.
Bij alle meervoudige condensatoren is de volledige overeenstemming van
de deelcapaciteiten bij iederen rotorstand, een noodzakelijke voorwaarde
voor het onberispelijk werken van de schakeling. Hiervoor komen daarom
alleen de beste en nauwkeurigste uitvoeringen in aanmerking.
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DE VEREENVOUDIGING VAN DE BEDIENING.

Een bijna volmaakte ontvanger, zooals de neutrodyne, die met meer
voudige hoogfrequentversterking is uitgerust, moet meer dan iedere
andere ontvanger ook in de hand van den leek goede ontvangstresultaten
geven.
Hiertoe draagt reeds de omstandigheid bij, dat de enkele kringen, elkaar
niet wederkeerig beïnvloeden en daarom ieder voor zich, onafhankelijk
van den ander afgestemd kan worden. Daardoor is bijvoorbeeld de moge
lijkheid tot ijking noodig, daar golflengten en schaalverdeeling moeten
overeenstemmen.
Verder wordt door de overvloedige hoogfrequentversterking het be
nutten van de terugkoppeling slechts in geringe mate noodzakelijk. Om
echter van dit nog steeds zeer gecompliceerde apparaat een, zonder
speciale kennis bedienbaar,.gebruiksvoorwerp te maken, zijn verdere ver
eenvoudigingen gewenscht.
Deze zijn, in het kort samengevat, ongeveer de volgende: de verande
ring in de afstemming moet zoo eenvoudig mogelijk uitgevoerd worden.
In het bijzonder moet zoo mogelijk vermeden worden, dat meerdere knop
pen tegelijk op de juiste waarde ingesteld dienen te worden, alvorens de
ontvanger op het gewenschte station is afgestemd.
De afstemming moet bij voorkeur door middel van een enkelen afstem
knop kunnen geschieden. Ook de omschakeling van het golfbereik moet
snel en gemakkelijk uit te voeren zijn.
Vanzelfsprekend moet nog een inrichting voor de regeling van de ge
luidsterkte gemaakt zijn en wel zoodanig, dat zoowel een nauwkeurige
instelling op iedere gewenschte sterkte, als ook een eenvoudige omschake
ling van koptelefoon-ontvangst achter den detector op een of twee trappen
laagfrequentversterking mogelijk is.
Voor den technicus is het nu zaak, deze wenschen te verwezenlijken.
In de volgende afdeeling zullen de technische mogelijkheden ter vereen
voudiging van de bediening beknopt behandeld worden.
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GEMEENSCHAPPELIJKE INSTELLING VAN ALLE
AFSTEMKRINGEN.

Het feit, dat bij neutrodyne-ontvangers drie of wel vier afstemkringen
afzonderlijk bediend moeten worden, is op het eerste gezicht in tegenr
spraak met het principe van de vereenvoudiging. Dit nadeel wordt alleen
daarom niet zoo onaangenaam gevoeld, omdat de afzonderlijke kringen
gelijk gebouwd kunnen worden en dan een vergaande overeenstemming
in de afstemming verkrijgen.
Anderzijds brengt de gelijksoortigheid van de kringen ons op het denk
beeld, de afstemcondensatoren mechanisch te koppelen, zoodat voor de
afstemming slechts een enkele knop behoeft gebruikt te worden. Zoo
komt men tot den z.g. meervoudigen condensator, welks principes reeds in
de vorige afdeeling- van dit hoofdstuk uiteengezet werden.
Wanneer men de af te stemmen condensatoren door een meervoudigen
condensator vervangt, dan moet men het met zich zelf er van te voren
over eens zijn, dat men daarmede nog niet een goed bruikbaren ontvanger
verkrijgt. De omstandigheid, dat de afstemming van de afzonderlijke
kringen wel zoo goed als geheel, maar niet volledig plaats vindt, toont
duidelijk aan, dat de meervoudige condensator eerst dan een volwaardige
plaatsvervanger kan zijn, wanneer de afwijkingen van de afzonderlijke
kringen op een of andere wijze gecorrigeerd worden.
Onder de verschillende constructie-mogelijkheden tot het vervaardigen
van een meervoudigen condensator is wel het meest voor de hand liggende,
de afzonderlijke rotorsystemen op een gemeenschappelijke as te plaatsen,
zoodat dezelfde draaihoek bij alle systemen vanaf het begin verzekerd is.
Het meerendeel van de in den handel zijnde meervoudige condensatoren
is volgens dit sys’teem gebouwd. Ook wordt vaak bij enkelvoudige con
densatoren de as naar beide zijden een bepaald stuk doorgevoerd, om haar
zoo noodig door middel v?.n passende koppelingsmoffen tot een meer
voudigen condensator van dit soort te kunnen samenstellen.
Wanneer men de as van voren met een afstemknop uitrust, zooals men
dat bij enkelvoudige condensatoren gewoon is te doen, dan leidt dit zeker
tot een minder mooien en ook in electrisch opzicht ongunstigen bouwvorm,
in de hoogte inplaats van in de breedte. Daarom gaat men tegenwoordig
liever tot plaatsing in de breedte van den geheelen meervoudigen conden
sator over.
In plaats van den draaiknop met ronde schaal komt dan gewoonlijk
de trommelschaal.
Bij een meervoudigen condensator, samengesteld uit enkelvoudige con
densatoren op dezelfde as, bestaan ook veel, zuiver constructieve, moeilijk
heden. Zoo kunnen elastische doorbuigingen niet gemakkelijk verhinderd
worden, wanneer hij slechts aan de einden gelagerd is.
Ook kunnen de ter bevestiging van de statoren dienende isoleerstrooken,
wanneer zy niet bijzonder goed ondersteund zijn, gemakkelijk ontzetten,
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waardoor dan de overeenstemming tusschen de deelcapaciteiten verloren
moet gaan. Verder moet men, om niet tot ongeschikt lange constructies
te komen, de enkele systemen dichter bij elkaar brengen, dan met het oog
op de electrische beïnvloeding van de deelcondensatoren gewenscht is.
Een geheel anderen bouw krijgt men, wanneer men de enkelvoudige
condensatoren met de assen parallel naast elkander opstelt. Deze wijze

Afb. 902. Drievoudige condensator (Fabrikaat:
Heimschutz-Metallwarenfabrik, Berlin).
van bouwen schijnt, ondanks de meerdere gecompliceerdheid van het
mechanisme, proefondervindelijk beter te zijn, omdat het daarmede ge
makkelijker is, de door ontzetting van het materiaal en elastische vormver
anderingen bepaalde fouten, tegen te gaan.
De mechanische koppeling van de assen wordt in den regel door
gewrichts-parallellogrammen bewerkt. Afb. 902 toont een soortgelijken
drievoudigen condensator. Men onderscheidt duidelijk aan iedere conden-

Afb. 903. Door Jarasch geconstrueerde drievoudige condensator
met automatisch bestuurden terugkoppelcondensator.
sator-as twee, ongeveer in een rechten hoek ten opzichte van elkaar, ge
plaatste krukassen, die onderling door drijfstangen draaibaar verbonden
zijn.
De dubbele krukas is noodzakelijk, om onzekerheid van de instelling in
het doode punt te vermijden. Een interessante vergrooting van den drie
voudigen condensator door een automatisch bestuurden terugkoppelings-
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condensator stelt de volgens afb. 903 door Emil Jarasch geconstrueerde
meervoudige condensator voor.
De stangenkoppeling is in principe dezelfde, als die bij den vorigen
condensator. Nieuw daarbij gekomen is de terugkoppelingscondensator,
die rechts op de afbeelding te zien is en voor een detector met Leithauser-
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Afb. 904.

Extenser-condensator

terugkoppeling bestemd is. Zijn rotor kan, zooals gewoonlijk, van voren
door een knop ingesteld worden.
Bovendien wordt echter zijn stator automatisch door een op de as van
den laatsten afstemcondensator bevestigde hoekschijf zoo opgeheven of
omlaag gebracht, dat de detectorroosterkring over het geheele afstembereik
dicht op den rand van genereeren en wanneer de rotor onder een bepaal
den hoek wordt ingedraaid, in vasten stand, blijft. De schijf, die auto
matisch de terugkoppeling gelijkmatig instelt, wordt in de afbeelding
bedekt door de voor de transmissie der fijnregeling dienende koperen
■
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Afb. 905.
Schakelingsmogelijkheid
van den Frelat-extenser-condensator
bij inbouwspoelen (Varadyne —
Splendid enz.).
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Afb. 906. Schakeling van den •
Frelat-extenser-condensator voor de
Kasandra spoelen.

