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RADIO-GEBIED.
Draadlooze Telegrafie en Telefonie
Alberts A. Ik wil zelf een draadloos ontvangstation
f
construeeren, 1923
Corver J. Draadloos Amateurstation voor ontvangst
van telegrafie en telefonie, 5e druk 1924 geb. Corver J. Draadloos Zendstation
Emmerik G. Vragen en antwoorden over radiotelegrafie, 1923
Faber. Hoe maak ik zelf een station voor draad
looze telegrafie, 1923
Weten en Kunnen No. 6, 6e dr.
Harris. Leiddraad Voor zelfvervaardiging van
Draadlooze Toestellen door M. Polak Jong Dr. C. H. de. Draadlooze Telegrafie
Vakbibliotheek 35, 1923 geb. Langendam. Handleiding voor Radio-amateurs
Volksbibliotheek No. 70, 1923

Steehouwer. Leerb. a.s. Radio Telegrafisten en
Stuurlieden, deel 1, Wettelijke bepalingen
- 3.25
en voorschriften, 3e druk 1922
- 3.70
deel 2
3.75
Brenot, Comm. Intern, organisatie van Radio
5.—
- 1.50
Electr. Verkeer
3.75
Damstra en Walrave. Techn. Handl. adsp. RadioTelegrafisten
- 3.50
2.50
-> Groot, Dr. C. J. de. Radio Telegrafie in de Tropen - 5.—
geb. - 7.50
0.75
Handl. voor de kennis van draadl. Telegrafie voor
gezagvoerders en le stuurlieden
- 0.60
1.75
Isbrucker. Draadlooze Telegrafie
- 1.90
Koomans. Draadlooze telegrafie en telefonie
- 1.75
Vosmaer. Draadlooze telegrafie
- 0.75
2.75
Tijdschriften. De Marconist. Weekblad gewijd
3.25
0.20
aan Radio-telegrafie en telefonie, per jaar - 5.—
„ - 6.
Radio Luistergids
0.90

Van werken over „Radio”
in Engelsche of andere talen wordt gaarne opgaaf verstrekt.
VOOR FRANCO TOEZENDING PER POST ZIJN DE PRIJZEN 10 »/0 HOOGER.
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Populair wetenschappelijke behandeling van
de theoretische grondslagen, waarop een
Radio-zender en -ontvanger berust,
door Drs. M. HELLINGMAN,
N

o

Leeraar M.T. S. te Dordrecht.

z

w

Ui

K

W r/r

33
O
W

Bh

W O
K O
Oh
w
Q

m

M iJ

Ö w

-) Bh

C. MORKS Cz. — DORDRECHT.

nwJ

!
■M-

i
VOORBERICHT.
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Dit werkje, dat in twee deelen zal verschijnen,
is ontstaan naar aanleiding van een reeks voor
drachten, door mij gehouden voor de Volks-Universiteit te Dordrecht. Aanvankelijk heb ik langen
tijd geaarzeld, alvorens aan het verzoek van den
uitgever gevolg te geven om deze voordrachten
tot een radio-boekje te verwerken. Bij een voor
dracht toch staat men in directe wisselwerking met
zijn gehoor: door stembuiging, klemtoon en gebaar
en niet te vergeten door het nemen van proeven kan
men in hooge mate bevorderen een onvervormde,
zuivere overdracht van eigen inzichten en gedachten
op zijn gehoor. Omgekeerd gaat er ook van de
toehoorders een invloed op den spreker uit, die
hem eenerzijds prikkelt tot scherp en duidelijk
zeggen, anderzijds in bedwang houdt, waar hij
teveel van hun kennis en inzicht dreigt te vergen.
Zet men zich daarna tot het op schrift stellen zijner
beschouwingen, dan voelt men het ontbreken van
dezen wederzijdschen „draadloozen” invloed als een
groot gemis, hetgeen des te meer klemt, daar het
onderwerp voor den oningewijde zoo veelomvattend
en ten deele theoretisch moeilijk is. Het is dan ook
niet zonder schroom, dat ik tot het schrijven van
dit werkje ben overgegaan. De overtuiging echter,
dat er onder de vele radioliefhebbers een belangrijk
percentage voorkomt, dat een tekort gevoelt aan
theoretische kennis om de geheimzinnige werking
der radio-apparaten althans in hoofdtrekken te door
zién, heeft mij ten slotte doen besluiten ook langs

;