schijf en is dus niet zichtbaar.
Wel kan men echter duidelijk
den arm van-den hefboom waar
nemen, die het statorsysteem
bestuurt. De mechanische koppe
ling van meerdere parallel opge
stelde condensatoren bezit voor
al het voordeel, dat het koppelingsmechanisme bij geschikten
vorm, zonder meer in verbinding
met iederen, willekeurigen, af
zonderlijken, condensator ge
bruikt kan worden.
Het zou ons te ver voeren om
de talrijke verdere constructies
nader te bespreken. De hier aan
gehaalde voorbeelden zullen wel
voldoende zijn.
Ten aanzien van het nieuwste
op het gebied van condensatoren
willen wij echter nog een uit
zondering maken. In afb. 904 is
een condensator van bijzondere
constructie weergegeven.
De extenser-condensator van
Frelat
geconis
zoodanig
strueerd, dat hij in tegenstel
ling met den gewonen condensator 360° kan draaien in plaats
van 180°. Oppervlakkig be
schouwd, biedt dit geen bijzon
der voordeel, doch de constructie
is zoodanig uitgevoerd, dat bij
indraaiing van 0 tot 180 graden
de capaciteit precies zoo toe
neemt als bij het doordraaien
van 180° naar 360°. Daarbij is
de condensator-as aan -de achter
zijde verlengd en hieraan be
vinden zich de contacten met
aansluitklemmen voor den golfschakelaar.
Bij de eene halve omdraaiing
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zijn de contacten vrij van elkaar, bij de andere gesloten. Bij gebruik van
dezen condensator kan dus de golflengte-omschakelaar voor de spoelstellen vervallen, hetgeen een
beduidende vereenvoudiging in
de bediening van het ontvang
toestel oplevert.
Voor meerdere condensatoren
op één as zijn de extensers even
eens zeer goed en met voordeel
3
toe te passen; immers elke con
densator schakelt dan zijn eigen
bijbehoorend spoelstel om.
Voor toepassing van den extenser in een bestaand schema
behoeft slechts een kleine wijzi
ging hierin te worden aange
bracht, om den golflengte-schakelaar overbodig te maken. Bij
ieder gangbaar type spoeleenheid
is deze verandering in enkele
minuten tot stand gebracht.
Afb. 907. Schakeling van den
Frelat-extenser-condensator voor
Vergissingen hiermede zijn aan
spoeleenheden met hoogfrequentde hand van afb. 905, 906, 907
transformator.
en 908 uitgesloten.
De verbindingen, welke
1
bij ouderwetsche toestel
constructie naar den
kort-lang-schakelaar
O
O
liepen, worden eenvoudig
omgelegd naar de klemmen 1 en 2; de nummers
zyn
klemmen
dezer
/
duidelijk uit afb. 908.
de
gebruikelijke
Bij
\
spoeleenheden worden de
3
klemmen 3 en 4 niet
Afb. 908. De aansluitklemmen van den
gebruikt.
Frelat-extenser-condensator.
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14. NOODZAKELIJKE VERBETERINGEN.
Een noodzakelijke voorwaarde voor de goede werking van een meervoudigen condensator is de volledige overeenstemming der capaciteitswaarden van de afzonderlijke condensatoren in elke stelling. Eerst op
deze basis kan men dan tot verdere afvlakking van individueele verschillen
der afzonderlijke kringen de noodige verbeteringen en correcties aan
brengen.
De eenvoudigste methode is wel, alle condensatoren parallel te schakelen
aan een kleinen toevoegingscondensator (b.v. aan dien van den detectorroosterkring), die dan van buiten af, ter verbetering der afstemming,
speciaal kan worden bediend en ingesteld. Men kan volgens dit principe
tot een volledig automatische correctie geraken, indien men de toevoegingscondensatoren automatisch door hoekschijven vanuit de hoofd
instelling regelt.
Eenvoudiger is het echter, de afstemming met vaste correctie-elementen
te bewerken. Een werkelijk volledige afstemming moet echter overeen
komstig den aard der afwijkingen in twee richtingen werken: afstemming
door vast toegevoegde capaciteitswaarden (additieve correctie) en door
verandering der zelf-inductie van de afstemspoelen (multiplicatieve
correctie).
De eerste wijze van afstemming heeft ten doel, de altijd aanwezige
differenties van de aanvangscapaciteit, die haar oorzaak vinden in de
afwijkingen der montage, de ongelijkheid der lampen enz., op te heffen.
Dikwijls neerrit men genoegen met deze correctie alleen, omdat zij het
gemakkelijkst is uit te voeren. Gewoonlijk zijn tot dit doel aan de meer
voudige condensatoren bijzondere, verschuifbare vereffeningsplaten aan
gebracht.
Het is intusschen duidelijk, dat op deze manier afstemmingsdifferenties
op grond der verschillende zelfinductie van de afstemspoelen, die ook bij
de meest nauwkeurige samenstelling onvermijdelijk zijn, slechts binnen
een bepaald -bereik met goede benadering en strikt genomen alleen voor
een bepaalde golflengte, gecompenseerd kunnen worden. Volkomen nauw
keurig kan de afstemming alleen worden, als ook de zelfinducties precies
gelijk gemaakt worden (men kan evenwel aan den condensator zelf den
afstand van een der buitenste statorplaten veranderlijk houden van de
naburige rotorplaat, waardoor dan ongeveer dezelfde werking bereikt
wordt, alsof bij een onveranderden condensator de zelfinductie veranderd
ware).
Een bijzonder gewichtig- punt voor de eenknopsafstemming is de eerste
met de antenne gekoppelde afstemkring. Deze kring vertoont gewoonlijk
een ongewoon groote differentie t.o.v. de andere. Dit is echter een zeer
natuurlijk gevolg der koppeling van dezen kring met den anodekring,
welks eigengolf, ook wanneer het een z.g. aperiodische kring is, toch nog
altijd te dicht bij de ontvangstgolf ligt. De moeilijkheid der nauwkeurige
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afstemming is echter daarin gelegen, dat deze afwijking verandert met de
in gebruik zijnde antenne en daardoor een vaste afstemming onmogelijk
maakt.
Men kan nu weliswaar zeer kleine antennespoelen gebruiken en zoo
doende het verschil gering houden, doch dit staat gelijk met een onnoodig
verlies aan geluidssterkte. Bij den eersten kring is daarom een toegevoeg
de, van buitenaf instelbare regeling nog steeds de beste oplossing.
Uit dit alles zal men wel bemerken, dat het éénknopsafstemmingprobleem bij den neutrodyne-ontvanger niet zoo eenvoudig is, als men in
het begin wel zou denken. Hoe groot de nauwkeurigheid der meervoudige
condensatoren moet zijn, blijkt wel daaruit, dat b.v. bij normale koppelingsen dempingsverhoudingen de geluidssterkte reeds gemiddeld 50 % afneemt,
indien een afstemcondensator slechts een graad verkeerd wordt afgestemd. .
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15. DE OMSCHAKELING VAN KORTE OP LANGE GOLF.
Het is duidelijk, dat vooral bij den neutrodyne-ontvanger met zyn vele
gelijksoortige hoogfrequenttransformatoren, de overgang van de korte op
de lange golven niet gemakkelijk zoodanig is in te richten, dat het beant
woordt aan de moderne eischen van eenvoudigheid en geriefelijkheid. Vaak
worden tot dit doel verwisselbare transformatoren gebruikt.
De verbreekbare, contacten worden gedeeltelijk als steekcontacten en
deels als mescdntacten uitgevoerd. Zoolang men goed afgeschefmde
spoelen gebruikt, bezit deze overschakeling op de lange golven slechts dit
eene nadeel, dat de omschakeling eenigszins omslachtig is, uit electrisch
oogpunt beschouwd; bij juiste uitvoering der spoelen bestaat hiertegen
evenwel geen enkel bezwaar. Bij niet afgeschermde spoelen blijft het
echter de vraag of na de oïhschakeling nog de neutrodynisatie te be. houden is.
Beter is dan nog de volgende methode, die, behalve het bovengenoemde
voordeel, sneller en gemakkelijker is uit te voeren. De spoelen voor elk golfbereik worden gezamenlijk met de neutrodons tot een vast aggregaat
verbonden en deze totale eenheid verwisseld. De neutrodons kunnen dan
voor elk golfbereik exact worden ingesteld en de neutrodynisatie wordt
in elk geval bewaard.
Tenslotte blijft ook nog de mogelijkheid over om beide spoelencomplexen
in den ontvanger vast onder te brengen en den overgang op een ander
golfbereik te laten uitvoeren door een meervoudigen omschakelaar. Dit is
echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Weliswaar kan men het aantal
der om te schakelen contacten verminderen, doordat men alle aan de
stroombronnen liggende spoelen vast ingeschakeld laat; echter ook met
deze zonder bezwaar uit te voeren vereenvoudiging, blijven er nog genoeg
omschakelcontacten over.
Het is technisch geen eenvoudige opgave, een betrouwbaren omschake
laar van dit soort te bouwen, temeer daar hierbij nog verscheidene electrische bezwaren moeten worden omzeild. De verschillende, bij de hoogfrequenttrappen behoorende contacten b.v., moeten voldoende ver uit elkaar
gelegen zijn, opdat daardoor ontstane koppelingen, die niet door de neutro
dynisatie kunnen worden opgeheven, vermeden worden.
Maar ook de contacten van dezelfde trap, die bij verschillende golfbereiken hooren, moeten zoodanig zijn aangelegd, dat zoo mogelijk geen
capacitieve koppeling tusschen de einden der spoelen van het eene en
het andere bereik ontstaat. Anders kunnen bij de meestal tamelijk hoog
liggende eigengolf der langegolfspoelen storingsverschijnselen optreden
binnen het bereik der omroepgolven.
Om dezelfde reden moet ook de opstelling der spoelen van beide soorten
zoo getroffen worden, dat geenerlei inductieve koppeling daartusschen
mogelyk is, indien men er niet de voorkeur aan geeft om de transfor
matoren ieder voor zich in metaal in te sluiten. Uitvoering der spoelen
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als langegolfspoelen met aftakking voor het omroep-bereik, op grond van
besparing in ruimte, is om de zooeven genoemde moeilijkheden af te raden.
De techniek is er evenwel in geslaagd, de genoemde moeilijkheden in
den laatsten tijd successievelijk volkomen op te lossen en tegenwoordig
zijn. in den handel afgeschermde spoelstellen, met omschakelinrichting,
door middel van een centrale drijfstang met knop verkrijgbaar, welke on
berispelijk en bedrijfszeker werken.
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16. AUTOMATISCHE OMSCHAKELING IN DE LAAGFREQUENTVERSTERKING EN GELUIDSSTERKTEREGELING.
Het vergemakkelijkt de bediening van het toestel zeer, als de laagfrequentversterking met weinig moeite en handgrepen kan worden aan
gepast aan den gewenschten graad der geluidssterkte. Voor de regeling
der geluidssterkte kan men een inrichting aanbrengen bij den ontvanger,
die het mogelijk maakt, direct achter de detectorlamp, dus zonder laagfrequentversterking en met een of twee trappen laagfrequentversterking
te luisteren.
Voor deze verschillende soorten van ontvangst, behoort een reeks ver
schillende omschakelingsmogelijkheden. De koptelefoon of luidspreker
moet in den regel tweepolig omgeschakeld worden, daar de anodespanningen van de detectorlamp of de eerste en de tweede laagfrequenttrap
niet gelijk zijn.
Verder moet bij het werken van het toestel achter de detectorlamp of
de eerste laagfrequenttrap de laagfrequenttransformator, in welks plaats
de koptelefoon of luidspreker treedt, uitgeschakeld worden. En ten laatste
is het gewenscht, dat de gloeidraadvoeding der niet gebruikte lampen kan
onderbroken worden.
Al deze om- en uitschakelingen kunnen geheel automatisch worden
uitgevoerd .door de z.g. telefoonklinken. Men gebruikt hiertoe twee klinken
met een onderbrekings-, een gescheiden omschakel- en een gescheiden
sluitcontact.
De omschakelcontacten bij de klinken 1 en 2 en het sluitcontact bij de
klink 3 bewerken het inschakelen der gloeidraadvoeding tot en met de
laatste in gebruik zijnde lamp en de verbreking der andere lampen.
Door de onderbrekingscontacten der klinken 1 en 2 wordt iederen keer
bij het insteken van den stekker in de betreffende klink de transfor
mator van deze trap afgeschakeld.
Het is dus voldoende, alleen den stekker met de aangesloten telefoon of
luidspreker in de klink der gewenschte versterkingstrap te steken. Daar
door wordt dan de ontvanger in werking gesteld en alle noodzakelyke
omschakelingen volgen automatisch.
Buitendien is echter een inrichting voor de fijnere regeling der trappen
voor de versterking zeer aan te bevelen, om daardoor iedere gewenschte
geluidssterkte te kunnen instellen. De uitvoering kan het beste geschieden,
doordat reeds aan den ingang van den laagfrequentversterker — misschien
nog beter reeds in de hoogfrequentversterking — de aanwezige energie
tot de juiste maat wordt verzwakt. Men kan dan bij overgroote geluids
sterkte de overbelasting der eindlamp met zekerheid vermijden.
De verzwakking geschiedt in den regel door een schakelaar, die parallel
aan de primaire of secundaire zijde van den laagfrequenttransformator,
verschillend groote weerstanden inschakelt, welke een gedeeltelijke af-
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leiding der energie bewerken. Aan de secundaire zijde werkt dezelfde
weerstand sterker dan aan de primaire zijde.
In plaats van de hier be
-XI
schreven methode kan men na
< < < + '•
01
tuurlijk ook door een geringe verstemming in een der afstemkrin>
z
gen of door verzwakking der
terugkoppeling de geluidssterkte
s
regelen. Deze manier is echter in
^2
c
verschillend opzicht minder juist.
3
X
Voornamelijk bij verstemming
g
ontstaat de mogelijkheid van
«2
2
frequentie-vervorming, vooral als
_o
Oi
deze plaats vindt in een zeer
g
>
selectieven kring. Bovendien kan
een sterke naburige zender ge
co
c
makkelijk doorklinken.
o
Ónmogelijk is deze methode bij
j M__
rg
• ontvangers, die met meervoudigen
so
condensator zijn uitgerust.
o
Ten slotte is het zeer gewenscht
■sCfl
bij de geluidssterkteregeling, dat
■m
men den graad der verzwakking
2c
duidelijk kan weten en juist deze
3
maatstaf ontbreekt bij de ver
<
zwakking door het verstemmen of
C5
veranderen der terugkoppeling.
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17. OORZAAK EN OPHEFFING VAN GEBREKEN.
Speciaal bij de neutrodyneschakeling ligt tusschen het theoretisch
schakelschema en de practisch bruikbare verwezenlijking dikwijls een
lange weg, waarop men menigmaal struikelt. De kloof tusschen de een
voudige en duidelijke theorie dezer schakeling en de practijk is zoo groot,
dat men dikwijls geneigd is te gaan twijfelen aan de juistheid der
theorie zelf.
Het schijnbare falen der theorie ligt echter aan het optreden van toe
vallige, in den opbouw, in de leidingen etc., veroorzaakte nevenwerkingen,
die in de algemeene theorie niet kunnen worden behandeld. Deze neven
werkingen zijn de oorzaken dier storingen, die meestal niet met eenvoudige
middelen kunnen worden opgeheven.
.De voornamelijk bij neutrodyne-ontvangers optredende fouten recht
vaardigen het, dat wij de essentieele bronnen, waaruit de fouten ontstaan
en de methoden, die gebezigd worden tot opheffing daarvan, in twee
afzonderlijke deelen van dit hoofdstuk behandelen.
Wij zullen beginnen met een beschouwing te wijden aan de inductieve
koppelingen tusschen de spoelen van verschillende trappen.
De meest voorkomende oorzaken der storingen zijn gelegen in de onge• wenschte koppelingen tusschen de spoelen van de verschillende hoogfrequenttrappen. Zooals bekend, is het magneetveld van een spoel niet
begrensd, maar strekt zich uit, hoewel ook met snel verminderende kracht,
tot op iederen afstand.
In het algemeen kan men weliswaar de werkingen van het strooiveld
veronachtzamen, maar de schakeling met hoogfrequentversterking en in
het bijzonder de meervoudige, blijken zeer gevoelig te zijn op korten af
stand van een hoogfrequentveld.
Reeds inductieve koppelingen tusschen de spoelen van twee op elkaar
volgende transformatoren, zijn in staat de geheele neutrodynisatie tot een
vraagteeken te maken. Want, wanneer naast de door de neutrodons in
de lamp gegeven zuiver capacitieve, nog een inductieve koppeling en deze
ook bij het neutrodynisatie-systeem mede afgestemd moet worden, dan
treedt hierdoor een zeer storende frequentie-afhankelijkheid op in de
neutrodynisatie. Dit komt juist, doordat een capacitieve met een induc
tieve koppeling gelijk afgestemd wordt. Een afstemming over het geheele
bereik, bij gelijktijdige, vaste instelling van den neutrodyne-condensator,
wordt hierdoor dan een onmogelijkheid.
Nog noodlottiger worden echter de koppelingen, die zich een trap verder
uitstrekken. Zelfs een zeer zwakke koppeling van de derde trap op de
eerste, heeft wegens de versterking een uitwerking, alsof de derde spoel
reeds tamelijk sterk met de tweede gekoppeld was. Een gedeeltelijke
afstemming van deze werking door middel van den neutrodyne-condensator,
die bij de voorgaande koppeling altijd nog gedeeltelijk mogelijk was, is
hier in het geheel niet meer uit te voeren.
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Bij iedere neutrodyne-schakeling moeten derhalve alle buiten de trans
formatoren liggende inductieve koppelingen vermeden worden. Gebruikt
men enkelvoudige cylinder-, mandbodem- of dergelijke spoelen, dan moet
men rekening houden met een vrij sterke strooiïng der spoelen.
Door een geschikte opstelling der spoelen kan men echter de wederkeerige inwerking der magneetvelden gelijk nul maken. In de eerste plaats
is het sterk af te raden, den afstand tusschen de spoelen, om ruimte te
verkrijgen, te klein te houden.
De afstand tusschen het midden van de eene en dat van de andere
spoel van den dichtsbij liggenden transformator mag niet minder be
dragen dan 2Vs X de doorsnede van een spoel. Met betrekking tot de
wederzijdsche plaatsing van de spoelen bestaan bij 3 afstemkringen ver
schillende mogelijkheden.
Meestal worden zij op gelijken afstand, in één lijn opgesteld, met hun
assen op de verbindingslijn, onder een hoek van circa 60°. Een algemeen
geldige opgave van den hoek kan niet worden opgegeven, daar deze
afhangt van den vorm en den afstand.
De juiste ontkoppelingshoek ligt echter meestal tusschen 56° en 60°,
dus binnen een betrekkelijk kleine speelruimte. Deze wijze van opbouw
heeft het voordeel, dat de samenstelling van de schakel-elementen en de
leidingen in alle drie trappen overeenkomstig kan geschieden, waardoor
dan wederom menige aanleiding tot storingen wordt voorkomen.
Een geheel andere wijze van samenstelling krijgt men, als men de
spoelen zoo opstelt, dat de assen alle drie loodrecht op elkaar staan. Zij
komen dan ook op doelmatige wijze in één lijn en de eerste spoel wordt
b.v. met haar as van voren naar achteren, de tweede spoel loodrecht en de
derde in de richting van de algemeene verbindingslijn opgesteld.
Als men den juisten hoek behoudt, kan men zeker zijn van een goede
ontkoppeling. Deze opstelling der spoelen bezit het eenige nadeel, dat
de plaats der aansluitingen in de afzonderlijke trappen onderling afwijkend
is en daardoor gemakkelijk andere storingsoorzaken kunnen insluipen.
Bij schakelingen met 4 afstemkringen kan men ook wel een opstelling
vinden, waarbij de magnetische inwerkingen van de 4 kringen onder
elkander is opgeheven, maar een dergelijke schakeling is tegenover de
geringste storingen zoo gevoelig en het uitvinden van een dergelijke
opstelling gaat reeds met zulke moeilijkheden gepaard, dat dit zelden goed
gelukt. Men zal daarom goed doen, liever een der volgende ontkoppelingsmethoden te gebruiken.
Er bestaan natuurlijk nog andere middelen om inductieve koppelingen
te vermijden. Zij bereiken het resultaat, dat daardoor het strooiveld wordt
verminderd of geheel vernietigd. Een vermindering kan reeds verkregen
worden door een specialen vorm der spoelen, als men b.v. in plaats van
spoelen met een groote opening kleinere en meer geslotene gebruikt.
Het Nieuwe Handboek der Radiotechniek.
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Intusschen is het op deze manier verkregen resultaat niet al te groot.
Beter is het gebruik van zoogenaamde binoculaire en 8-vormige spoelen.
De eerste bestaan uit
twee met de assen pa
rallel opgestelde enkel
voudige spoelen (meest
al cylinderspoelen), die
zoo geschakeld worden,
v dat de stroom door
beide spoelen steeds in
tegenovergestelde richting vloeit. Daardoor
worden de magneetvelAfb. 910. Achtvormige wikkeling (cylinderspoel). den der enkelvoudige
spoelen op grooteren
afstand nagenoeg opgeheven.
De 8-vormige spoel ontstaat, doordat de spoeldraad in 8-vorm wordt
gewikkeld. In de afb. 910 en 911 vinden wij meerdere mogelijkheden, hoe
de wikkelingen kunnen worden uitgevoerd. Afb. 910 toont eenige overeen
komst met de cylinderspoel, 911 met de mandbodemspoel.
Het magnetische veld heeft door deze wikkelwijze dezelfde geringe
afstandswerking als bij de binoculaire spoelen, daarentegen is de verdeeling
der electrostatische spanningen gunstiger, door de in beide spoelengedeelten gelijk voortschrijdende wikkeling.
Bij de constructie van de 8-vormige en binoculaire spoelen moet er
rekening mede worden gehouden, dat in vergelijking met de normale
spoelen, voor de
zelfde
inductiewaarde een grooter
aantal windingen
noodig is, daar de
beide met de assen
parallel loopende
deelen der spoel
elkaar wederzijds
slechts gering induceeren. Gemid
deld moet men in
vergelijking
met
eenvoudige Afb. 911. Achtvormige wikkeling (mandbodemspoel).
een
spoel ongeveer IV2
X zooveel draad gebruiken.
Verreweg de minste strooiïng heeft de toroidspoel, die in afb. 912 sche-
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matisch is weergegeven. Men moet zich haar samenstelling zoodanig in
denken, dat men een lange cylinderspoel tot een ring vormt, zonder echter
de einden electrisch met elkaar te verbinden. Haar strooiïng is niet grooter
dan die van een eenvoudige draadlus, met een doorsnede gelijk aan de toroid.'
Deze spoelen blijken het meest geschikt te zijn voor hoogfrequentversterking met sperkringkoppeling. De samenstelling van een transformator
in toroidvorm veroorzaakt echter technisch belangrijke moeilijkheden. Afgezien daarvan is ook de werking tusschen primaire en secundaire spoel
capacitief in plaats van inductief, waardoor een hoofdvoordeel van den
transformator, de mogelijkheid der spanningsoverzetting, verloren gaat.
Naar
verhouding
de eenvoudigste en
en veiligste weg, om
alle ongewilde koppe
lingen te onderdruk
ken, is wel de af
scherming der storen
de velden door metalen wanden, van
een electrisch goed
geleidend metaal. By
de afscherming door
een metalen wand,
zijn twee principieel
verschillende werkin
gen te onderscheiden.
Ten eerste wordt
door aansluiting van
het scherm aan het
nulpotentiaal (aarde)
Afb. 912. Toroid-spoel.
de uitbreiding van
iedere electrostatische werking afgebroken. Van bijzondere beteekenis
voor het probleem der spoelen-ontkoppeling is de eigenschap van een
metalen wand, om ook magnetische wisselvelden af te schermen.
Voorwaarde voor een goed afschermeffect is, dat de blikken wand be
staat uit voldoende dik metaal, met een goed' electrisch geleidingsvermogen.
In de gesloten vlakte van het blik vormen zich namelijk wervelstroomen,
die door het magnetische veld geïnduceerd worden en welke dan van hun
kant door het eigen magneetveld ter plaatse, het oorspronkelijke, primaire
veld opheffen; zoodoende verhinderen deze de verdere uitbreiding buiten
den blikken wand.
In de practyk gebruikt men als materiaal voor de afscherming over
wegend aluminium van ongeveer 0,8 tot 1 mM dikte, waarnaast ook
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koper- of zinkblik wordt gebruikt. Plaatijzer is door zijn groot hysteresisverlies bij hooge frequentie absoluut niet te gebruiken.
Men kan zoowel de spoel afzonderlijk afschermen, als ook de geheele
trap, spoel, draaicondensator, lamp- en neutrodyne-condensator, tot een
geheel samengesteld in een metalen kast sluiten. Het is van belang, de
afscherming tot op de doorvoering der geleidingen volkomen gesloten
uit te voeren. Een slechts gedeeltelijke afscherming, door tusschen de
spoelen geplaatste metalen wanden, heeft geen doel.
Bij de dimensioneering der afscherming moet men er vooral op letten,
dat de spoel niet te eng wordt omsloten. Vooral bij de spoel-as, waar het