dezen weg een poging te wagen, den belangstellende
in te wijden in de grondslagen der „radio”.
Bij mijn lezer heb ik geenerlei bekendheid met
het onderwerp voorop ondersteld. Ook de meest
elementaire grondbeginselen worden uitvoerig be
sproken, en daaruit geleidelijk door combinatie der
begrippen de lastiger quaesties ontwikkeld. Zooveel
mogelijk wordt de natuurkundige ondergrond naar
voren gebracht en het gebruik van wiskunde tot een
minimum beperkt. Voorzoover er enkele, meest
noodzakelijke formules in voorkomen, is er steeds naar
gestreefd, het inzicht daarin door natuurkundige
beschouwingen en getallenvoorbeelden te vergemak
kelijken. Verder is de theorie met toepassingen
voldoende ver ontwikkeld, om ook aan den eenigszïns of meer gevorderden amateur ten goede te
kunnen komen.
Voor welwillende opmerkingen houd ik mij steeds
gaarne aanbevolen.
M. HELLINGMAN.
Dordrecht, Juli 1925.
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DRAADLOOZE OVERDRACHT.
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Het is ons allen bekend, dat de telegrafie en de
telefonie in onze tegenwoordige samenleving tot
een welhaast onmisbaar hulpmiddel van gemeen
schap zijn gegroeid. Een verbinding van twee
plaatsen door een of twee veelal op porselein
geïsoleerde metaaldraden is reeds voldoende, om
met behulp van daarop aangesloten apparaten, hetzij
signalen van een van te voren afgesproken beteekenis,
hetzij het gesproken woord van de eene naar de
andere plaats over te dragen, naar verkiezing heen
en weer.
Als men o. a. denkt aan het geheel automatische
telefoonsysteem, waarbij een willekeurig abonné
zich met een willekeurig ander aangeslotene in
verbinding kan stellen zonder eenigerlei bemidde
ling van een derde en met hem een kruisgesprek
kan voeren, zal men moeten erkennen, dat het
menschelijk vernuft de benoodigde apparaten en
werkwijzen tot een buitengewoon peil heeft weten
op te voeren, dat onze volle bewondering afdwingt.
Maar altijd blijft het bezwaar, dat de plaatsen nood
zakelijk door een of meer draden verbonden moeten
zijn: daarmee staat of valt de geheele methode.
Wanneer door machtige natuurkrachten als storm
of aardbevingen of zware ijzelafzetting de draden
breken, of wel door menschelijken moedwil de lei
dingen worden afgesneden, is het verband onher
roepelijk verbroken. Bij zeer groote afstanden neemt
de kans op lijnstoringen sterk toe, terwijl ook de
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kosten en technische moeilijkheden van den aanleg
bij lange onderzeesche kabels b.v. niet te onder
schatten afmetingen aannemen. En dan nog zijn er
afstanden, die niet met een leiding te overbruggen
zijn, zooals van de kust naar de schepen op zee,
tusschen de schepen onderling; evenzoo gevoelen
expedities naar onherbergzame streken als Noordof Zuidpool, het Karakorum-gebergte of anderszins
zeer drukkend het bezwaar, dat juist die leidingen
noodig zijn om hen met de bewoonde wereld in
verbinding te doen blijven.
Het moge na het voorgaande dan ook begrijpelijk
zijn, dat men er naar heeft gestreefd, een verband
tusschen twee plaatsen telegrafisch of telefonisch
tot stand te brengen, zonder dat er eenige draadverbinding tusschen beide behoeft te bestaan. We
zullen nu in het volgende de methoden bespreken, die
daartoe ontwikkeld zijn, en die men bij wijze van
tegenstelling de „draadlooze” telegrafie en telefonie
heeft genoemd. We zullen zien, dat deze draadlooze overdracht op haar beurt wederom velerlei
soms zeer klemmende bezwaren aankleven. Het is
dan ook voorshands geenszins te voorzien, dat de
draadlooze gemeenschap de lijnoverdracht zal verInufn0’ ma?r
zii beide tezamen naast elkaar
Hp 7u/oul°eien 1° een mo°* Scheel, waarbij de een
de zwakke punten van de ander aanvult.
twpp*
^-er ^r^dlooze verbinding tusschen
o™doorPJ™llni"iS ?eens,zins zo° geheimzinnig en
we daartoe pta S velen het zich denken. Laten
diee voorheeM 6605 ‘eruSgaan tot enkele eenvouvan rte e Yan,d,raadlooze overdracht,, waarrebrnik ml T%1'iksch 'even ieder oogenblik
A spreekt flni,TVe+ personen houden een praatje:
spreekt, B luistert naar hem. Ziedaar een voor-
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beeld van draadlooze gemeenschap. Immers: als A
spreekt, veroorzaakt hij met zijn spreekorgaan snel
wisselende verdichtingen en verdunningen in de
hem omringende lucht; iedere voorgaande lucht
laag draagt deze trillingen op de aangrenzende vol
gende luchtlaag over, brengt ook die aan het trillen,
en zoo planten die luchttrillingen zich voort, tot ze
o. a. het gehoororgaan van B bereiken ; zijn trommel
vliezen worden door een aankomende luchtverdich
ting iets ingedrukt, door een volgende luchtver
dunning weer iets vrij gelaten en komen zoo in
een trillingstoestand, die een getrouw beeld is van
de spreektrillingen, door A uitgezonden. Via verdere
onderdeden van het gehoororgaan worden de tril
lingen van het trommelvlies ten slotte op de ge
hoorzenuwen overgedragen, die de overeenkomstige
prikkels naar de hersenen vervoeren, waar ze een
indruk teweeg brengen, dien we „geluid” noemen.
Zóó hoort B, wat A zegt, en staan ze dus in draad
loos verband. Bij dit eenvoudige voorbeeld merken
we op, dat er drie hoofdelementen noodig zijn,
n.I.: een zender, een overdrager, en een
ontvanger. In ons geval werkt A als zender,
de lucht als overdrager en B als ontvanger.
Hooren we dus een klok slaan, dan is dat voor
ons een „draadloos” tijdsignaal, en ook kondigt de
huisbel ons „draadloos” bezoek aan. Wenscht men
deze trillingsgewiize overdracht vankrachtswerkingen
door de lucht echter in het groot toe te passen en
over groote afstanden, dan komen er bezwaren.
Wil men afstanden van 100 of meer KM. overbrug
gen, dan dient de zender een zeer krachtige geluids
golf op te wekken, zoodat voor de naaste omgeving
van den zender „hooren en zien zou vergaan.” En
ook al gelukte het, een geluidssignaal bij de ont-
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ploffing te Oldebroek tot zelfs over afstanden van
500 tot 1000 K.M. waarneembaar te maken — om
van de kanonnen aan den Yzer maar niet te spreken
— dan toch zal ieder toegeven, dat dergelijke expe
rimenten wel is waar zeer belangwekkend zijn uit
een oogpunt van de wijze van geluidsvoortplanting,
maar als middel van draadlooze overdracht wel wat
kostbaar zijn. Naast te kleine draagwijdte en storin
gen in de omgeving komt nog het nadeel der
geringe s t o r i n g s v r ij h e i d, allereerst der
signalen onderling, maar ook door atmosferische
invloeden. Staat men voor een zaal vol menschen,
allen in levendig gesprek gewikkeld, dan hoort men
allen door elkaar spreken en verstaat geen hunner;
de zenders storen elkaar zoo sterk, dat men als
resultaat geen er van behoorlijk ontvangt. Zoo
zou het in het groot ook zijn; alles zou door elkaar
brullen en fluisteren; men had geen rustig oogenblik meer! Wat de atmosferische storingen betreft,
denke men aan wind en storm, waarin ieder geluid
welhaast kan verloren gaan, en ook in verschillende
rjchtmgen met ongelijke sterkte wordt voortgeplant.
e vermelden ten slotte nog, dat ondanks deze
nadeelen sommige wilde volkstammen van den
grooten eenvoud der methode van geluidsoverdracht
gebruik maken, om elkaar door geluidssignalen van
nvpr
H°ren overeengek°men beteekenis berichten
in t^1dr,agen ov^r vriJ Sroote afstanden,
t^chtVan* c oor1c^.e lucht, heeft men ook geZoo werrt
luidsgolven voort te planten.
en ontvano-c1Sf m den
toen Marconi zijn zend
en opvangsystemen ontwikkelde er in Engeland
donor wantearrhgeeenree|fd’ d°°r mMd®1 van blokstalen
deze m
u Schepe? op zee te bereiken?5 Ook
methode kleven echter over grootere afstanden
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vele analoge bezwaren aan, zoodat ze door de
resultaten van Marconi en vele anderen met hem
geheel op den achtergrond is geraakt.
We zullen dus tot andere middelen van draad
looze overdracht moeten komen, en vinden die in
de leer van het licht. Van een lichtbron, de zon
b.v., gaat een of andere werking uit, die zich weer
draadloos tot ons voortplant, en op het netvlies van
ons oog een indruk maakt, die door de gezichts
zenuw naar onze hersenen overgedragen daar een
gewaarwording teweeg brengt, die we licht noe
men. De zon werkt dan als zender, ons oog als
ontvanger. Wat is nu echter de overdrager? De
lucht kan het hier niet zijn, want weliswaar bevindt
zich rondom de aarde een luchtlaag, maar deze
wordt naar boven toe hoe langer hoe ijler. Reeds
op bergtoppen van enkele K.M. hoogte neemt men
een aanzienlijke vermindering van den luchtdruk
waar, waarvan naast den bergbeklimmer ook de
vliegenier, die naar verbetering van het hoogterecord *) streeft, de bezwaren ondervindt. Hoe hoog
de luchtlaag om de aarde zich uitstrekt, valt moei
lijk met zekerheid te zeggen, wellicht enkele hon
derden K.M. Trouwens voor onze beschouwing komt
het niet op een kleinigheid aan, want zelfs al was
de dichtheid der lucht eerst op een hoogte van
eenige duizenden K.M. tot nul genaderd, al was de
luchtlaag b.v. een aardstraal dik, dat is 6370 K.M.,
dan nog zouden er vanaf de zon tot onze aarde
onmetelijke afstanden overblijven, waarlangs zeker
geen luchtdeeltjes meer aanwezig zijn, want de
afstand van de zon tot de aarde bedraagt niet min
der dan 23000 aardstralen! Langs dien ondenkbaar
*) thans ruim 11 K.M.
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lantren weg is geenerlei weegbare stof meer aanwezie noch als gas noch veel minder als vloeistof
of vaste stof En toch komt er langs dien weg, ge
heel vrij van materie, iets vanaf de zon tot ons, dat
op ons gezichtszintuig den indruk van licht maakt.
Er moet dus toch iets zijn, dat langs dien langen
weg de krachtswerkingen vanaf de zon naar ons
toe overdraagt. Wat dat „iets” is, weten we geen
van allen, maar wel weten we, dat het geen stof,
geen weegbare materie kan zijn.
Zoo worden we gedwongen voor de lichtoverdracht het bestaan aan te nemen van een overdra
ger, die niet meer van stoffelijken aard is; en om
nu gemakkelijker over die groote onbekende in de
natuur te kunnen spreken, geven we haar een naam,
zooals we ieder persoon, voorwerp of begrip een
naam toekennen, en dienaam is: aether. Dan
kunnen we ons nu als volgt uitdrukken : de licht
werkingen worden overgedragen niet
door de lucht, maar door den aether.
Men zal nu kunnen opmerken, dat het licht zich daarna
toch ook door de lucht heen voortplant, en ook
t °i>r Yl0jist°ffen en vaste stoffen als water en glas.
Inderdaad, maar dat vindt dan zijn oorzaak daarin,
dat al deze stoffen als ’t ware doordrongen
ZIJ" val? d'e.n aether, zoodat het toch weer diezelfde
ae“^r ‘-SYdle de bchtwerkingen verder draagt. Men
sanscheChlJ(0,0r !"-en’ udat -aI het stoffelijke in het
aether „ee >a
'"gebet in den alom aanwezigen
doordmn^enS- 660 sp0ns ligt '"gebet in, geheel
waardnorgfte lpVuP w?t.er- Wel kunnen de stoffen,
overdracht h bchtwerking passeert, deze aethertragen^waarméJ1 j ° e d ,e.n’ bv. de snelheid verde^aethertrilliim ^ ]we,r^lnS z>ch voortplant, ook
aetnertnlhng m sterkte verminderen, d. i, in
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meer of mindere mate opslorpen of absorbeeren,
maar de overdracht zelve geschiedt altijd uitsluitend
door den aether.
Zoo zijn we gekomen tot: de zon of eenige
andere lichtbron als zender, de aether als over
drager, ons oog als ontvanger.
Evenals nu het geluid in den vorm van trillingen
door de lucht wordt overgedragen, zoo is men er
door bestudeering der lichtverschijnselen op goede
gronden toe gekomen, dat ook het licht zich trilIingsgewijze door den aether voortplant. Het zijn
hier echter geen aether-verdichtingen en -verdun
ningen, die de overdracht bewerkstelligen, maar
veeleer golvingen, zooals men die op een water
oppervlak waarneemt. Verstoort men de rust van een
stilstaand watervlak door er een steen in te werpen,
dat ziet men vanaf de trefplaats zich watergolven
uitbreiden, in alle richtingen; maar terwijl de voort
planting der golven in horizontale richting
plaats vindt, beweegt zich elk waterdeeltje voor zich
in vertikale richting op en neer, hetgeen men kan
waarnemen aan een stukje hout, dat op de golven
op en neer danst. De trilrichting van elk deeltje
staat dus loodrecht op de richting, waarin de trilbeweging zich voortplant. Dan spreekt men van
een dwarstrilling of transversale trilling; ze
is gekenmerkt door golfbergen en golfdalen. Welnu,
een aethertrilling is altijd een transver
sale trilling. Daarentegen geschiedt de geuidsvoortplanting door middel van longitudinale of
lengtetrillingen, d. w. z. de trilrichting van elk
luchtdeeltje is dezelfde als de richting, waarin de
trilling zich voortplant, zich van deeltje op deeltje
overdraagt; dit heeft ten gevolge het ontstaan van
verdichtingen en verdunningen. Zoo n lengtetrilling
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kan men b.v. waarnemen, als men bij een overweg
uit den treure moet wachten op een rangeerenden
goederentrein: bij plotseling krachtig remmen voert
Tedere wagen achtereenvolgens een heen-en-weerslingering in horizontale richting uit, terwijl de
schok zich ook in horizontale richting vanaf de
locomotief van de eene wagen op de andere over
draagt; men ziet of meer nog hoort de verdichtingen
en verdunningen der wagens onderling zich dan
langs den trein voortplanten.
Keeren we terug tot de overdracht der lichtwer
king, die we nu leerden kennen als een transversale
aethertrilling. We vragen ons ten slotte af, met
welke snelheid zoo’n aethertrilling zich voortplant.
Hier ontmoeten we weer een van die getallen, die
ons voorstellingsvermogen verre te bovengaan. Als
een auto of vliegtuig snelheden weet te bereiken
van 200 of 300 K.M. per uur, vinden we zoo’n
snelheid reeds duizelingwekkend, en voegen velen
aan zulke prestaties minder vleiende bewoordingen
toe. Toch plant een geluidstrilling zich door de
lucht reeds voort met een snelheid van 1200 K.M.
per uur of wel ongeveer 340 M. per seconde. Maar
vergeleken met de snelheid van een aethertrilling
” de genoemde waarden geheel in het niet,
?nn nnnde^GMbereikt de ongelooflijke snelheid van
ei!LK‘lPfr seconde, een waarde, die op velersnelheM
f°nderVlndel'ik bePa*Id is'
deze
minderddan ,/mec" ^ rf‘i om de wereld maken in
land naar \ndik s^:onde *
de afstand van Nedervordert wnrrtt ’id,e 6611 reis van omstreeks 30 dagen
vordert, wordt door een aethertrilling in omstreeks
tb CO2n00e000VKMUgd! We' wordfdeze Tndheid
aethertrilling
F" of
steconde
vertraagd,
als de
aetnertr.Il.ng door water
glas gaai,
maar aan
de
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ongehoorde grootte der snelheid doet dit weinig of
niets af. Afgezien van deze mogelijke vertraging
plant iedere aethertrilling zich dus voort met
een snelheid van 30J.000 K.M. per seconde.
Men lette op het woord „iedere": zijn er dan
nog verschillende aethertrillingen? Zeer zeker: we
kunnen de aethertrillingen n.1. nog onderscheiden
naar de lengte, die de aethergolven bezitten, dus
naar de z.g. golflengte. Hieronder verstaat men
den afstand van 2 opeenvolgende golfbergen. Zooals
nu een wateroppervlak fijn gerimpeld kan zijn door
een zacht briesje, dat er langs strijkt, maar ook op
zee door storm kan worden opgezweept tot machtige golven, waarin een schip schier verdwijnt, zoo
kan ook de aether trillen in golven van kleine en
groote lengte. Deze golflengte wordt geheel beheerscht door het lichaam of toestel, dat de aether
golven veroorzaakt, dus door den zender. Zoo zijn
ons dan ook aethertrillingen bekend, welker golf
lengten varieeren van een honderdmillioensten m.M.
af tot 25 K.M toe, en dit bereik is althans haar
boven toe zonder bezwaar voor uitbreiding vatbaar.
Weliswaar zijn het allemaal aethertrillingen, maar
de indruk, diezeoponzemensch el ij k e
zintuigen maken, is van zeer verschillenden
aard, afhankelijk van de golflengte, terwijl ze ook
sommige speciale eigenschappen daaraan te danken
hebben. Ook de aard van den ontvanger hangt dus
. , ,
van de golflengte af.
De aethertrillingen, die op ons oog den indruk
van licht maken, blijken een golflengte te bezitten
vanaf ongeveer 0.0004 tot 0.0008 m.M. Ons oog is
dus alleen als ontvanger bruikbaar voor aethertnllingen, welker golflengte binnen de genoemde grenzen valt • zoowel voor grootere als kleinere golf-
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Iengten is ons oog ongevoelig. Het gebied van
golflengten, voor ons oog waarneembaar, is dus
uiterst beperkt. Deze aethertrillingen worden o. a.
opgewekt door sterk verhitte, gloeiende lichamen,
zooals de zon, het gasgloeikousje of de draad in
onze electrische lampen (men kent echter ook „koud”
licht, dat op andere wijze wordt opgewekt). Verder
bepaalt de golflengte der lichttrilling de kleur,
die we van het licht waarnemen. Een golflengte
van 0.0008 in.M. maakt op ons oog den indruk van
rood licht, een golflengte van 0.0004 m.M. zien we
als violet licht, en de tusschengelegen waarden
nemen we waar als de opeenvolgende kleuren van
den regenboog. Aethertrillingen van nog kortere
golflengte, ongeveer een millioenste m.M. en kleiner,
kennen we als X stralen, ook als z.g. gamma-stralen
van radium. Ze worden op geheel andere wijze op
gewekt, terwijl onze zintuigen er ongevoelig voor
zijn, ze niet kunnen ontvangen; de photografische
plaat kan hier als ontvanger gebruikt worden. Lan
gere aethergolven daarentegen, ongeveer tot 0.3
m.M. toe, maken weer w e I indruk op een onzer
zintuigen, en wel op ons gevoelszintuig: we nemen
ze waar als warmte, warmtestralen. Als zender werkt
an een verhit lichaam, b.v. een kachel, terwijl als
ontvanger ons gevoelszintuig dienst kan doen. Ook
d‘‘ '"tU,g ^6eft echter een beperkt waarnemingsIM dM Want V0-0r, grootere golflengten van enkele
enz- ,s het wederom ongevoelig, en we
vang r"dfaere" ant6r zintuig- dat de rofvan ont
aethertriMino'pn°r kan overnemen- luist met deze
wekken engn t Van grootere golflengte, het op-
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elk der voornoemde

aethertrillingen doet ons een
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middel voor draadlooze overdracht aan de hand.
Rest de vraag, in hoeverre aethertrillingen hiertoe
praktisch bruikbaar blijken te zijn, en vooral, welke
golflengten zich daartoe het best leenen.
We gaan dit allereerst voor de lichttrillingen na.
Over niet te groote afstanden passen we de draad
looze overdracht met behulp van lichttrillingen in
het dagelijksch leven onophoudelijk en op velerlei
wijzen toe. Ieder voorwerp, dat we rondom ons
zien, nemen we draadloos waar: het voorwerp werkt
als zender, straalt licht uit (hetwelk het veelal zelf
eerst van eenige lichtbron ontvangen heeft en dan
z.g. diffuus, dat is in alle richtingen, terugkaatst),
en de aether draagt trillingsgewijze de werkingen
naar ons oog als ontvanger over. Als toepassing
berust hierop het draadloos overbrengen van berich
ten door middel van vlagsignalen of lichtteekens:
men denke aan vuurpijlen, zoeklichten, vuurtorens.
Zoo is de vuurtoren te Scheveningen in staat, den
zeeman zijn signalen te doen ontvangen over een
afstand van zelfs 33 K.M. (direct licht), terwijl de
lichtschemering nog op aanmerkelijk grooteren
afstand waarneembaar is (indirect, teruggekaatst
licht). Daartoe is hij echter, op een hoog punt
geplaatst, voorzien van een lichtbron van niet min
der dan 4.000.000 normaalkaarsen, dat is een licht
intensiteit, voldoende, om een stad van 50.000
inwoners des avonds behoorlijk van electrisch licht
te voorzien. Hieruit blijkt voldoende, dat de lichtoverdracht ons over grootere afstanden in den steek
laat. Oorzaken zijn vooral de rechtlijnige voort
planting van de lichtstralen in verband met de
bolvormigheid der aarde, en ook de sterke absorptie
(opslorping), die aethertrillingen van zoo korte golf
als de lichtstralen in de atmosfeer ondergaan. Wel-
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iswaar is het een bekend verschijnsel, dat onder
omstandigheden een buiging van den weg eener
aethertrilling kan optreden, maar die buiging is des
te geringer, naarmate de golflengte kleiner is, ter
wijl bij kortere golflengte de absorptie der aether
trilling over gegeven afstand juist toeneemt. Daarbij
komt dan nog de quaestie der geringe storings
vrijheid: in het intensieve daglicht immers gaat een
kunstmatig lichtsignaal al spoedig geheel verloren,
zoodat alleen ’s avonds en ’s nachts, en dan zoowel
ter plaatse van den zender als van den ontvanger,
signalenoverdracht mogelijk zou zijn. Tegenover
deze bezwaren staat overigens een zeer eigenaardig
voordeel, n.1. dat der gerichte signalen.
Plaatst men de lichtbron als zender n 1. in het
brandpunt van een parabolischen spiegel, dan zal
het licht, dat op den spiegel valt, door dezen wor
den teruggekaatst evenwijdig aan de as van den
spiegel. Geeft men den spiegel dan een voldoende
uitgebreidheid ten opzichte van de grootte der
lichtbron, dan zal het grootste deel van het licht
slechts in één richting worden uitgezonden. Met
een gegeven lichtintensiteit krijgt men in die rich
ting dan maximum effect, en de ontvanger, waarop
de evenwijdige lichtbundel gericht is, heeft dan
maximum ontvangst. Tevens zal in vele andere rich
tingen de uitgezonden straling absoluut nul zijn,
zoodat in die richtingen ontvangst onmogelijk is,

minste bij golflengten van enkele Meters en grooter.
Het gebied der warmtestralen slaan we dus over:
weliswaar worden buiging en absorptie hier gun
stiger, maar de storingsvrijheid ten gevolge van
andere warmtebronnen wordt nog veel slechter en
ook zijn de ontvangmiddelen, die we voor warmte
stralen kennen, waaronder dan ons gevoelszintuig
al een heel poovere plaats inneemt, veel ongevoe
liger dan die voor lichtstralen. Met die lange aethergolven nu zullen we ons doel trachten te bereiken.
We zullen dan echter de middelen moeten leeren
kennen, eenerzijds om ze op te wekken in zoo noodig groote sterkte, anderzijds om ze te ontvangen
met een zoo gevoelig mogelijken ontvanger. Onze
zintuigen immers laten ons hier in den steek, want
geen er van reageert op deze langere aethergolven:
ze brengen geenerlei directen indruk op ons teweeg,
gaan geheel buiten ons om. Ze hebben het voordeel
van groote buiging bij de voortplanting, waardoor ze
de ronding van het aardoppervlak beter kunnen
volgen, ook van een geringere absorptie. Het concentreeren der straling in één bepaalde richting
stuit bij langere golven echter op grootere bezwa
ren, waarop we hier niet zullen ingaan.
Hoe staat het bij deze lange aethergolven met de
storingsvrijheid? We zetten direct voorop, dat storm
of slagregens de overdracht der aethert rillingen niet in het minst zullen storen: het
is immers de aether, die ze overdraagt, en niet lucht
of water of andere stoffen. Ook bij het ruwste weer
daarbuiten kan in onze behaaglijk gezellige huis
kamer rustig een strijkje uit Londen weerklinken,
draadloos door middel van aethertrillingen naar ons
overgedragen. Ze kunnen dus niet wegwaaien, de
aethertrillingen, noch nat regenen, maar vervolgen

Bijk bevordert!"1 ^ UÜgeZOnden berichten aa"‘
midHPr°re?,’de^e2Waren
tegen lichttrillingen
als
„f‘dde,J
V°or draadIooze overdracht
over grooten

MthertrinS," natuurliik des te meer klemmend voor
aethertrillingen van nog kleinere golflengte maar
ij grootere golflengte wordt het gunstiger, ten-
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ongestoord hun weg. Wel kunnen de zend- ei1
ontvangmiddelen zelve door wind of regen gestoord
worden, in den vorm van slingeren van antennes,
of als de regen electrisch geladen is, en zoo de
ontvangst benadeelen, maar de eigenlijke overdracht
door den aether vindt ongestoord plaats (mogelijke
bijkomstige invloeden van diepgaander strekking
laten we hier buiten beschouwing). Evenzoo nemen
we immers het licht van omringende lichtende of
verlichte voorwerpen- waar, onder welke weersom
standigheden dan ook. De lichttrillingen planten
zich ongestoord voort; wel kan de zender of ont
vanger zelf door de natuurkrachten in het ongereede geraken. Toch zullen we ook bij de langere
aethergolven weer storingen Ieeren kennen, eenerzijds ten gevolge van natuurinvloeden, anderzijds
van de zenders onderling, zelfs ook van de ontvan
gers onderling! Bij het bespreken der middelen voor
het opwekken van langere aethergolven zullen we
n.1. zien, dat ook in de natuur in het groot zenders
aanwezig zijn, die we bij ontvangst waarnemen als
z.g. lucht storingen: deze kunnen aan een
goede ontvangst veel afbreuk doen, ze zelfs zoo
°™°geJiik maken. Ook nog in andere
opzichten blijkt de natuur te kunnen tegenwerken,
waarover later "h® ,nlet verklaarde „fading”effect,
dikwm. il
t aarteÊjenover werkt de natuur ook
ont^nL f
lsterke mate mede tot een goede
we echfer'
"
re “^"«tting hierover kunnen
hebben irekrecr8eVe-n’ 'ïanneer we eerst eenig inzicht
aanwenden voor hêt de m,ddelen> die we moeten
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aethertrilling feiteliik haar ontstaan te danken heeft
aan verschiinselen van electrischen aard.
Alvorens tot de beschouwing van de grondslagen
der elektriciteitsleer over te gaan, willen we nog
even enkele begrippen en een eenvoudige formule
uit de trillingsleer naar voren brengen, die we
verderop bij herhaling zullen moeten gebruiken
Onder de frequentie of het trillingsgetal eener
trilbeweging verstaan we het aantal heen en weer
slingeringen, dat het trillend voorwerp in * steunde
t’l.d volbrengt. Denken we ons als voorbepld een
shnger of schommel, dan verstaan we onder één
trilling de beweging van den uitersten stand links
naar den uitersten stand rechts, en weer terug. Reweegt de slinger zich per secunde ? maal heen en weer
dan is de frequentie dier trilling dus 9 We zullen
frequentie kortheidshalve gaan voorstellen door de
letter n (eerste letter van het wnnrd nnmhre =
aantal). Bij geluïdstrillingen beheerschf de frequentie
n de toonhoogte, die we hooren. Zoo is een toon
n — 30 een der laagste tonen, die we met ons
gehoororgaan kunnen waarnemen, terwiil een toon
hoogte n = 10 000 tot de hoogst waarneembare
tonen behoort: in het laatste geval voert ieder
luchtdeeltje 10.000 trillingen per secunde uit.
Denken we ons verder een lang snrin^tonw. recht
uit en los op den grond ligoetid. waarvan men het
eene uiteinde in de hand houdt en snel on en neer
beweegt: men ziet dan. dat 7Ïch een golfbeweging
langs het touw voortnlant Het door de hand be
wogen uiteinde is de trillingsbron ; is rle frequentie
n
3, dan deelt de trilbeweging 7ich gaa^dewpg
aan alle volgende punten van het touw mede, die
op hun beurt ook alle gaan trillen niet de frequentie
ii = 3.
Radio
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Hprhaal nu de proef, en beweeg het uiteinde
.ift «nmaal vlug op en neer, dan kan men
slechts eem
g 1 ti:dsveri00p zich juist één
W„ardLme golflangs het touw heeft gevormd. De
SfLao'n golf hebben we in het voorgaande
golflengte" genoemd, en deze grootheid, zullen
we voorstellen, door de letter j z.jnde de gr.eksche
letter / van lengte. Op grond hiervan kunnen we
nu zeggen: in den tijd, waarin de trillingsbron een
trilling volbrengt, plant de trilbeweging zich voor
over een afstand, gelijk aan de golflengteVerricht
de trillingsbron ti trillingen per secunde, dan zal
derhalve in 1 secunde tijd de trilbeweging zich
voortplanten over een afstand, die n X zoo groot
is, dus n X X Aangezien echter de weg, die in 1
secunde doorloopen wordt, de snelheid wordt
genoemd, hier de voortplantingssnelheid, die we
door de eerste letter v van dit woord zullen aan
duiden, volgt hieruit onmiddellijk de uiterst belang
rijke betrekking:
v=n X