Afb. 913.
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Vijflamps neutrodyne-ontvanger met afgeschermde
h.f. transformatoren (E. Jarasch).

magneetveld der spoel het sterkst is, moet een zoo groot mogelijke af
stand worden gehouden.
Het valt namelijk niet te ontkennen, dat de afscherming tengevolge der
wervelstroomvorming, den weerstand der spoelen voor hooge frequentie
vergroot. Slechts door het behouden van een voldoenden afstand tusschen
spoel en scherm kan dit optredende verlies laag worden gehouden.
Het verdient aanbeveling, den afstand in de richting der spoel-as niet
onder 1/3, in radiale richting niet onder 2/3 van de doorsnede der spoel
te bepalen. Bij de dimensioneering der spoelen moet ook rekening ge
houden worden met de door het verkleinde magneetveld veroorzaakte
vermindering der zelfinductie.
Schermt men de geheele hoogfrequenttrap in een keer af, dan kan
men zonder meer een grooten afstand van de spoel bewaren. De schake
ling is hierdoor wel minder gemakkelyk te bereiken. De neutrodons
moeten dan van buitenaf instelbaar zijn, daar een openmaken van de afschermkast de neutrodynisatie-voorwaarden reeds kan wijzigen.
Afb. 913 toont een door Emil Jarasch gebouwden 5-lamps-ontvanger,
die met afgeschermde transformatoren is uitgerust. Men kan de schermen '
der spoelen duidelijk waarnemen en de opeengedrongen opstelling der
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transformatoren, condensatoren, lampen en neutrodons, waardoor het
mogelijk werd, het geheele 5-lamps-apparaat in een naar verhouding kleine
ruimte onder te brengen.
Men kan in het algemeen over de methode der afscherming het volgende
opmerken. Eenerzijds brengt zij door de verhooging der demping een
zekere verzwakking der ontvangst-intensiteit met zich mede, die bij de
doorloopende multiplicatie in de afzonderlijke trappen duidelijk merkbaar
wordt en anderzijds veroorlooft zij een in elkaar gedrongen opstelling en
is wel de eenvoudigste, zekerste en tegenwoordig meest gebruikelijke
manier om de slechts moeilijk te verwijderen koppelingen tegen te gaan.
Voornamelijk een schakeling met meer dan twee trappen hoogfrequentversterking is op andere wijze niet tot stabiele werking te brengen. Bij
ontvangst met raam-antenne is afscherming ten eenenmale noodzakelijk,
daar anders een terugkoppeling optreedt van de spoelen op het raam,
welke bovendien nog verandert met den stand van het raam.

:

<

‘t Tl

'

i

'

-

I'

1
P

18.

.

ANDERE STORINGSOORZAKEN.

De fouten, die terug’ te voeren zijn tot koppeling’ der verschillende
hoogfrequenttransformatoren, zijn betrekkelijk eenvoudig te overzien en
met daarvoor geschikte middelen op te heffen. Daarnaast treden echter
nog dikwijls storingen op* die hun oorzaak vinden in de geleidingen, in
de weerstanden der montage, de voedingsbronnen en de daaruit ontstane
verborgen koppelingen.
Meestal betreft het hier geringe, soms in het geheel niet verwachte en
in hun oorzaak moeilijk te herkennen nevenwerkingen. Eenige voorbeelden
mogen dienen, om aan te toonen hoe gemakkelijk storingen kunnen op
treden in een schijnbaar geheel onberispelijke montage.
In afb. 914 is de
montage van een
la
b
schakeling’
met
-o
[o
drie afstemkringen
<
O
A.B.
•5»
half schematisch
<
P
r cJ-T
weergegeven.
De
L
plaatspoelen L2 en __ k
L
l
L3 verkrijgen hun
o
^
*
X
X
e
spanning van het
V
/
naar de pluspool
o
der anodebatterij
n
m
(A.-B)
voerende
snoer e-g. De mi Afb. 914. Schema van de 'montage eener schakeling
met drie afstemkringen.
nuspool van de
anodebatterij is verbonden met den naar de kathode voerenden draad a-c.
Een dergelijke verbinding der geleidingen sluit reeds een niet onbelang
rijke koppeling tusschen de beide anodekringen van de eerste lampen in.
De koppeling is ten eerste galvanisch, want in beide kringen ligt gemeen
schappelijk de inwendige weerstand van de anodebatterij, in de afbeelding
schematisch door Wj aangegeven.
Bij een matig gebruikte droge batterij kan Wj al gauw eenige honder
den Ohm bedragen, waarbij in aanmerking dient genomen te worden, dat
voor hooge frequentie slechts de schijnbare weerstand geldt, die tenge
volge van de altijd aanwezige parallel-capaciteiten lager is. Daarnaast
bestaat echter ook een zuiver inductieve koppeling.
De anodestroomwegen voor de hoogfrequentlampén zijn a-b-c-d-e-f-g
en b-c-d-e-f. Het stuk b-c-d-e-f behoort bij beide stroomkringen en heeft
als nagenoeg gesloten draadkring ook een zekere zelf-inductie. De daar
door optredende koppelingswerking mag, zeker bij neutrodyne-schakelingen,
niet verwaarloosd worden.
Echter ook bij de roosterkringen der behandelde montage zijn koppe
lingen in dezen dikwijls optredenden vorm aanwezig. De aansluiting van
de kathode-zijde der roosterkringspoelen, k, i, h, en eveneens de rotoren
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der afstemcondensatoren, m, n, o, zijn ieder door een leiding met elkaar,
beide leidingen echter door de dwarsverbinding k-m verbonden, zoodat de
roosterkringen overeenkomstig het schakelschema gesloten aanwezig zijn.
Bij deze inrichting is echter de omstandigheid zeer ongunstig, dat alleen
de eerste roosterkring door den kortsten weg gesloten is, terwijl de stroom
van den tweeden en den derden roosterkring eerst langs een grooten
omweg tusschen spoel en condensator kan loopen, namelijk over de ge
deelten i-k-m-n en h-i-k-m-n-o.
Wederom liggen lange, door den roosterkringwisselstroom doorvloeide
draadleidingen tegelijk in verschillende roosterkringen. Dit heeft precies
een uitwerking alsof de roosterkringspoelen b.v. door eén winding vast
met elkaar gekoppeld zijn.
Ook de toevoerleiding der roostervoorspanning over 1-k kan oorzaak
worden van eenzelfde storing, hoewel ook de tusschen kathode en rooster
zelf vloeiende wisselstroomen slechts een gering breukdeel van de in de
trillingskringen vloeiende stroomen uitmaken.
De in dit voorbeeld aangegeven montage komt vooral in de schakeling
van den roosterkring voor verbetering in aanmerking. Spoel en draaicondensator moeten voor zich bij iederen kring langs den kortsten weg tot
een gesloten trillingskring worden samengeschakeld.
Van de beide hoofdleidingen m-n-o en h-i-k. is er dan nog maar een
noodig. Bij de verbinding van spoel en condensator moet er speciaal op
gelet worden, dat de verbindende geleidingen geen te groote open vlakte
overspannen, die als een spoelenwinding met haar strooiveld op den naburigen kring kan inwerken.
Deze leidingen kunnen het best parallel op geringen afstand van elkaar
gelegd worden, (circa 1 cM). De lampen kunnen beter achter de spoelen
dan tusschen spoel en draai-condensator geplaatst worden.
Al deze verborgen koppelingen kan men evenwel niet alleen door een
speciale verlegging -der leidingen vermijden, indien men ook niet tevens
een ander belangrijk hulpmiddel aanwendt. Dit bestaat daarin, dat men
de hoogfrequente kringen langs den kortsten weg bij iedere afzonderlijke
lamp door een voldoend grooten blokcondensator sluit. Bij de schakeling
van afb. 911 zouden deze condensatoren ongeveer tusschen de punten
,k-p, g-p, i-q, f-q en h-r kunnen worden aangebracht. Men kieze vooral
niet te kleine condensatoren (minstens -10.000 cM), willen zij voor den
hoogfrequenten wisselstroom in den volsten zin des woords een „kort
sluiting vormen en hem dwingen te gaan over den aan weerstand armen
weg over den condensator, inplaats van over den aangegeven omweg te
vagabondeeren. Dergelijke shunt-condensatoren mogen eigenlek nimmer
ontbreken, want zij zijn een beproefd voorbehoedmiddel. Het is werkelijk
verrassend, hoe dikwijls alleen deze maatregel een daarvoor niet tot stabielen arbeid te brengen ontvanger van alle storingsverschijnselen bevrijdt.
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HET NEUTRODYNISEEREN.