• • • (!)•

Deze formule geldt voor iedere trilbeweging.
Een enkel voorbeeld moge nog het gebruik dezer
formule toelichten. Zooals in het voorgaande is
medegedeeld, bedraagt de voortplantingssnelheid
eener geluidstrilling in lucht ongeveer v = 340 M.
per secunde. Hieruit volgt, dat een toon met toon
hoogte of frequentie n = 500 zich zal voortplanten
met een golflengte /., te berekenen uit:
340 = 500 X l

of: /. = 340

,

500 = °’68 M* = 68 C-M*
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300.000 K.M. = n X 0,0008 m.M. ,
of als we alles in m.M. uitdrukken:
300.000.000.000 = // X 0,0008 ,

dus :
300.000.000.0:0
= 375.000.000.000.000.
0,0003

De frequentie blijkt hier dus de ontzagwekkende
waarde van 375 billioen te bezitten!
Ten slotte een aethertrilling met een golflengte
zooals we wenschen te leeren opwekken en ont
vangen, b.v. ?. = 300 M.
Vullen we de formule links en rechts in Meters
in, dan wordt:
300X00.000 = /z X 300
of: n = 1.000 000.
Zoo kunnen we nu ook zeggen, dat we willen
opwekken en ontvangen aethertrillingen met een
frequentie millioen, of grooter dan wel kleiner
alnaarmate de golflengte kleiner dan wel grooter
dan 300 M. zal zijn.
S
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GRONDSLAGEN DER ELEKTRICITEITSLEER IN
VERBAND MET DEN BOUW DER STOF.
Om tot een juist inzicht te komen in de leer der
electrische verschijnselen, zooals de tegenwoordige
stand van ontwikkeling der natuur- en scheikunde
ons althans als zeer waarschijnlijk voorlegt, moeten
we terug tot de moderne opvattingen betreffende
den bouw der stoffelijke lichamen.
Reeds langeren tijd is men tot de overtuiging
gekomen, dat voortgezette deeling van iedere stof,
zoowel vast lichaam als vloeistof als gas, zou leiden
tot kleinste deeltjes, die nog steeds de eigenschap
pen dier stof bezitten, en niet opnieuw deelbaar
zijn, althans niet zonder de eigenschappen der stof
te verliezen. Men noemt deze deeltjes de mol ec u 1 e n. Ze verkeeren in voortdurende beweging
en onderlinge botsing, ten deele snel, ten deele
langzaam zich bewegend. Alle snelheden komen
voor, van de meest kleine tot de meest groote.
maar een zekere gemiddelde snelheid treffen we
het meest aan. Men noemt dit de warmtebehpt
de moleculen verkeeren, want
h1Jh!’ d,at ^1 h°ogeren temperatuur ofwarmteneemt r>nf»T'dd!ldf snelheid der moleculen toen eèn
tlntg,trÜuken de moleculen elkaar aan.
in een vaste stof hebben ze maar weinig bewegingsvrijheid, daar liggen ze dicht opeen en trekken
elkaar .op z’n sterkst aan, vandaar de hechtheid
eener vaste stof. In een vloeistof hebben de moleculen reeds meer
bewegingsvrijheid, de samenhang

è

i

•j
!
;
■

h

M
V
.

i
i

21

is losser, vandaar de beweeglijkheid eener vloeistof.
In een gas zijn de moleculen schier geheel vrij in
hun beweging en hebben ze allen ouderlingen
samenhang verloren. De moleculen zijn zoo klein,
dat onze beste microscopen, zelfs het ultra micros
coop niet in staat is ze aan ons zichtbaar te maken.
In een c.M3. buitenlucht komen dan ook niet min
der dan ongeveer duizend trillioen moleculen voor,
een aantal, dat iedere voorstelling verre te boven
gaat. En in een cM8. vloeistof of vaste stof is dat
aantal nog veel grooter, omdat ze daarin immers
nog veel dichter opeen liggen.
Later was het de ontwikkeling der scheikunde,
die noodzaakte tot de onderstelling, dat ook een
molecuul wederom deelbaar moet zijn, met verlies
van de eigenschappen der stof echter. Het bleek
n.I., dat water b v. ontleed, gesplitst kan worden, in
twee stoffen van geheel andere eigenschappen, en
wel in de gassen waterstof en zuurstof, en dat
omgekeerd waterstof en zuurstof onder bepaalde
omstandigheden zich weer met elkaar kunnen ver
binden tot water. Daaruit volgt, dat ook een kleinste
deeltje, dus een molecuul water moet zijn samengesteld uit een of meer waterstof- en zuurstofdeeltjes, dat het molecuul dus wederom deelbaar moet
zijn; in dit geval bleken het 2 waterstofdeeltjes en
1 zuurstofdeeltje te zijn, die tezamen het water
molecuul vormen. Deze nog kleinere deeltjes, die
op hun beurt weer niet in kleinere deeltjes te splitsen zijn, zonder de eigenschappen van het deeltje
te verliezen, noemt men atomen.
Bij ontleding der moleculen der velerlei stoffen,
die men kent, is men gekomen tot ongeveer 85
verschillende atoomsoorten. Terwijl het aantal ato
men, dat we kennen, dus vrij beperkt is, is het
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aantal moleculen, zijnde mogelijke combinaties dier
atomen, vrijwel onbejrerkt, en er zijn dan ook
honderdduizenden verschillende molecuulsoorten
Wat is nu een atoom ? Heeft dit ook weer een
inwendigen bouw? Alle atooinsoorten bezitten ten
deele zeer uiteenloopende eigenschappen : een koperatoom is toch geheel iets anders dan een stikstof
atoom; waaraan is dat verschillend gedrag te wijten?
Dat moet wel schuilen in een verschil in inwen
digen bouw tusschen de atoomsoorten onderling.
Eerst den laatsten tijd heeft men een bevredigend
inzicht in dit groote raadsel gekregen. Op het eerste
gezicht zou men geneigd zijn het voor absoluut
onmogelijk te houden, om te kunnen doordringen
in het wezen van zulke onnoemlijk kleine deeltjes,
die zich aan onze meest verfijnde waarnemings
methoden nog verre onttrekken. Toch heeft het
menschelijk vernuft, en zelfs langs verschillende
wegen, middelen leeren kennen om den atoombouw te benaderen; en nog steeds geven vele
wetenschappelijke natuurvorschers hun beste krach
ten om onze kennis van den atoombouw aan te
vullen en te verfijnen, zoowel langs theoretischen
als proefondervindelijke!! weg. Welnu dan, ieder
atoom moet men zich denken als een positieve
kern, die het stoffelijke van het atoom vertegen
woordigt, waaromheen wentelen door de kern
aangetrokken negatieve electriciteitsdeeltjes, de z.g.
el ec tronen, en wel in verschillende banen, die
ten deele den vorm van een ellips, ten deele ook
van een cirkel bezitten.
De positieve kern draagt evenveel positieve lading
als de electronen tezamen negatieve lading, zoodat
het atoom in zijn geheel electrisch neutraal is.
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Evenals in ons zonnestelsel de planeten, waarvari
onze aarde er één uitmaakt, rondwentelen om de
zon, zoo zien we nu het atoom voor ons, gebouwd
als een zonnestelsel in het klein. Dat de bouworde
der natuur in het microscopisch kleine dezelfde zou
zijn als die in het schier oneindig groote, is op
zichzelf reeds een beeld vol aantrekkelijkheid. Den
ken we ons een bol met de zon als middelpunt,
waarbinnen juist alle planeten der zon liggen op
gesloten, dan merken we op, dat die bol bijna
heelemaal leeg is. De afmetingen dezer hemel
lichamen mogen ten opzichte van ons menschen
geweldig groot zijn, ten opzichte van de onmete
lijke ruimte binnen dien bol vallen ze als stofdeeltjes
in het niet. Het is bijna uitsluitend stofvrije ruimte,
en ditzelfde geldt nu voor het atoom. Positieve
kern en electronen zijn uiterst klein in verhouding
tot de totale ruimte, die het atoom inneemt. Zoo
is het dan ook gelukt, zeer kleine deeltjes (ook
weer van atoom-afmeting natuurlijk, zooals ze b v.
door een radio-actieve stof worden uitgezonden)
door een atoom, zelfs dooreen uiterst dun glaslaagje
heen te schieten, zonder de atomen zelf te treffen,
dus zonder ook kleine gaatjes in het glas achter te
laten. Ieder stoffelijk voorwerp stelt dus bijna uit
sluitend ledige ruimte voor; dat deze voorstelling
in het eerst zeer vreemd aandoet, komt alleen, door
dat we het voorwerp slechts in z’n geheel kunnen
waarnemen, zonder dat onze oogen in zijn inwen
dige samenstelling vermogen door te dringen.
In zijn gevolgtrekkingen is dit atoombeeld van
zeer verstrekkend belang. Het verschil tusschen de
85 bekende atoomsoorten onderling ligt nu geheel
in het aantal electronen, dat rondom de positieve
kern wentelt, zoomede in den bouw van datelec-
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tronenstelsel; met dit aantal houdt de positieve
lading van de kern gelijken tred. In een waterstof
atoom b.v., zijnde het lichtste atoom, dat men kent,
beweegt zich slechts 1 electron om de kern heenin een koperatoom echter wentelen er 29 electronen
in allerhande banen om de kern, die dan ook 29
maal zooveel positieve lading bezit als de kern van
het waterstofatoom, enz. Een electron in een water
stofatoom is dus geheel hetzelfde als een electron
in een koperatoom ; het aantal electronen ver
schilt slechts. Hiermee is de bouw van al het stof
felijke dus tot één grondgedachte teruggebracht, en
zien we vervuld het reeds zoo oude denkbeeld eener
oerstof, waaruit alle materie is opgebouwd. De
natuurkundige en scheikundige eigenschappen van
een atoom worden grootendeels beheerscht door
den bouw van het electronenstelsel, dat om de kern
wentelt, en dikwijls vooral door de electronen aan
den buitenkant van den atoomromp.
Naast de moleculen zullen ook de atomen in het
molecuul, en de electronen in het atoom, aan de
vroeger genoemde warmtebeweging deelnemen; als
de temperatuur der stof stijgt, zullen al die kleinste
deeltjes een grootere gemiddelde snelheid krijgen.
Nu we een stof hebben leeren kennen als een
complex van onnoemlijk groote hoeveelheden posiieve en negatieve lading, zullen we meer in het
2"er
de beginselen der electriciteitsleer
overgaan. Allereerst dan het verschil tusschen
to rpi nSien niet-geleiders of i s o 1 atronpn ;i)enkei\we ons een der buitenste elecheid nm ,?en ato.°!ri ’ *erwijl het met groote snele-ebeurpn
,pos.llI.eve hem rondloopt, kan het
uit hef otnn hetJUI? door die groote snelheid zich
uit het atoomverband losrukt, en als vrij negatief
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deeltje wegvliegt. Evenzoo zal een zwaar voorwerp,
aan een dun touw rondgeslingerd, bij voldoend
groote snelheid het touw doen breken, en zijn
gedwongen cirkelbaan verlaten. Zoon uit hel atoom
verband weggeslingerd electron zullen we een
vrij electron noemen; het neutrale atoom,
waaruit het zich heeft losgerukt, blijft als positieve
atoomrest achter; het -mist nu immers een
negatief electron, zoodat de positieve lading van de
kern thans overheerscht. Tegenover deze splitsing,
die de atomen van een stof nu en dan ondergaan,
staat echter, dat de vrije electronen gemiddeld
slechts kort van hun vrijheid zullen genieten. Komt
n.1. zoo n vrij electron bij zijn beweging weer in
de buurt van een positieve atoomrest, dan wordt
het tengevolge van de ongelijke ladingsteekens aan
getrokken en dus weer „ingepikt”, waardoor wederom
een gaaf, neutraal atoom ontstaat. Deze beide
tegengestelde processen, splitsen en zich weer ver
binden, zullen in iedere stof tot een zekeren
blijvenden eindtoestand leiden, waarin we zoowel
gave atomen als ook positieve atoomresten en vrije
electronen zullen aantreffen, in voortdurende wissel
werking met elkaar, maar zooodanig, dat er zich
per secunde gemiddeld evenveel atomen splitsen
als zich weer vormen. Terwijl nu althans in een
vaste stof, waartoe we ons voorloopig beperken, de
atomen en atoomresten als stofdeeltjes vrijwel aan
hun plaats gebonden liggen, — want bij de minste
beweging heen of weer botsen ze al tegen andere
deeltjes aan, — is het met de vrije electronen geheel
anders gesteld, en op deze vooral moeten we onze
aandacht vestigen. Deze vrije electronen n.1. bewegen
zich zonder bezwaar tusschen de atomen door, zelfs
vliegen ze ongehinderd door de atomen heen: we
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hebben het atoom immers als vrijwel ledige ruimte
leeren kennen! Zooals de wind speelt tusschen en
door de poreus gedachte bladeren van een dicht
geboomte, zoo spelen de vrije electronen hun spel
tusschen en door de atomen der stof; men houde
mij ten goede, dat zoo’n beeld slechts ten deele
juist kan zijn.
De beweeglijkheid, die deze vrije elec
tronen bezitten, is niet in iedere stof dezelfde; dat
hangt geheel van den aard en den bouw der stof
af. In sommige stoffen kunnen ze zich slechts zeer
moeilijk bewegen, maar in andere weer is hun
vrijheid van beweging uitermate groot, terwijl
tusschen deze uitersten overgangsgevallen aanwezig
zijn. Welnu, alnaarmate de v r ij e electronen
in een stof meer beweeglijkheid bezitten,
noemt men die stof beter geleidend voor
electriciteit. Zoo verstaan we dan onder een
(goeden) geleider een stof, waarin de vrije
electronen zeer vrij in hun bewegingen zijn, en
daartegenover onder een slechten geleider of
isolator een stof, waarin ze zoo goed als geen
bewegingsvrijheid hebben; hoe minder beweeglijkne!d des te beter noemen we den isolator. Ieder
electnsch apparaat bestaat uit een combinatie van
geleiders en isolatoren. Goede geleiders zijn vooral
ae metalen, waaronder zilver de beste is, maar
knnlr u-duur voor Praktisch gebruik, dan rood
en? • ’»«!?« SVe" §oed’ ijzer wat minder goed,