Tot nu toe is nog* niet besproken, hoe cle juiste instelling van den
neutrodyne-condensator gevonden wordt, waarbij de op elkaar volgende
• hoogfrequente kringen wederzijds ontkoppeld worden. Er bestaan ook
hier weer verschillende methoden om te neutrodyniseeren.
De eenvoudigste, maar ook minst aan te bevelen methode bestaat daarin,
den ontvanger, hoewel ook genereerend, op een verafgelegen station in te
stellen en de instelling van den neutrodyne-condensator zoolang te ver
anderen, totdat het genereeren ook bij volledige afstemming ophoudt.
Hierbij zal het dikwijls noodzakelijk zijn, alleen de beide kringen, waartusschen de neutrodyne-condensator werkzaam is, goed af te stemmen,
daar men anders door het sterke genereeren de juiste instelling niet zou
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kunnen vinden.
Echter ook zijn de wederzijdsche beïnvloedingen meestal moeilijk uit
elkander te houden en de trillingen zitten dikwijls niet op een bepaald
punt van de neutrodon-instelling, maar binnen een zeker gebied. Het resul
taat is daarom onnauwkeurig en niet erg betrouwbaar.
De meest gebruikelijke methode is de volgende: Eerst wordt de ont
vanger op een zeer sterken (plaatselijken) zender afgestemd en de gloeidraadvoeding der neutrodyniseerende lamp uitgedraaid. Indien de hoogfrequentversterker een zuivere relaisversterker ware, dan zou met het
uitsluiten van deze lamp de ontvangst geheel verdwijnen.
Gewoonlijk echter blijft de zender op dezelfde sterkte hoorbaar — een
gevolg van de in de inwendige lampcapaciteit nog aanwezige koppeling
van den hoogfrequenten kring. Het is juist deze koppeling, die door middel
van den neutrodyne-condensator moet worden opgeheven.
Men stelt derhalve eerst de beide in aanmerking komende kringen voor
en achter de neutrodyniseerende lamp, zoo nauwkeurig mogelijk in en
verstelt nu den bijbehoorenden neutrodyne-condensator zoo lang, tot de ont
vangst geheel verdwijnt of een duidelijk minimum der geluidssterkte is
bereikt. Daarmede is dan de overgebleven koppeling der beide kringen
opgeheven en de lamp geneutrodyniseerd.
Wordt nu de verwarming der lamp weer ingeschakeld, dan moet de
ontvangst van den zender weer op volle sterkte terugkeeren. Dezelfde
bewerking laat men nu op de rij af de volgende hoogfrequentlampen
ondergaan. Het doelmatigst is, bij de laatste lamp te beginnen en zoo
verder te gaan tot aan de eerste.
Eenige wenken voor de practijk van deze methode willen wij hier nog
laten volgen. Dikwijls wordt voor hoogfrequentlampen van dezelfde soort
een gemeenschappelijke gloeidraadweerstand gebruikt. Het uitschakelen
van een lamp mag dan niet geschieden door de lamp er uit te nemen,
immers hiermede neemt men dan tevens de rooster-anodecapaciteit weg.
Men moet dus de gloeidraadleiding der lampen op verschillende plaatsen
onderbreken en al het overige onveranderd laten.
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Het nauwkeurig instellen van den neutrodyne-cöndensator kan door den
invloed van de handcapaciteit zeer bemoeilijkt worden. Het verdient daar
om aanbeveling hiervoor een voldoend langen hefboom van geïsoleerd
materiaal te gebruiken, teneinde te voorkomen, dat door de nabijheid van
de hand de neutrodynisatie-voorwaarden veranderd worden.
Dikwijls is de neutrodynisatie- en afstemmingsinstelling bezwaarlijk te
vinden, omdat door de volledige afstemming van alle kringen de detectorlamp overbelast wordt. Dit kan men echter herkennen aan het scherpe
geluid.
Om zulks te voorkomen verstelt men de niet bij de neutrodynisatie
betrokken kringen zoo ver, totdat de
250
juiste afstemming der beide bij den neutrodyne-condensator behoorende kringen
is gevonden. Een mogelijk aanwezige ó)K>
terugkoppeling moet bij het neutrodyni—tL
seeren altijd op nul ingesteld blijven.
2 106
O
500
Indien bij het instellen van den neu- 8 O
O
trodyne-condensator niet een punt te
vinden is, waarop de ontvangst geheel
fcoooWdg.
verdwijnt, dan beteekent dit meestal niet
veel en kan verklaard worden door de
2.000
raamwerking van de spoelen of antennewerking van het geheele apparaat. In Afb. 915. Zwevingsinrichting.
normale gevallen mag dit verschijnsel
niet optreden bij den laatsten, maar (in stijgende lijn) alleen bij den
voorlaatsten en den op drie na laatsten kring.
Met afgeschermde spoelen daarentegen moet een overal even duidelijk
punt van verdwijning zijn vast te stellen. Een hiervan afwijkende ver
houding duidt onmiskenbaar op fouten.
Als men geen voldoend sterken zender binnen zijn bereik heeft, kan men
gebruik maken van een zoemergolfmeter of nog beter van een zwevings
inrichting volgens afb. 915, die door eigentrillingen van de smoorspoel,
gemoduleerde hooge frequentie uitzendt. Dergelijke hulpzenders kan men
het beste opstellen in de nabijheid van de aarde- of antennetoevoerleiding,
maar in geen geval te dicht bij den ontvanger.
De hiervoor beschreven methode van neutrodyniseeren veroorzaakt .som
tijds en wel voornamelijk bij de eerste en tweede hoogfrequentlamp een
verkeerde instelling der neutrodons. Een onjuiste instelling van dezen
aard wordt b.v. gekarakteriseerd, doordat bij nauwkeurige afstemming
van den eersten der beide tot den neutrodyne-condensator behoorende
kringen en uitgeschakelde lamp wel de ontvangst geheel verdwijnt, maar
deze rechts en links van deze instelling daarentegen wederom in bepaalde
sterkte verschijnt.
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Hiertegenover levert de volgende methode meer betrouwbare resultaten
op. Eenige oefening in het afstemmen is hierbij echter wel gewenscht. De
te neutrodyniseeren lamp wordt als boven uitgeschakeld en de bijbehoorènde kringen worden zoo nauwkeurig mogelijk afgestemd.
De tweede van deze kringen blijft nu op volle afstemming staan, de
condensator van den tweeden kring echter wordt tijdens het neutrodyni
seeren ongeveer 10 graden van de juiste afstemming heen- en weer ge
draaid. Zoolang de lamp nog niet geneutraliseerd is, blijft de resonantieinstelling van den eersten kring duidelijk merkbaar, terwijl bij het passeeren van het juiste afstempunt een merkbare verandering in geluids
sterkte (toe- of afname) optreedt.
Bij een goede instelling van den neutrodyne-condensator mag echter een
verandering in de afstemming van den eersten kring in het geheel geen
invloed uitoefenen op de geluidssterkte. Men stelt dus bij deze methode
niet, zooals eerst was aangegeven, in op het verdwijnen van den hulpzender, maar op de absolute gelijkmatigheid der weergave bij gelijktijdige
verandering der afstemming van den eersten kring.
Bij deze methode komen echter ook zeer duidelijk de eventueele fouten
voor den dag, in den vorm van storende koppelingen, die een nauwkeurige
neutrodynisatie verhinderen. Het is dan niet mogelijk een volledige gelijk
matigheid te verkrijgen.
De hulpzender verdwijnt nu links van het afstempunt van den eersten
kring én verschijnt weer bij het passeeren van de afstemming, om rechts
daarvan goed hoorbaar te blijven (en omgekeerd), of men krijgt soms
een verdwijningspunt, dat verandert met de instelling van den neutrodynecondensator, zonder in een gelijkmatige ontvangst over te gaan.
Het reageeren van den ontvanger bij het neutrodyniseeren is dusdanig
karakteristiek voor het eventueel aanwezig zijn van storingen, dat een
geoefende neutrodyne-specialist reeds aan de manier waarop het apparaat
reageert op de neutrodynisatie, kan vaststellen of men kan rekenen op
een onberispelijk werken of niet. In ieder geval mogen storingen van den
beschreven aard nooit veronachtzaamd worden, daar zij het duidelijkste,
zoo niet voor den amateur eenige kenteeken zijn voor een storende koppe
ling, die niet alleen door middel van de neutrodons kan worden
opgeheven.
De eenige omstandigheid, waardoor een zekere onjuistheid aan deze
methode kleeft, is gelegen in de betrekkelijke ongevoeligheid van het
menschelijk oor voor de geringe verschillen der geluidssterkten. Deze on
volkomenheid kan echter worden vermeden, wanneer men het eenvoudige
beluisteren vervangt door een meting der geluidssterkte.
Een goede milliampère-meter, in de anodeleiding van de detectorlamp
geschakeld, geeft, in de verandering van den anodestroom ten opzichte
van de rustwaarde, den graad der momenteel gegeven geluidssterkte weer.
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Met dit hulpmiddel is deze neutrodynisatiemethode een der nauwkeurigste
en meest betrouwbare.
Tot slot willen wij nog eenige eenvoudige gevallen behandelen, waarbij
de neutrodynisatie faalt en dit een ongunstige dimensioneering van den
neutrodyne-condensator betreft, zoodat het punt der nauwkeurige afstem
ming buiten het bereik hiervan valt. Deze gevallen kan men daaraan
herkennen, dat het instellen van den neutrodyne-condensator geen of
slechts zeer weinig invloed heeft.
Is de neutrodyne-condensator te klein, dan is het voor de hand liggend,
om een kleine capaciteit parallel hiermede te schakelen. Dikwijls echter
blijkt, dat ook de kleinste capaciteitswaarde, waarop men den neutrodynecondensator kan instellen, nog te groot is.
Veranderen van den neutrodyne-condensator, door b.v. het uitnemen van
een plaat of door vergrooten van den afstand tusschen het vaste en be
wegelijke deel, is altijd een zeer omstandig werkje, dat lang niet altijd
resultaat heeft; de oorzaak van het falen ligt meestal in den opbouw der
schakeling zelf.
Tusschen de roosterpunten ligt tengevolge van een bepaalde opstelling
der leidingen of schakel-elementen — b.v. de aan de roosterzijde aange
sloten deelen der draaicondensatoren met hun groote oppervlakten —
reeds zooveel capaciteit, dat deze alleen al voldoende is voor de neutro
dynisatie en elke verdere vermeerdering de schakeling meer van het punt
der afstemming verwijdert. (Een dergelijke „toevallige” neutrodynisatie
is dikwijls oorzaak, dat een meertraps-hoogfrequentversterking tot groote
verwondering van den bouwer blijkbaar ook zonder neutrodynisatie werkt).
Deze „hypergeneutrodyniseerde” toestand kan echter op eenvoudige wijze
worden opgeheven. Men zet b.v. tusschen de misschien te dicht bij elkaar
opgestelde draaicondensatoren, geaarde of aan de kathode aangesloten
afschermplaten, of nog eenvoudiger, men plaatst tusschen rooster en plaat
van de niet te neutrodyniseeren hoogfrequentlamp een kleinen condensator
van weinig centimeters capaciteit.
Men zal wel aan de uitvoerige behandeling der verschillende afvlakkingsmethoden bemerkt hebben, dat het neutrodyniseeren geen werk is, dat in
eenige minuten met de gewenschte nauwkeurigheid kan worden volbracht.
Het hangt van de aan de neutrodynisatie bestede zorgvuldigheid af of het
apparaat regelmatig en betrouwbaar werkt.
Zijn de neutrodons een keer goed ingesteld, dan kan de ontvanger bij
geen enkele instelling en ook niet door verhoogde gloeidraadvoeding of
anodespanning vanzelf gaan genereeren. Alleen als een der hoogfrequentlampen wordt verwisseld, kan een verandering van de neutrodons nood
zakelijk zijn, of, wanneer mogelijk, nog een verandering in de schakeling
wordt uitgevoerd.
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ELECTRISCHE
Electrostatische

Eenheden
van
Hoeveelheid.