droging met paraffine of lak doortrokken ; verder
olielmnen, emaille (denk b.v. aan het uitstekende
Belden-emailledraad, een Amerikaansch patent), glas,
als het droog of gelakt is, ook lucht, enz. Ten
slotte tusschen de geleiders en isolatoren als overgangsgevallen: hout, waaronder sommige soorten,
b.v. mahoniehout, nog heel goed isoleeren, maar
andere, b.v. eikenhout, weer veel minder; papier,
beter isoleerend als het geparaffineerd is, enz.; men
noemt ze wel half-geleiders.
Het verschillend gedrag van een geleider en een
isolator uit zich nader in het volgende. Gesteld
het gelukt ons op eenige wijze aan een neutraal
lichaam een gedeelte van zijn vrije electronen te
onttrekken: dan heeft het een tekort aan vrije
(negatieve) electronen gekregen, of wel men zegt,
dat het dan positief geladen is. Gelukt het
omgekeerd aan een neutraal lichaam een extra
hoeveelheid electronen mee te deelen, dan heeft het
dus een teveel aan electronen of wel: het is nega
tief geladen. Beschouw nu een geleider, een
stuk koper b.v., dat negatief geladen is, waar zit
die lading, dus dat teveel aan vrije electronen,
dan? Allereerst stooten die electronen, die er teveel
zijn, elkaar onderling af, want ze hebben gelijk
namige lading, en in de tweede plaats kunnen ze
aan die afstootingskrachten gevolg geven, omdat ze
in een geleider immers vrij beweeglijk zijn. Der
halve zullen ze zich zoo ver mogelijk uit elkaar
bewegen, d. i. ze zullen zich in een onderlingen
evenwichts-toestand langs het oppervlak van den
geleider rangschikken. Niet alleen op de plaats,
waar we de negatieve lading op den geleider brach
ten, maar ook op ieder ander punt van het oppervlak
zullen we dus een deel der lading aantreffen. Heb-

de irmnH d

i?l a.arde’ vooral het water> beter dan

beefden d;„ k hEi m.en?chel,’jk lichaam, enz. Voorporselein
ls?’atoren zijn : goed verglaasd
katoen wat b<?n*et> mica, paraffine, schellak, zijde ;
raff°neerTnf nènder g0ed' maar beter< als het f^paramneerd of ge.mpregneerd is, dat is na voorafgaande

■

*

28

ben we echter een niet-geleider op eenige plaats
negatieve lading gegeven, dan zullen ook hier die
electronen elkaar weliswaar onderling afstooten,
maar nu kunnen ze aan die afstootingskrachten
geen gevolg geven, omdat ze de daartoe benoodigde
vrijheid van beweging op den isolator missen ; van
daar, dat de lading zich nu niet aan andere punten
van den isolator kan meedeelen.
Beschouwen we nogmaals den negatief geladen ge
leider : we raken hem in een willekeurig punt met den
vinger aan; wat gebeurt er? De geleider staat dan via
ons lichaam met de aarde in verbinding, en daar het
menschelijk lichaam en de aarde immers ook als
geleiders moeten worden beschouwd, zullen ze met
den geladen geleider tezamen één grooten geleider
vormen, waarover zich nu de lading nader verdeelen zal. Natuurlijk krijgt de aarde bij die verdeeling praktisch alle lading, gezien haar geweldige
uitgestrektheid, en de geleider zelf houdt niets over.
üe overmaat aan vrije electronen stroomt dus langs
ons lichaam naar de aarde af, en verdwijnt als ’t
1Ct nLet* Niet a,Ieen het aangeraakte, maar
a"d- punt van den Seider is nu zijn
adpnS i=W'n Z°°dl
geIeider in zijn geheel ont„rd JL p'i„P, aarde leeren we hier hennen als het

fekort
i„ trt0nenrSC?ir’ waarin alle teveel e»
enort ui het met verdwijnt als een druppel water
geladen
^ke" We daarentegen een negatief
alleen elerr Jnn ^ ïet den vinger aan, dan zullen
wezio- naar de °f u6 p,aats varj aanraking aanpunten van den ^ pinnen afvloeien, maar andere
ongestoord hnn i u? ator behouden hun lading
afsfroomen^’tengevoW2 W,M Wel naar de aard^
der electronen
^an de onderlinge afstooting
’ aar ze kan niet wegens de geringe
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beweeglijkheid der electronen in een niet-geleider.
Zonder nadere beredeneering vermelden we, dat
ook op een positief geladen geleider de positieve
lading alleen aan het oppervlak voorkomt, waaralle
punten dan een tekort aan electronen bezitten. Raakt
men hem met den vinger aan, dan trekt hij vrije
electronen uit de aarde tot zich en wordt neutraal,
verzadigt zich als ’t ware aan electronen.
Blijft de vraag: hoe zijn we in staat, een lichaam
positief of negatief te laden? We zetten dan uit
drukkelijk voorop, dat we lading niet vermogen te
maken, alleen maar te scheiden. In iedere
stof immers zijn positieve en negatieve ladingen
reeds in overvloedige hoeveelheden aanwezig, want
de stof zelf is er uit opgebouwd; het is dus slechts
de kunst, ze te scheiden. Daartoe zijn vier belang
rijke middelen bekend, waarvan we er voorloopig
twee zullen bespreken, n.I : le door wrijving en .
2e door i n f 1 u e n t i e.
Het eerste middel is ons allen bekend. Reeds 600
jaar vóór Christus vinden we''de vondst vermeld
van een stof, die wij barnsteen noemen, maar die
in het Grieksch den naam „electron” draagt, welke
de wonderlijke eigenschap vertoonde, na wrijving
met een doek b.v kleine, lichte voorwerpjes tot
zich te trekken (en onder omstandigheden na aan
trekking weer af te stooteh). Aan deze stof hebben
onze kleinste electriciteitsdeeltjes, de electronen,
blijkbaar hun naam te danken. Wij weten, dat naast
barnsteen ook iedere andere stof' door wrijving
deze electrische eigenschap kan verkrijgen, zelfs de
geleiders, als men ze slechts isoleert, want anders
vloeit de lading direct naar de aarde af. Het is wel
opmerkelijk, dat men pas in de 17e en het begin
der 18e eeuw tot dit nader inzicht gekomen is.
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Thans kan men zeggen, dat iedere wrijving van
twee ongelijksoortige lichamen een scheiding van
ladingen ten gevolge heeft, waarbij het eene lichaam
even sterk negatief electrisch wordt als het andere
positief. Bij de wrijving n.I. verrijkt het eene lichaam
zich aan electronen ten koste van het andere, als
gevolg van het verschil in eigenschappen hunner
atomen, zoodat het ééne een teveel aan electronen
krijgt of wel negatieve lading, het andere een even
groot tekort, d. i. evenveel positieve lading. Zoo
wordt, om de welhaast klassieke voorbeelden te
noemen, eboniet bij wrijving met een kattevel nega
tief electrisch, het kattevel zelf dus positief, terwijl
glas bij wrijving met zijde positief geladen wordt,
de zijde zelf alzoo negatief. Het kammen van droog
haar, het aaien van een kat, vooral tegen de haren
in (op gevaar af, dat poes protesteert!), de stoom *)
. uit een stoomfluit of locomotief, zijn slechts enkele
voorbeelden, die de lezer zonder moeite met vele
andere zal kunnen aanvullen.
Het tweede middel om ladingen te scheiden is
van grooter belang voor ons doel. Onder influentie verstaat menden invloed, die door een
geladen lichaam A op een geleider B, in de nabijheid geplaatst wordt uitgeoefend. Deze invloed
Sat n‘L .ln het aantrekken of afstooten der vrije
m de" geIeider> alnaargelang het ge-