De electrostatische eenheid van hoeveelheid
electriciteit, is de hoeveelheid, die op een
gelijke hoeveelheid, op een afstand van 1
cM werkende, een kracht uitoefent van:
1 dyne.

Eenheden
van
Stroomsterkte.

De electrostatische eenheid van stroomsterkte is die stroomsterkte, waarbij per
seconde de electrostatische eenheid van
hoeveelheid door een draad stroomt.

Eenheden
van
Potentiaalverschil
of E.M.K.

Eenheden
van
Weerstand.

De E. M. K. eenheid heerscht tusschen twee
punten, als de electrostatische eenheid van .
hoeveelheid 1 erg aan arbeidsvermogen
wint of verliest, bij verplaatsing tusschen
die twee punten.

De electrostatische eenheid van weerstand,
heeft een draad waarin tusschen de uit
einden de electrostatische eenheid van po
tentiaalverschil heerscht en de stroomsterk
te is de electrostatische eenheid van
stroomsterkte.

Eenheden
van
Arbeid.

Opmerkingen.

In de electrostatica altijd geringe, hoeveel
heden electriciteit. De electrostatische een
heid van hoeveelheid is klein, afgeleid uit
de wet van Coulomb
ei • e2
K = f
r2
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Electromagnetische

Practische

De electromagnetische eenheid van hoeveel

De practische eenheid van hoeveelheid elec
triciteit, is de hoeveelheid, die per seconde
door een draad gaat, waarin de stroomsterk
te gelijk is aan 1 Ampère. Deze eenheid,
1 Coulomb = 0,1 electromagn. eenheid van
hoeveelheid.

;3 heid is de hoeveelheid electriciteit in 1
;{

seconde door een draad gaande, waardoor
stroomt de electromagnetische eenheid van
stroomsterkte. 1 electromagn.. éénheid =
3 X ÏO10 electrostatische eenheden.
De electromagnetische eenheid van stroom
sterkte heerscht in een geleider, als door
1 cM van dien geleider op een afstand
van 1 cM op de eenheid van magnetisme
een kracht van 1 dyne wordt uitgeoefend.
De E. M. K. heerscht tusschen twee punten,
als de electromagnetische eenheid van hoe
veelheid 1 erg aan arbeidsvermogen wint
of verliest, bij verplaatsing tusschen die
twee punten.
1
E. M. K. =
electrostatische E.M.K.
3X10»°
De electromagnetische eenheid van weer
stand heeft een draad, waarin tusschen de
uiteinden de electromagnetische eenheid
van potentiaalverschil heerscht en de
stroomsterkte is de electromagnetische een
heid van stroomsterkte.

De practische eenheid van stroomsterkte is
de Ampère. 1 Amp. is gelijk aan 0,1 elec
tromagnetische eenheid van stroomsterkte.

1
Practische eenheid is de Volt. 1 Volt =
electrost. eenheid = 10s electromagn. een
heid.

Practische eenheid van weerstand is de
Ohm. De weerstand van een draad is 1 Cl,
als de uiteinden een potentiaalverschil heb
ben van 1 Volt en in dien draad een stroom
sterkte heerscht van 1 Amp.
1 fl = 109 electromagnetische eenheden
van weerstand.
1 joule = 107 erg = 1 Watt.
1 Watt is de energie, in een draad omgezet
per seconde, bij een stroomsterkte van 1
Amp. en een potentiaalverschil van 1 Volt.
1 Watt = 1 Volt. Amp. = 0,24 calorie.
1 P.K. = 736 Watt.

De electrostatische eenheid van potentiaal
verschil is groot. De electromagnetische
eenheid van hoeveelheid is groot; in de
electrodynamica altijd groote hoeveelheden.
Electromagnetische eenheid van hoeveel
heid afgeleid uit de wet van Biot en Savart.
2. n. m. i.
P =
r
Electromagnetische eenheid van potentiaal. verschil is klein.
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Pag. 196, regel 2 voor „Zwitserland” te lezen: „Hongarije”.
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Pag. 199, na regel 14 moet nog gelezen worden:
Het gebruik van pentodelampen geeft een veel grootere ver
sterking, dan met de triodelampen. Door den grooteren inwendigen weerstand is de goede aanpassing bij de gebruikelijke
luidsprekers moeilijker geworden. Dit is dus een betrekkelijk
nadeel der pentodelampen.
Deze moeilijkheid heeft de Tungsramfabrieken er toe ge
bracht, een lamp te fabriceeren, die, wat versterking aangaat,
minstens gelijkwaardig moest zijn aan de gebruikelijke pentode
lampen, maar toch een kleineren, inwendigen weerstand bezit
en dus een betere aanpassing voor den luidspreker garandeert.
Zoodoende ontstonden de tetrodelampen der Tungsramfabrieken. Afb. 174 en 175 doen het verschil tusschen pentodeen tetrodelampen duidelijk .uitkomen.
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Aandrijfsysteem 587
Aandrijfwei’k 562
Aanpassingswet 773
Aarde 323
=
Aarde en tegencapaciteit 3S7
. Aai’de-schakelaar 395
Aard-antenne 329
Aardkiem 388
B
Aardleiding 351, 397, 399
Aardverbinding 322
Accumulator 217
Accuscbakeling 218
Achtvoi’mige wikkeling 950
B'
Aether 11, 321
Afgestemde transformator 899
Afscherming 341, 832
Afstem-elementen S42
Aftakplaatsen 673
Afvlakking 654, 670
Afvlakkingscondensator 664
Amateurisme 275
Amplitude 32, 594, 796
Amplitude-afhankelijkheid 775
Amplitude-onafhankelijkheid
763
p
Ampütudevei-vorming 594, 770
Anker 591, 651
Ankeraandrijving 588
Ankerregeling 595
Ankertrilling 601
Anode-accumulatorenbatterij
227
Anodebatterij 217
• Anodebelasting 789
Anodegelijkspanning 729
Anodegelijksti-oom 649, 729
Anodekring 690
Anodekringneutrodynisatie 904
Anode-roostercapaciteit
189,
845
Anoderuststx’oom 650, 796
Anodespanning 178
Anodespannings-aftakkingen
702
Anodespei'kring 858, 867
Anodestroom 65, 178, 730
Anodestroomschrijver 541, 564
Anodeterugwerking 783
Anodeweei’Stand 790
Anodewisselstroom 796, 819
. . Anodewisselweerstand 732
Anotronlamp 712
Antenne 45
Antenne voor motorjacht 385
Antennebeveiliging 392, 39S
7 .
Antennelengte 324
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Antennemateriaal 333
: Bliksemafleider 308
Antennestraling 857
; Bliksembeveiliging 392
Anten netoevoeringen 338
Bliksembeveiligingsschakeling
Anti-storingscondensator 661
397
Aperiodische antennekoppeling
Bliksemontlading 392
841
' Blokcondensator 662
Aperiodische koppeling 113,
Blokkeeringsweerstand 156
Bromtoon 654
117
Aperiodische roosterketen 145
Brug van Wheatstone 902
Aperiodische transformator 844
Brugconstructie 645
Arbeidsdeel der karakteristiek
Brugschakeling 902
179
Capaciteit 28, 312, 322, 728
Ai-beidskromme 788
Capaciteit van een accumu
Arbeidsspanning 662
lator 219
Arbeidsveld 179
Capaciteit van een conden
Asymmetrische werkwijze 648
sator 317
Atmospherische ontlading 323
Capaciteit van plaat en rooster
Atmospherische electrische
189
ontlading 309
Atmospherische storingen 66,
Capaciteitsmeetbrug 401
Capaciteitstroom 805
393
Capacitieve belasting 814
Autodyne-schakeling 845, 859
Capacitieve werkingen 734
Autokoppeling 113
Cascadeversterker 914
Automatische uitschakelaar
voor gramofoonmotor 260
Centrale ontvanger 295
Chemische schrijfinrichting 541
Chemische schrijver 574
Balansschakeling 650, 6S5
Balansversterker 126, 692 V
Coherer 309
Balansversterking 130
Collector 658
Collectortoon 658
Balans-zwevingsinrichting 855
Condensator 28, 314, 322, 462
Bandbreedte 156
Condensatoren in serie- en
Bandfilter 151, 153
parallelschakeling 669
Bandfilterschakeling 150
Condensatorwikkel 661
Barium-lamp 196
Constante capaciteit 733
Barkhausen 830
Constante componente 590
Barkhausensche lampen
Constante krachtstroom 599
formule 770
Constante magnetiseering 650
Basketspoelen 842
Constant magnetisme 649
Beeldontvanger 511, 532
Constante parallelschakeling
Beeldontvanginstallatie 515
112
Beeldoverdracht 304
Beeldoverdracht in natuur
Constante sex-ieschakeling 112
Conusluidspreker 591
lijke kleuren 533
Conusmembraan 588
Beeldproeven 581, 582
Correctiefactor 482
Beeldtelegrafie in natuurlijke
Cowper-neuti-odynisatie 910
kleuren 535
Cylindei'spoelen 930, 950
Beeldwals 578
Beeldzender 502
Begi’enzingsinrichting 281
Demodulatie 145
Belastingskai-akteristiek 670
Demping 30
Dempingsdeci-ement 417
Belastingweerstanden 697
Dempingsreductie 450, 808
Berekening der zelfinductie
Detector 53
van raamantennes 371
Detectorlamp 69, 187
Beveiligingssmoorspoel 399
Diafragma 80
Binnenantenne 364
Dieckmann 500
Blauwen 77
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Diëlectricum 726
Diëlectrische constante 317
Differentiaal-condensator 121
Differentiaal-neutrodon 934
Differentiaal-neutrodynecondensator 905
Diffussiepomp 76
Diode-werking 143
Doorhangtabel 336
Draadlooze beeldontvanger' 556
Draaggolf 79
Driedraads T-antenne 353
Drieleider-systeem 657
Driepuntschakeling 853
Drievoudige lamp 107
Droge batterij 217
Droge batterijcel 218
Dubbelantenne 32S
Dubbelconus-luidspreker 241
Dubbel f requentiecomponente
590
Dubbele gelijkrichting 6S2
Dubbelkegel-schermantenne 327
Dubbele L-antenne 343
Dubbel roostei'lamp 191, 851
Dubbel roosterlamp-schakeling
909
Dubbele smoorspoel 66S
Dubbelzijdig-symmetrisch
werkende constructie 636
Dubbelzijdig-werkend twee
polig systeem 597
Durehgriff 182, 676. 731. 786
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Echo-werking 282
Edelgasveiligheid 399
Eendraadsantenne 354
Eendraadskamerantenne 363
Eenknops-afstemming 160
Eenzijdig gelagerd anker 591
Eenzijdig werkend ankersysteem 588
Eenzijdig werkende systemen
587
Effectieve capaciteit 783, 785
Effectieve hoogte 344
Effectieve lengte 324
Effectieve stroom 728
Eigencapaciteit 463, 754, 928
Eigenfrequentie 29
Eigen golflengte 371
Eigentrilling 317, 321
Eindversterkerlamp 822
Eindversterking 809
Electriciteits-atomen 13
Electrische eenheden 959, 960
Electrische golf 5, 11
Electrische krachtlijnen 16
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Electrische en magnetische
krachtvelden 12
Electrische lading 13
Electrische resonantie 31
Electrische trilling 24
Electrische trillingskring 29
Electrisch veld 11, 15
Electrisch wisselveld 17
Electrodynamische luidspreker
245, 247
Electro-dynamisch principe
587
Electrodynamisch systeem 636
Electrolyt 726
Electrolytische condensatoren
722
Electromagnetisch aandrijf
systeem 636
Electromagnetische conus
luidspreker 244
Electromagnetische golven 5
Electromagnetisch principe
587
Electromagnetische schrijver
541
Electronen 13. 14, 6S
Electronen-emitteerend
lichaam 190
Electronenstroom 65, 178, 805
Electrostatische luidspreker
244, 245
Electrostatische spanningszekering 400
Emissie 689
Emissiestroom 675
Enkel roosterlamp 191
Enkelvoudige gelijkrichting
680
Exponentiaal-trechter 635
Extenser-condensator 939
Ferro-magnetisch membraan
588
Filter 842, 876
Filterspoelen 842
Formeeringsproces 724
Formule van Thomson 310,
369, 447
Frequentie 6, 9, 479
Frequentie-afhankelijkheid
762, 776
Frequentieband 81
Frequentiebereik 775
Frequentievervorming 595
Frequentiewaarden 742
Fuikantenne 384
Fijnregelknop 458
Fijnregelschaal 459
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Geaard middelpunt 658
Gecombineerde serie-parallel-.
schakeling 113
Gedeelde oscillatorkring 425
Gelagerd anker 591
Geleidingsvermogen 735
Geluiddrukamplituden 819
Geluidsenergie 587
Geluidssterkte-minimum 3S0
Geluidstrilling S0, 82
Gelijkgerichte wisselstroom
659
Gelijkrichteffect .796
Gelijkrichter 221
Gelijkrichter met relais 504
Gelijkrichtlampen 721
Gelijkrichtschakeling voor dubbelroosterlampen 546
Gelijkstroomcomponent 650
Gelijkstroommagnetiseering
784
Gel ij kst room weerstand 751
Gemoduleerde golf SI
Generator S54
Generatörlamp 5S6
Genereerende ontvanger 409
Genereer-euvel 103
Genereermogelijkheid 97
Genereerneiging 832, 865
Gerichte ultra-korte golfontvanger 416
Gerichte ultra-korte golfzender
416
Gesloten trillingskring 28, 317
Gleichwellensysteem 281
Glimlampgelijkrichter 196
Glimlichtgelijkrichter 227, 679
Glimlichtlamp 679
Gloeidraad 67
Gloeikathodegelijkrichter 195
Gloei-kathodelamp 674
Gloeilampindicator 434 •
Golfhoogte 32
Golflengte 7, 9, 32
Golflengtebeeld 478
Golflengtebepaling 487
Golflengte-bereik 29
98, .
Golflengte-transformatie
841
Golfmeter 434, 490
Golfmeting 230
Golf-spectrum 415
Graetzeschakeling 225
Gramofoonmotor 259, 262
Gramofoonweergave 257
Grensspanning 675
Grondfrequentie 598