trale geleider B staat; A stoot de vrije electronen
in B af en daar B een geleider is, kunnen ze aan
die afstootingskrachten gevolg geven en bewegen
zich dus naar rechts. Gevolg: er stelt zich een
nieuwe evenwichtstoestand in, waarbij het rechterdeel van B een teveel, het linkerdeel een even groot
tekort aan electronen bezit. De ladingen op B wor
den alzoo ten deele gescheiden; B wordt links
positief, rechts negatief electrisch. Hoe dichter men
A bij B plaatst, des te sterker influentie zal A op
B uitoefenen, dus des te grooter ladingshoeveelheden
zullen er op B gescheiden worden. Men houde ech
ter wel in het oog, dat de totale lading van B nog
steeds nul is. Dit verandert evenwel, als men B op
eenige plaats (waar, dat doet er bij een geleider
niet toe) met den vinger aanraakt; dan toch krijgen
de door A afgestooten electronen de gejegenheid,
langs ons lichaam naar de aarde af te vloeien. In
den nieuwen toestand, die zich instelt, is B dus
links nog steeds positief geladen (zelfs nog sterker
dan tevoren, zooals bij nadere beschouwing blijkt),
maar de negatieve, lading rechts is verdwenen, .zoo
dat B nu ook in totaal een positieve lading draagt.
Als men thans eerst den vinger wegneemt, ten einde
de electronen de gelegenheid te benemen aanstonds
weer uit de aarde naar B terug te stroomen, en
daarna A verwijdert, zal de positieve lading van
links zich over den geheelen geleider (nu aan zich
zelf overgelaten) verspreiden, zoodat men dan het
resultaat heeft bereikt, dat men met behulp van een
negatief lichaam A een geleider B door influentie
positief geladen heeft. — Deze influentie-werkingen
treffen we o. a. aan bij een bliksemafleider, waarbij
A een onweerswolk, dat is een electrisch geladen
water- en waterdamp-massa, en B den op aarde
i
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afgeleiden bliksemafleider voorstelt. Eveneens bij;
een antenne, dat is een geïsoleerde, metalen lucht
draad, al of niet op aarde afgeleid. Later zullen we
van het ontstaan dier lucht-electriciteit, die naast de
vernietigende werking van den bliksem de aan ieder
amateur maar al te zeer bekende luchtstoringen ten
gevolge heeft, een nadere verklaring geven, en
daarbij zoowel de vóór- als nadeelen naar waarde
leeren schatten. Hier echter willen we als spe
ciale toepassing van het influentie verschijnsel den
condensator bespreken.
Om n.1. ons doel te bereiken, zijnde het opwek
ken en ontvangen van langere aethergolven, kunnen
we onze beschouwingen in drie hoofdonderwerpen
splitsen, te weten:

waar we geen raad mee weten, maar in dien denk
beeldige» aether wordt ondergebracht. Toch is dit
geenszins het geval: het blijkt n.1., dat iedere
aethertrilling feitelijk een electromagnetisch ver
schijnsel is, d. w. z. een combinatie van twee tril
lingen, de een bestaande uit electrische, de ander
uit magnetische krachtswerkingen, onderling lood
recht op elkaar, zoodat het ons achteraf niet behoeft
te verwonderen, dat de overdracht van electrische
en later ook van magnetische krachten aan den
aether moet worden toegeschreven. Dit neemt niet
weg, dat stoffelijke lichamen, tusschen de geladen
voorwerpen aanwezig, de grootte der electrische
kracht kunnen beïnvloeden; ook bij de aethertrillingen hebben we daarop gewezen. Die invloed
is er dan ook inderdaad en is zoodanig, dat iedere
tusschenstof steeds de electrische kracht verzwakt,
soms zelfs heel sterk. De reden, waarin de tusschen
de ladingen aanwezige stof de electrische krachtswerking in den aether verzwakt, noemt men den
verzwak k. i ngsfactor dier tusschenstof, of
meer officiéél de tusschenstofconstante of d i ë 1 e ctrische constante k. Oorzaak hiervan is,
dat de tusschenstof ook zelf een electrische krachtswerking in den aether opwekt (onder invloed van de
geladen lichamen), die de oorspronkelijke krachten
in den aether tegenwerkt, zooals bij nadere beschou
wing blijkt. Zoo is b.v. voor glas k = 6, voor
mica k .== 5, voor paraffinepapier k = 2 a 3, enz.
Vult men de ruimte tusschen twee electrisch
geladen metaalplaten dus b.v. met mica op, dan
wordt daardoor de electrische krachtswerking of
wel het electrisch (krachten-)veld.tusschen die platen
vijfmaal zoo zwak. De lucht heeft op de grootte
der electrische kracht geen noemenswaardigen in-

le den condensator
2e, de inductie, in het bijzonder de zelfinductie
3e de lamp.
Alvorens echter tot de behandeling van den
condensator over te gaan, laten we eerst nog enkele
begrippen volgen, die voor een juist inzicht nood
zakelijk zijn. Reeds meerdere malen beriepen we
ons op de natuurwet, dat gelijknamige ladingen
elkaar afstooten, terwijl ongeliiknamige ladingen
elkaar aantrekken. Wat is de overdrager dezer elec
trische krachtswerkingen ? Daar de aantrekking
tusschen twee ongelijknamig geladen lichamen blijft
bestaan, zelfs als men alles wat van stoffelijken aard
is, de lucht inbegrepen, tusschen de lichamen ver
wijdert, vervallen we vanzelf weer tot den aether,
die dan ook inderdaad als overdrager van electrische
krachtswerkingen! moet worden beschouwd. Men
zou geneigd kunnen zijn op te merken, dat alles
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vloed, zoodat voor lucht k — 1 mag worden ge
steld. Ook deze diëlectrische constante zullen we
bij den condensator aantreffen.
We besluiten dit gedeelte met de begrippen:
I a d i n g s h o e v e e I h e i d, Iadingsgraad en
c a p a c i t e i t. Denk een geleider; breng er een
hoeveelheid lading Q op, uitgedrukt in een zekere
gekozen ladingsportie als eenheid. Daardoor ver
krijgt die geleider een1 zekeren Iadingsgraad Et ook
wel populair spanning genoemd en meer weten
schappelijk door het woord potentiaal aan
geduid. Evenzoo zal een lichaam, waaraan men een
hoeveelheid warmte meedeelt, daardoor verkrijgen
een hoogeren warmtegraad of temperatuur; en ook
een hoeveelheid water, in een cilinderglas gegoten
heeft daarin een zekere waterhoogte ten gevolge!
Terwijl men nu een warmtegraad meet in graden
Letsius b.v , meet men een Iadingsgraad of spanning
f. r°Its* ?vena s verc*er warmte overstroomt van
plaatsen van hoogere naar plaatsen van lagere tem
peratuur, ook water van hooger naar lager niveau
zoo zal langs een geleider de lading zich bewegen
si Mni m H ,. VaI' 1008:6 naar Piassen van lfge
van s t fo ó „ P h le", W5’. dat voor het verkrijgen
opwekken „,ne lld 6 ladmgen of wel voor het
als eerste vnnru/66^ electrischen stroom
van
een

bewegin/ dér |aH?
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35het ladings-evenwicht zijn ingetreden. Een geladen
geleider heeft dus in den evenwichtstoestand in
ieder punt dezelfde spanning, zoodat we van d e
spanning van een geladen geleider kunnen spreken.
Aan de aarde als geleider in het groot kennen we bij
afspraak de spanning nul toe.
Hoe meer lading we aan een geleider meedeelen,
des te hooger zal zijn spanning worden. Een
tweemaal zoo groote lading zal de spanning ook
tweemaal zoo groot doen worden, evenals een
dubbele hoeveelheid water in een cilinderglas de
vloeistofhoogte vertweevoudigt. Men drukt dit uit
door te zeggen, dat voor een gegeven geleider lading
en spanning recht evenredig met elkaar zijn. Bezit
hij derhalve een lading Q bij een spanning van E
Volts, dan kan hij per Voltspanning een ladingshoeveelheid =
bevatten. Dit bedrag zal niet
voor iederen geleider hetzelfde zijn, maar o.a. af
hangen van de grootte van den geleider, en wel
zal het des te grooter zijn, naarmate hij grootere
afmetingen bezit; evenals een cilinderglas bij gegeven
vloeistofhoogte des te meer water bevatten zal, naar
mate het glas wijder is. Vandaar dat men de ladingshoeveelheid Q , die een geleider bij 1 Voltspanning
kan bevatten, noemt het bevattingsvermogen of de
capaciteit van den geleider. Stellen we dezë door
Q
C voor, dan is dus C = -g.
Scherper uitgedrukt
behoort men te zeggen : een geleider bezit evenveel
eenheden van capaciteit, als men eenheden van
lading noodig heeft om hem tot de êenheid van
spanning op te laden. Goed beschouwd n.1. is een
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capaciteit feitelijk geen lading, maar slechts het
aantal eenheden van capaciteit gelijk aan het
aantal eenheden van lading. Heeft men in het
bijzonder de eenheid van lading noodig om den
geleider tot de eenheid van spanning op te laden,
dan bezit die geleider de eenheid van capaciteit.
Merkwaardig is, dat deze capaciteitseenheid, die
van zoo ingewikkeld karakter schijnt, zoo'n uiterst
eenvoudige beteekenis blijkt te bezitten. Hiertoe
komt men o.a., als men de capaciteit van een bolvormigen geleider theoretisch afleidt. Bevindt de
bol zich alleen te midden van lucht (of in het
luchtledige),
dan komt men tot de verrassend een
f.
voudige formule: C = R, d. w. z. de bol bezit
evenveel eenheden van capaciteit als zijn straal
centimeters telt. De eenheid van capaciteit bezit
dus een metalen bolletje met 1 c M. straal. Zoo is
men er toe gekomen, de eenheid wan c a p acïte11 kortweg een c.M. te noemen. Steeds blijkt
dan ook een capaciteit zich als een lengte te
gedragen of beter gezegd : de afmeting of dimensie
van een lengte te bezitten. Naast.de c.M. is praktisch
nog een andere capaciteitseenheid in gebruik, ge
noemd naar Faraday, n.1. de Farad = 9 v iO"cM
dus 0.9 billioen c.M. Klaarblijkelijk is deVe eenheid
'
buitensporig groot, want een bolvormige geleider
zou immers een straal van niet minder dan9X 10u

t •

' 4
i

.

I

issi10’- km:

? p?™, b®z,tten>,
een capaciteit te hebben van
farad Het vnr gebrUlkeI,Jk * dan ook de microidraci.
voorvneo-cpl
... . ,letterlijk
,, ....
Kiem-net
maar°in0!gSi
el •’imicr0” beteeken‘
„klein”,
altijd de heteii,n ?enbe'dsnamen gebruikt, heeft het
met milH1S "T milIioenste”, in tegenstelling
Derhalve is eeS
, arëeKort tot 1 ta.F, = een milIioenste

Sff

37

Farad — 9 X 10° c.M. Dit stelt nog een groote
capaciteit voor, want een bolvormige geleider met
1 ,u.r. capaciteit moet een straal hebben van 9 V I05
c.M. = 9 K.M.
Men zou geneigd zijn hieruit te besluiten, dat
dergelijke capaciteiten dus nooit zullen voorkomen
want een geleider met dergelijke afmetingen behoort
toch zeker tot de praktische onmogelijkheden,
inderdaad eischt een metalen bol met 18 K.M.
middellijn wel wat van het goede teveel, maar tócli
is men zeer wel in staat een capaciteit van 1
samen te stellen in een ruimte, gelijk aan de grootte
van dit boekje, zoo noodig zelfs ter grootte van een
lucifersdoosje. We zullen in het volgende nagaan,
hoe dit mogelijk is, hoe men dus groote capaciteiten
in zoo klein mogelijken vorm kan construeeren. Het
antwoord hierop geeft ons: de c o n d e n sa t o r.
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DE CONDENSATOR.
De twee middelen, die we hebben leeren kennen
om ladingen te scheiden, n.1. wrijvingen influentie,
heeft men praktisch leeren toepassen voor de
constructie van z.g. electriseermachines. Het zijn
apparaten, waarin door een handige, mechanische
constructie (meestal 1 of 2 snel ronddraaiende glas
of ebonietschijven met toebehooren) voortdurend
nieuwe ladingen door wrijving of influentie ge
scheiden worden, waarna de gescheiden ladingen
op twee geleiders worden verzameld; deze noemt
'men dan de polen der electriseermachine, resp.
de pluspool en de minpool. De hoeveelheden lading,
die men met zoo’n machine kan scheiden, zijn des
te grooter, naarmate men haar Iangeren tijd laat
werken, maar aan den ladingsgraad of spanning, die
men er mee bereiken kan, is een grens gesteld,
afhankelijk van de grootte en den bouw der machine.
Zoo zal ook een waterperspomp het water tot een
zekere inaximumhoogte kunnen opvoeren; op die
hoogte kan ze zooveel water leveren, als we zelf
maar willen (in voldoenden tijd), maar willen we
het water tot nog grooter hoogte opdrijven, dan
blijkt ze daartoe niet in staat en moeten we een
zwaarder pomp nemen.
Onderstel nu, we verbinden een geïsoleerde
metalen plaat A door een koperdraad met de nega
tieve pool van een electriseermachine, die voort
durend in werking blijft. A wordt dan negatief
geladen tot de maximum spanning, die de machine
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halen kan, b.v. tot 10.000 Volt. Is deze spanning
eenmaal bereikt, dan is de machine niet in staat
meer electronen naar A te drijven, en heerscht er
dus evenwicht. Er bestaat nu echter een zeer een
voudig middel, de lading van A bij gelijkblijvende
spanning aanzienlijk te vergrooten; daartoe behoeft
men slechts een tweede metaalplaat B, die met de
aarde verbonden is, tegenover A te plaatsen. We
zien dit als volgt in: allereerst zal de negatief
geladen plaat A influentie-werking uitoefenen op
den geleider B, d.w.z. A stoot de vrije electronen
in B af, zoodat deze langs de aardverbinding ten
deele naar de aarde afvloeien; daardoor wordt B
positief electrisch. In de tweede plaats zal echter
door de aanwezigheid der positieve plaat B het
evenwicht op A verstoord zijn, want B oefent nu
op haar beurt een aantrekkingskracht op de electronen
van A uit, zoodat B meer electronen uit de steeds
werkende machine naar A zuigt. Vervolgens zal de
grooter geworden lading van A een versterkte
influentie op B uitoefenen, dus de positieve lading
van B neemt toe.‘Gevolg: B trekt nog meer electro
nen uit de machine naar A, enz. Deze wisselwerking
herhaalt zich meerdere malen achtereen, en leidt
ten slotte tot een nieuw krachten-evenwicht. In dezen
nieuwen toestand is de lading van plaat A, dank
zij de aanwezigheid van B, aanzienlijk toegenomen,
terwijl toch de spanning, waartoe A geladen is,
dezelfde is gebleven, n.1. de maximum spanning van
10 000 Volt, waartoe we de machine in staat onder
stelden de plaat op te laden. Alzoo: bij gelijk
blijvende spanning E is de lading Q van A sterk
ver groot. Gezien de getroffen afspraak betreffende het
begrip capaciteit van een geleider, n.1. C = -g-, volgt

/'•

.40
hieruit onmiddeliijk, dat de capaciteit van plaat A
door bijplaatsen der op aarde afgeleide plaat B
aanmerkelijk is toegenomen.
Welnu, het aldus opgebouwde stelsel van 2
metaalplaten A en Bt onderling door lucht of een
anderen isolator gescheiden, noemt men een con
densator, terwille van de grootere ladingshoeveelheden, die dit stelsel als het ware op zich kan
verdichten. Dat een terdege isoleerende laag tusschen
de platen eerste vereischte is, spreekt vanzelf, want
anders zullen de ongelijknamige ladingen der beide
platen elkaar gaan neutraliseeren, en verliest het
stelsel geheel zijn beteekenis.
Onder een condensator verstaan we derhalve
in het algemeen een stelsel van twee ge
leiders, gescheiden door een niet-ge
leider. Verder zullen we onder de capaciteit
van een condensator verstaan de capaciteit
van den eenen geleider (^4), bij aanwe
zigheid van den anderen (B), op aarde afgeleid.
Bij de capacit 'itsbeoordeeling wordt dus alleen
naar /I gerekend, B staat er slechts als hulpmid

C =

L
i
;
!
I

I
.

4
*

del bii.

Als eerste eigenschap van een condensator hebben
we dus in het voorgaande zijn naar verhouding
grootere eapneiteit leeren kennen.
In hoeverre het besproken middel ter vergrooting
we PPr=tan Clt m‘nd,er, of meer effectief is, zullen
gen ,np‘-, rf waarde kunnen schatten, als we uit
sator Pkunnen KmUVe de caPaci‘eit van een condenhet altremppn 1?erekenei’- Inderdaad laat zich uit
bhWer epn hngT"rderCapaciteitsbegrip in het
b.jzonder een benaderingsformuIe voor de c a p a.
en wel: —
660 concIensator afleiden,
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k X O
4 n d

(2)

Hierin is: O = het oppervlak (enkel gerekend),
waarmee de platen tegenover elkaar
staan, in, c.M.2
d = plaatafstand, in c.M.
k = diëlectrische constante der iso
leerende tusschenstof.
Ti = de bekende cfrkelconstante, bij
22
voldoende benadering gelijk aan -y of 3,14.
C = capaciteit in c.M.
Het is hier niet de plaats, op de theoretische
afleiding dezer voor ons zoo belangrijke formule
in te gaan, maar we willen toch niet nalaten, er
eenige toelichtende opmerkingen aan toe te voegen.
Allereerst leert de formule ons, dat de capaciteit
van een condensator recht evenredig is met het
oppervlak O, en dit is dan ook zeer begrijpelijk,
want op een tweemaal zoo groot oppervlak zullen
we bij gelijkblijvende spanning tweemaal zooveel
lading kunnen bergen, zoodat ook de capaciteit
dan tweemaal zoo groot wordt. . Verder blijkt de
capaciteit C omgekeerd evenredig met den plaat
afstand d te zijn, d.w.z. maakt men d tweemaal zoo
klein, dan wordt C tweemaal zoo groot, en ook
dit is wel in te zien, want een kleinere plaatafstand
veroorzaakt sterker influentie van A op B en om
gekeerd, zoodat bij gelijke spanning de lading van
A weer toeneemt en dus ook de capaciteit. En dat
ten slotte de capaciteit van de diëlectrische constante
k afhangt, is ook zeer aannemelijk, want de isolee
rende tusschenstof maakt immers de electrische
krachtswerking tusschen de platen k maal zoo zwak
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onderhevig, maar de formule is ook slechts bii
benadering juist, en wel bij des te sterker benadering,
naarmate d kleiner ten opzichte van Ois. Voor ons
doel is ze bijna altijd voldoende betrouwbaar. De
constante grootheid 4 rt, die nog in den noemer
der formule voorkomt, is een gevolg der eenheden
keuze. Eindelijk laat de formule ons wederom zien,
dat een capaciteit de dimensie van een lengte bezit,
want afgezien van de constanten k en 4 :i stelt de
O
.
.
breuk -j- een lengte voor.
Aan de hand dezer formule zullen we nu de
capaciteit van een condensator in enkele gevallen
berekenen, om daaruit tot de overtuiging te komen,
dat een condensator ons werkelijk een zeer effectief
middel aan de hand doet voor vergrooting der
capaciteit. We treffen condensatoren aan in de drie
volgende vormen:
le. als Leidsche flesch,
2e. als blokcondensator,
3e. als variabele of draaïcondensator.
De eerste vorm, een glazen flesch als isolator,
binnen en buiten bekleed met bladtin als geleiders
A en B, is van algemeene bekendheid, en behoort
dit te meer te zijn, omdat de ontdekking van den
condensator aan een Leidsch professor, Cunaeus, te
danken is. Deze wilde n.1. onderzoeken, of zich
e?n,S bijzonder verschijnsel voordeed bij het
eiectriscn maken van water, en nam daartoe een
glas water in de hand, terwijl de vloeistof geleidend
verbonden was met een der polen van een — zeer

.

S

primitieve — wrijvingselectriseermachine. Toen hij
bij werking der machine echter niets bijzonders zag
gebeuren, wilde hij de proef beëindigen en de
geleidende verbinding met het water weer verwijde
ren. Dit was het fatale, maar ook gelukkige moment.
Immers: het water, geleider A, was door de machine
geladen en door het glas als isolator gescheiden
van zijn hand, zijnde de geleider 5, op aarde afge
leid ; het geheel vormde dus een condensator, die
vrij wat lading in zich had opgezameld. Toen hij
met de andere hand in verbinding met het water
kwam, ontlaadde de condensator zich, d. i. vereenigden zich de ongelijknamige ladingen van A
en B met elkaar, en wel door zijn lichaam als
geleider heen. Geheel onverwacht voelde hij daarbij
een electrischen schok (spiersamentrekking): of hij
daarbij het glas van schrik liet vallen, vermeldt de
geschiedenis niet; maar zelfs al ware dit zoo, dan
mag het een uiterst gering offer heeten, waarmee
hij zich onsterfelijk maakte als ontdekker van de
Leidsche flesch, dus in het algemeen van den
condensator. Vermeldenswaard is wel, dat ook in
het buitenland deze naam behouden gebléven is;
b.v. leest men in het Engelsch van den „Leyden yar’\
Van buitengewoon groot belang voor ons doel
zijn echter de tweede en derde genoemde vormen.
In iederen zender en ontvanger van langere aethergolven treffen we vele blok- en draaicondensatoren
aan, met velerlei doel. Aan deze zullen we dan ook
bijzondere aandacht wijden.
Knip uit: twee rechthoekjes van 2 bij 4 c.M. van
dun koperblad (zink is ook goed), elk aan één zijde
voorzien van een strookje van 3 bij 1 c.M. voor
contact; geharceerd in figuur la. Leg de twee
rechthoekjes op elkaar, zóó, dat de eene contact-