'
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Grondf requentiecom ponente
590. 644
Grondtrilling 320

1

Harmonische 863
Harmonische zender 426
Harpantenne 326
Hartley-kring 424, 436
Heaviside-laag 37
Henry ”667
Hertz S
Hertzsche oscillator 318
Holmsche formule 745
Honigraatspoelen 842
Hoogfrequentpotentiaal 908
Hoogf requen t-sche rm rooste rlamp 137
Hoogf requenttelefonie
langs
leidingen 302
Hoogf requenttransformator
896, 930
Hoogfrequentversterker 86
Hoogfrequentversterking met
transformatorkoppeling 914
Hoogohmige weerstanden 672
Hoogspanningscondensatoren
726
Hulp-aarde 404
Hulpantenne 382, 383
Hysteresisverlies 594
Hysteresis- en wervelstroomverliezen 735
Indicatorkring 434
Inductie 28, 735
Inductie-coëfficiënt 735
Inductieve koppeling 114, 116
Inductieve weerstand 666
Ingangstransformator 876
Ingangsweerstand 765
Interferentie 39
Interferentietrilling 848
Invoerbuis 339
Invoertulle 340
Inwendige weerstand 185
Ionen- of glimlicht en de
electrostatische-veiligheids
patronen 399
' Joulsch verlies 736
Karakteristiek 179
Kast-antenne 357
Kathodelamp 679
Kegelantenne 326
Kerr-cel 88
Kerr-effect 88
■ Kilo-Hertz 8

I

:

Kilo-perioden 8
| Mechanische trillingen 588
Klankfilm 303
I Meerdraadsantenne 338
Klankkleur 84
! Meetbare hoogte 344
Kokercondensator 662
Meetformule 403
Membraan 587
Kooi-antenne 383
Membraantrilling 625
Koper-oxyd gelijkrichter 224,
Metaalgelijkrichter 221
225
Methode Nesper 537
Koperweerstand 736, 790
Metingen 401
Koptelefoon 242
Mica-condensatoren 723
Kortegolf-balanszender 443
Kortegolfontvanger 462
Microfoon 80, 281
Kortegolftechniek 266
Middelfrequentie 840
Middelfrequent-ingangstransKortegolfzender voor 90—260
formator 849
M. 442
Middelfrequentontvangst 849
Kortsluiting 759
Middelfrequentversterker 752,
Krachtlijnen 15. 595
843, 874
Krachtstroomen in een spanMiddelfrequentversterker met
ningsvrij systeem 639
afgestemde plaatkringen 881
Krachtverhoudingen in een
Middelfrequentversterker met
spanningsvrij systeem 639
afgestemde transformatoren
Krachtversterker 836
883
Kringfrequentie 728
Middelfrequentversterker met
Kristal-detector 54, 420
aperiodische transformator
Kwaliteitsweergave 153
koppeling SS3
Middelfrequentversterker met
L-antenne 328, 349
secundair afgestemden
Laadstroom 734
transformator 885
Laagfrequentversterker 86, 827
Middelfrequentversterker met
Laagspanningscondensatoren
transformatorkoppeling 882
726
Middelfrequentversterker met
Lading 13
weerstandskoppeling 877
Lamel 65S
Middenaftakking 128
Lampgelijkrichter 223
Milli-ampère 670
Lamp-karakteristiek 181
Modulatiefrequentie 156
Lamp-voltmeter 487
Morsesleutel 415
Lechersysteem 480
Morseteekens 235
Ledionwïkkeling 929
Motorcondensator 662
Leegloop-weerstand 741
Muurdoorvoeringen 340, 364
Leithauser-neutrodynisatie' 911
Lekstroom 727
Negatieve roosterspanning
Lucht-electrische storingen 393
Luchtledige bliksemafleider 394
12S, 135. 690
Negatieve voorspanning 67,
Luchtspleet 592, 652
Luchtspleetwijdte 594
672
Luidsprekerbeveiliging 253
Neonlamp 480
Lijst van Europeesche stations
Nesper 537
Netaansluiting 675
297, 29S, 299
Neutrodyne-brugschakeling 902
Neutrodyne-condensator 933
Magnetische krachtlijnen 18
Neutrodyne-transformator 858
Magnetische krachtstroom 598
Magnetische krachtvelden 12
Neutrodynisatie 897
Neutrodynisatie-niethoden 902
Magnetische strooiïng 642
Neutrodyniseeren 896, 956
Magnetisch veld 319
Neutrodyniseeringsmethoden
Magnetodynamisch luidsprekersysteem 248, 249
845
Niet-gepolariseerd x-elais 54S
Mandbodemspoelen 842, 929,
Normale anodestroom 193
950
Nul-methode 376, 402
Marconi-antenne 327

*
____
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Numan-oscillator S70
Photo-electrische cel 64. SS
Numan-zwevingsinrichting S55 : Pick-up 100, 257, 25S, 262
Pick-up-schakeling 264
Oliebadaccumulator 226
i Piekspanning 726
Om roepmic rofoon 2S1
I Plaatkringneutrodynisatie 904
Onsymmetrische arbeids| Plaatspanning 180, 67S
methode 594
I Plaatspaiiningapparaat 674,
Ontkoppelde plaatdetectie 143
695. 703
Ontlading 397
! Plaatspanningapparaat met
Ontladingslamp 61
dubbele gelijkrichting 654
Ontlast systeem 626
j Plaatstroom 178
Ontstaan van den open trilj Plaatstroomdetectie 1 IS
lingskring 316
! Polair ankersysteem 606
Ontvangantenne 309
| Polaire schrijver 529
Ontvanger met tusschenrelais
Polair sneltelegraafrelais 551
556
Poolafstand 638
Ontvanger voor golven van
! Poolschoenen 594, 651
4—5 M. 447
1 Positieve massaplaat 219
Ontvanger voor 5—30 M.
j Potentiometer 450, 459
golflengte 450
:
i Potentiometerschakeling 66S,
Ontvanger voor golven van
670
45—120 M. 463
: Potentieele energie' 733
Ontvangstverhoudingen 308
; Primaire ontvanger 130
Open trillingskring 40. 316,
! Proef met poolreageerpapier
317
j
656
. Oproep-teekens 26S
:I Proefspanning 661
Oscillator 31S. 324, 852
Proef- en arbeidsspanning 662
Oscillatorfrequentie 869
Proportionaliteits-factor 736
Oscillatorgolf S69
Pseudodemping 776
Oscillatorkring 425, S46
.: _ ,
.
....
...
_
c,„
Pulseerende gelijkstroom 190,
Oscillatorschakeling So2, S53 !
653
Oscillatortrilling 844
I Push-Pull 126, 127
Overbruggingscondensator 661 j
Overgangspunt van genereeren |■ Q-code 271
451
; Raamantenne 300, 368
Oxyd- en azidlamp 189
I Radio-Goniometer 329
:i Radiolamp 60
Papier-condensatoren 723
Parabolische reflector 417
; Reactie 71
Parallelcondensator 844
i Reactiegolf 845
Paralleldraad-antenne 358
Reflector 417
Paralleldraadkamerantenne
Reflexontvanger 475
365
Reflexprincipe 847, 923
Parallelschakeling 113, 785
Reflexschema 130
Parallelschakeling van lampen
Reflexschakeling 926
820, 821
Reflex-superhet 871
Parallel-voeding 119
Regels voor schakelschemaPatroonzekering 399
teekens 234
Reikwijdte 32
Pauze-teeken 297
Peilapparaten 381
Reikwijdte der golven 32
Peilen 300
Relais 62, 541
Peilingen 374
Resonantiebepaling 433
Peilontvanger' 374, 37S
Resonantiefrequentie 666, 667,
742, 773, 816, 819
Penthode 194
j Resonantie-metingen 754
Periode 320
Resonantie-verschijnsel 25
Permanente magneet 589
: Richtingkaart 361
Permeabiliteit 736
j Richtingskromme .420
Phase-differentie 624
! Richtingzoeker 420
Phaseverschuiving 748, 813

_______

I Richtwerking 330
Richtwerking der raamantenne
370
I Rooster 62, 65
j Roosteranodecapaciteit 831, SÖ7
; Roosterbatterij 217
j Roostercondensator 450
' Roosterdetectie 143
Roostergelijkspanning 729
Roosterkring 70, 91
i
| Roosterleidingen 691
Roosterpotentiaal 730
! Roosterrustspanning 797
Roosterspanning 66, 178
j Roosterspanningsbereik 186
1 Rooste rspanningschommeling
79S
Rooster'weerstand 775 S06
! Roosterwisselspanning 180,
796. 819
Ruststroom 1S6
i Schakeling van gelijkrichtlamp
1
673
Schakelschema van den Hartleykring 436
| Scheepspeilinrichting 379
Scheffersche tent 282
' Schema voor kortegolfontvan:!
ger 477
1 Schema van voorzetappai’aat
472
; Schemateekens 232
Schermantenne 353
Scherm roosterontvanger 162
Scherm roosterontvangtoestel
158
Scherm rooster-'volume:regeling
145
Schrijfinrichting 509
Schrijfmagneet 585
Schrijfopzet 512, 571, 578
Schrijfstift 579
Schrijfsysteem 508
Schrijver volgens Carbonelle
528
Schijven-transformator S84
Sektorphon 240
Selectiviteit 153, 331, 341, 912.
921
Selectiviteits-moeilijkheden 150
Selectiviteitsvraagstuk 150
Semi-aperiodische koppeling 114
Semi-aperiodische ontvanger
129
Serieschakeling 691
Signaalsterkte 144, 145
Silietstaaf 671

-------- ;—
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Sinuskrommo 320
Sinusvormige wisselstroom 798
Sluiereffect 39
Smoorspoel 664
Smoorspoelen met luchtsi)leet
649
Smoorspoelbeveiliging 649
Smoorspoelgekoppelde middelfrequentversterker 879
Smoorspoel keten 665. 705
Smoorspoelkoppeling 803, 874
Smoorspoel-lampschakermg 673
Smoorspoelschakeling 660
Smoorspoelversterker 125, 830
Sneltelegi’afie-relais 550
Spanningafleider 396
Spanningafval 732, 790
Spanningsamplituden 818
Spanningsdeeler 672
Spanningsdiagx-ammen 670, 900
Spanningsindicator 319
Spanningstabel 335
Spanningsval 670
Spannings- en stroomverdeeling 324
Spannings-vereffeningen 392
Spanningsversterking 732, 769,
782

Spanningsvrij systeem 637, 640
Sperkring 125. 743
Sperkringkoppeling 865, 874
Sperkringschakeling 858
Sperkringschakeling met
transformatorkoppeling 905
Spinnewebspoelen 928
Spoel 314, 652
Spoelafscherming 137
Spoel-capaciteit 733
Spoeleenheid 137
Spoorweg-telefonie 301
Spraaktrilling 689
Spuitsysteem 531
Staande golven 479
Statische antennecapaciteit 403
Steilheid 181, 800
Stille-telegraphon 283
Storingsfilter voor electrodynamischen luidspreker 254
Storingsgolven 689
Storingsoorzaken 954
Storingschommelingen 689
Storingstrilling 908
Stralingsvoorwaarden 323
Stralingsweerstand 819
Strooiïng 638
Strooiïngs-coëfficiënt 738
Strooiïngs-inductie 756
Strooiresonantie 749, 776
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Stroomapiplitude 31S
Toongenerator 585
Stroomindicator 319
Toonminimum 403
Stroommaxima 480
Toonmodulator 501, 585
Stroom-resonantie 743
Topwaarde 727
Studio 282
Toroid-spoel 951
Superhet voor accuvoeding 889
Transformatie-verhouding 739.
Superhet voor wisselstx-oom778
voeding 889
Transformator 733
Superheterodyne-kortegolfontTransformatorkoppeling 828
vangst 869
Transformator-resonantie 783
Superhcterodyne ontvanger 840
Trap tuning 114
Superheterodyne-principe 840
Trechtervormige- of kegelanSuperheterodyne-reflex-ontvantenne 326
ger 871
Trein-telefonie 302
Symmetrisch systeem 638
Trekvastheid 333. 346, 412
Synchronisatie 514
Trillingskring 25
Synchronisatiemagneet 524,
Tropaformers 874, 886
541. 5S5
Tusschenversterkers 729
Synchronisatieregeling 505
Tweede harmonische S63
Synchronisatie-regulator
569,
Tweedraads T-antenne 353
579
Tweeleider-systeem 657
Synchronisatieteeken 525
Tweezijdig gelagerd anker 591
Synchroonmotor 262
Systeem Dieckmann 500
U-antenne 357
Systeem Nesper 53S
| Uitgangstransformator 648
Systemen met ontlast • anker ; Ultradyne-ontvanger 845, 850
597
Ultradyne-transformator 844,
Systemen met polair anker
884
604
Ultra-kortegolf ontvanger 26S
Ultra kortegolfzender voor )n
= 4—8 M. 442
T-antenne 328
Ultra-korte golven 415
T-wikkel 662
Taststift 541, 685
Taylorsche-formule 799
Vacuum 77
Veiligheidsmaatregelen 392
Tegencapaciteit 323, 387, 391
Veiligheidspatroon 399
Telautografische beeldoverVeldkarakteristiek 788
brenging 49S
Telefonie-versterkers 729
Verhittingsdata der lamp 187
Verhouding tusschen golflengte
Telefoon 53
Telefooncondensator 128, 785
en trilling 478
Verkortingscondensator 322
Televisie 305
Versterkerschakeling 92
Terugkoppelcondensator 120
Verste rkingseffeet 729
Terugkoppeling 71. 72. 97, 102,
Versterkingsfactor 181, 1S5
121, 794
Versterkingsinrichting 281
Terugkoppelspoel 121, 450
Vervaardiging van spoelen en
Terugmeldingssysteem 3S1
Tetrodyne-ontvanger 851
houders 452
Thermo-electrische meetin rich
Verwarmingsstift 510
Verzadigingsstroom 17S. 186,
ting 483
Thomson 310, 369, 447
674
Thomsonsche trillingskring 375
Vierpolig systeem 632
Thoriumlamp 18S
Vlakspoelen 842
Toevoerdraden 339
Voltmeter 207
Toevoer- en aardleiding 351
Vonkenbaan 319, 415
Toon- of geluid-aifnemer 100
Vonkovergang 318
Tooncor rector 168
Vonkspatting 397
Toon frequentie 636
Voorschakelweerstand 693
Toonfrequentiebereik 814
Voortplantingssnelheid 7, 9
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Voórzetapparaat 471
Vijf-electrodenlamp 194

Waaier- of harpantenne 326
Walsdrager. 513, 562
Wandraamantenne 367
Watergekoelde * zendlanip 7 o
Waterproef 656
Wederkeerige inductie 739
Wederzijdsche storingen 409

j' Wisselcomponente 590
{ Wisselende krachtstroom 594
| Wisselspanningsamplitude S02,
816
! Wisselstroom 691
| Wisselstroomaansluiting 691
I Wisselstroomafhankelijkheid

Zelfinductie 28, 312, 322,
649, '
667, 754, 813
Zelfinductie-coëfficiënt 736
Zendantenne 309
Zendcondensator 459
Zender voor } = 2 M. 427,.
428
Zender voor, / = 5 M. 430,

763
432
Wisselstroomgeruisch 691
I Zender voor
= 15—50 M.
Wisselstroomlamp 190
444
S Wisselstroomspanningsval 899 i Zender voor \ = 30—120 m.
■ Wisselstroom weerstand 790.
441
Weerkaart 521
813
Zender
met meetinstrument
Weerstand 185, 459
432
Wissel
veld
15
Weerstandskoppeling S74
Wrijvingskoppeling 513
Zender reflector 417
Weerstandsmetingen 754
Zendlamp 74
Weerstandstabel 407
i Zendschakeling voor 20—100
Weerstandversterker 126, S35 j
M. golflengte 439
; iJzerkerntransformatoren 886 1
Weerstandversterking 130
i Zigzag-kamerantenne 365
IJzerlamel
594
Werking van een ontlading
Zolderantenne 355
IJzerverlies-weerstand 736
bij bochten 387
1 Zolder-raam-antenne 359
ontlading i IJzei-verliezen 754
Werking van een
I Zolder-zigzagantenne 356
bij hoeken 387
Zuurweger 220
Werkspanning 661
| Zwevingen 94
Zakvoltmeter
220
Werkwijze der antenne 30.8.
; Zwevingsfrequentie 853
Werkzame hoogte 326
! Zeefkring 115
Zwevingsinrichtipg 849, 957
Wervelstroomverlies 591
, Zeefkring de Rop 155
"Zwevingsontvangst
91, 840, 842
i Zekerheids-coëfficiënt 735
Wikkelverhouding 128
Zwevingstrilling 97
Zelfbouw
van
een
relais
552
Winding-capaciteit 733
Zwevingswerking 841
. •! Zelfgenereeren 831, 897
Windings-verhouding 739
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