45

44
strook naar links, de andere naar rechts uitsteekt,
met een plaatje mica van 3 bij 7 c.M. en 0,1 m.M.
dik er tusschen, in den stand, die door een streeplijn in de figuur is aangegeven. Het geheel sluit
men nu op tusschen twee ebonietplaatjes, ook 3 bij
7 c.M. en 4 m.M. dik; het mica valt er dus juist
tusschen, terwijl links en rechts een metaalstrookje
I1/2 bij 1 c.M. uitsteekt. Vouw beide strookjes nu
om het bovenste ebonietplaatje om, zoodat linksen
rechts dan bovenop het eboniet koperplaatjes van
ruim 1 bij 1 c.M. overblijven. In het hart dezer
overgebleven koperplaatjes boort men daarna, zoowel
links als rechts, een gat, geheel doorgaand, juist
wijd genoeg om een koperen kolomschroef 3/4 bij
3/16 duim vrij door te laten. Aan den onderkant van
het onderste ebonietplaatje worden de gaten zoover
verzonken, dat de platte kop der schroef geheel in
het eboniet valt. Ten slotte voorziet men beide
schroeven aan den bovenkant van een moertje en
draait de schroeven flink aan; aldus wordt het
geheel stevig op elkaar geklemd en dienen de
moertjes tevens voor contact op de koperstrooken,
cue niet het oog daarop goed blank zijn geschuurd
gevijld (zie figuur lb). Op de schroeven zet
ciniMn<ig volgmoertjes, waaronder later de aanstuifdraden geklemd kunnen worden, terwijl men
mpf ^Zc°nkwn schroef^0PPen aan den onderkant
men ^rSIüi°
Paraffine. aanvult; daartoe behoeft
leggen
S een klein stukJe paraffine op te
voorwpm ahrte&Cn Jlien eeni& verwarmd metalen
conden<Jfnh°Udt' ^00 hebben we dan een blokvan goed^ pne7afdigdj die aan alIe eischen
isolatfe anrw"viCte? eenerzijds en van goede
een onderdepiZljdS beantwoordt. Deze zal later
een onderdeel van ons ontvangtoestel blijken uit
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te maken, en wel als roostercondensator.
,
.
Men kan in de 4 hoekpunten van het eboniet nog
kleine gaatjes boren, ten einde den condensator
met kleine koperen houtschroefjes in het toestel te
kunnen monteeren; wordt hij op hout geschroefd,
dan kan men als extra voorzorg er nog een plaatje
mica van 3 bij 7 c.M. onderleggen. We willen er
hier reeds op attent maken, dat men zoowel aan
absoluut betrouwbare contacten alsook aan absoluut
betrouwbare isolatie nooit voldoende aandacht kan
besteden bij den bouw van draadlooze apparaten.
In dit opzicht is het zelfs aan te bevelen, het
onderste ebonietplaatje 1 c.M. buiten het bovenste
te laten uitsteken (dus 5 bij 9 c.M.), waardoor de
lengten der mogelijke afvloeiwegen voor lading
aanzienlijk toenemen. De bevestiging van den
condensator op het toestel geschiedt dan met 2
houtschroefjes in het midden van de lengtezijden
door den uitstekenden ebonietrand.
Hoe groot is nu de capaciteit van dezen blok
condensator? Hier is: 0 = 2X4 = 8 c.M2, d =
0,1 m.M. = 0,01 c.M., terwijl de diëlectrische
constante van mica als isoleerende tusschenstof =
5 is. Alzoo wordt:
1000
C = k X O _ 5X8
4.7 d
4.7 X 0,01
* = 318 c.M.
Deze toch zoo kleine condensator heeft dus reeds
een capaciteit, gelijk aan die van een bolvormigen
geleider niet ruim 3 M. straal, dus met een midaeüijn gelijk aan de lengte van een flinke huiskamer!
we kunnen de capaciteit ook in microfarads opgeven :
= 9 X 105 c.M., dus0,001 fi.F. = 900c.M.,
zoodat hier:
318
c 5=5 905 X 0,001 tu.F. = 0,00035 /i.F.

Men bedenke nog, dat de capaciteit praktisch deze
waarde slechts dan zal bezitten, wanneer de koper
en micaplaatjes volkomen plat op elkaar liggen
geperst. Is dit niet het geval, b.v. ten gevolge van
geringe doorbuiging van één of beide ebonietplaatjes,
dan zal de capaciteit klaarblijkelijk lager uitvallen.
In plaats van tusschen 2 ebonietplaatjes kan men
het condensatorstelsel ook opsluiten eerst tusschen
2 micaplaatjes, het geheel daarna tusschen twee
houten plankjes, van triplexhout b.v.; geef dan alle
drie micaplaatjes de afmetingen 4 bij 7 c.M., de
houten plankjes 4 bij 6 c.M., zoodat het mica ter
weerszijden '/2 c.M. buiten het hout uitsteekt,
waardoor ook de twee contactstrookenrvan het hout
geïsoleerd zijn. De plankjes worden nu met 4 kleine
koperen houtschroeven in de hoekpunten flink tegen
elkaar geklemd; natuurlijk mogen deze schroeven
niet de koperplaatjes raken. De terzijde uitstekende
contactstrooken voorziet men elk van een boutje
met moer, waarop later de schakeldraden kunnen
worden aangesloten.
Intusschen leent een blokcondensator zich zonder
bezwaar tot hel verkrijgen van veel grootere capa
citeiten, en wel aldus. Knip uit: 10 koperplaatjes
en 9 micaplaatjes van bovengenoemde afmetingen;
stapel ze opeen, eerst een koperplaatje, daarna mica,
dan weer koper, en zoo vervolgens, zoodat men
met koper eindigt. Zorg echter, dat de contact
strooken der koperplaatjes beurtelings naar links en
naar rechts uitsteken, dus de vijf oneven nummers
naar links, de 5 even nummers naar rechts. Daarna
wordt het geheel, hetzij tusschen eboniet, hetzij
tusschen mica en hout geklemd op de boven omschreven wijze; in beide gevallen worden de 5
strooken, links zoowel als rechts, door boutje -f-
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moer tezamen geklemd. De beide stelsels van 5
koperplaatjes zijn overal door mica van elkaar ge
scheiden en vormen dus met elkaar een condensator.
Hoe groot is nu de capaciteit? Ter weerszijden
van ieder micaplaatje liggen twee koperplaatjes,
waarvan het eene tot het eene stelsel, het andere
tot het andere stelsel behoort, zoodat ze samen
een condensator vormen van de boven berekende
capaciteit. In totaal worden er evenveel van die
condensatoren gevormd, als het aantal micaplaatjes v
bedraagt, dat tusschen het koper ligt, dat is hier 9,
zoodat de totale capaciteit van den blokcondensator
wordt:
C = 9 X 318 c.M. = 2862 c.M.
= ruim 0,003 ,a.F*)
Een blokcondensator van deze capaciteit zullen
we later o.a. als telefoon condensator in
ons ontvangapparaat gebruiken.
Hoewel een micadikte van 0,1 m.M. voor blokcondensatoren in den ontvanger steeds meer dan
voldoende is, kan bij zendcondensatoren een dikkere
mica-isolatie noodzakelijk zijn. Iedere condensator
bezit n.I. een zekere doorslagspanning.
Voert men immers het spanningsverschil tusschen
de 2 geleiders van den condensator steeds hooger
op, dan zullen de aantrekkingskrachten tusschen de
ongelijknamige ladingen op beide ten slotte zoo
groot worden, dat de isoleerende tusschenlaag er
niet meer tegen bestand is; dan wordt de isolatie
door een electrische vonk doorboord, waarbij de
ladingen overstroomen en elkaar neutraliseeren. Men
zegt dan, dat de condensator is doorgeslagen, en het
daartoe benoodigde spanningsverschil heet door
m) Theoretisch is dit slechts bij benadering juist.

k

slagspanning. Deze spanning is bij luchtisolatie veel
kleiner dan bij even dikke mica-isolatie. Is een mica
condensator bij groot spanningsverschil dus een
maal doorgeslagen, zoodat zich nu een of meer
gaatjes in het mica bevinden, dan zal mogelijke
lucht daarin die spanning nog veel minder kunnen
verdragen, en is de condensator althans voor die
spanningen dus onbruikbaar geworden Tevens
kunnen door verkoling der isolatie of door smelten
van het metaal, ten gevolge van de warmtewerking
der vonk, de beide geleiders minder of meer in
geleidende verbinding komen, waardoor de conden
sator zijn beteekenis en waarde geheel verliest. De
voornoemde bezwaren worden des te meer klem
mend, wanneer men geparaffineerd papier in plaats
van mica als isolatiemiddel gebruikt. Moet een
blokcondensator dan ook hooge spanningsverschillen
van b.v. 5000 Volt kunnen verdragen, dan verdient
goede mica-isolatie de voorkeur, en hoe dikker men
het mica dan neemt, des te grooter zal de doorslagspanning zijn, dus des te kleiner wordt bij gegeven
aangelegde spanning de kans op doorslag. Een
gröotere micadikte d- brengt echter in formule (2)
noodzakelijk een kleinere capaciteit C met zich,
zoodat men voor een gewenschte capaciteit dan
naar evenredigheid een grooter oppervlak O of
grooter aantal platen' zal moeten bezigen, en dit
heeft weer ten gevolge; dat een mica-condensator
met hooge doorslagspanning en van groóte capaci
teit (2 f.c.F. b.v.) zeer kostbaar wordt.
We noemen hier nog de gegevens voor een mica
condensator van 0,002 /.c:F. met hooge doorslag
spanning; dien we later bij den ‘ zender zullen
gebruiken: 3 dunne koper- of zinkplaten, in den
vorm van een rechthoek 6 bij 11 c.M., voorzien
Radio
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van een contactstrook, lang 4 c.M., breed 1 c M., in het
midden van een der korte rechthoekszijden ; de platen
blank vijlen of schuren, bramen wegnemen, scherpe
hoeken afronden, goed vlakken ; verder 4 micaplaten,
9 bij 14 c.M., dik 0.25 a 0.3 m.M., mooi vlak en
helder (voor haarden in gebruik); ten slotte 2
plankjes triplexhout 9 bij 13 c M., zoodat het mica ter
weerszijden weer 0.5 c.M. zal uitsteken. Stapel nu
weer op elkaar achtereenvolgens: hout, mica, koper,
mica, koper, mica, koper, mica, hout; de contactstrooken der le en 3e koperplaat steken naar links
uit, die der 2e (middelste) naar rechts. Het stelsel
wordt nu flink aangeklemd door de houten plankjes
langs elk der lengtezijden met 4 kleine koperen
houtschroefjes op elkaar te schroeven ; plaats de
schroefjes dicht op den rand, ten einde zoover
mogelijk van de koperplaten af te blijven. Findelijk
vereenigt men de 2 contactstrooken links door een
koperen boutje met moer, waarvan men ook de
rechter contactstrook voorziet. De capaciteit wordt:
C=

== 1760 c.M. = ongeveer 0.002

bij 0.25 m.M. micadikte 20 °/0 grooter.
Eindelijk worden ook blokcondensatoren van nog
veel grootere capaciteiten, b.v. enkele fi.F, veel
vuldig in radio-installaties toegepast, o a. _als
af-vlak'condensator en, waarover later. Om
een getallen-voorbeeld te noemen, denken we ons
101 bladtinbladen, elk 10 bij 20 c M. groot, onder
ling gescheiden door 100 micaplaten van 0.1 m.M.
dik, waarbij, de oneven genummerde bladtinbladen
met elkaar verbonden zijn, evenzoo de even num
mers. De capaciteit van dezen blokcondensator, cue

nog slechts de uitwendige afmetingen 12—22—2 c.M.
hoeft te bezitten, zal bedragen:
5X 10X20
C = 100 x - 4 n t ao— = 800.000 c.M. = klein 1 p.F.,
overeenkpmende met de capaciteit van een bolvormigen geleider met 8 K.M. straal. Inderdaad mag
dus het middel om met behulp van een conden
sator groote capaciteiten in zoo klein mogelijken
vorm te verkrijgen, uitermate effectief worden ge
noemd. En wanneer men aan isolatie en doorslagspanning wat minder hooge eischen stelt, kan men
zelfs door het oprollen van 2 zeer lange strooken
bladtin met zeer dun paraffinepapier "als isolatie
(eveneens 2 strooken, een er tusschen en een er
onder) zeer wel een blokcondensator met een
capaciteit van 1 a 2 ,a.F. maken ter grootte van
een lucifersdoosje. Zelfs zijn in den handel verkrijg
baar blokcondensatoren van 2 u.F. met papier
isolatie nog tot een proefspannïng van 2000 Volt
toe, maar dan in wat grooteren vorm natuurlijk
(uitwendig ongeveer 12—21—2 c.M.\ De uitgebreide
toepassing, die blokcondensatoren in radioapparaten
vinden, heeft natuurlijk vanzelf geleid tot een over
vloedig aanbod er van in allerhande vorm en
afwerking, kwaliteit en prijs.
Als derden vorm, waarin de condensator prak
tisch voorkomt, noemden we ten slotte den
variabelen of draai condensator. De
twee geleiders A en B van den condensator worden
hier gevormd door twee stelsels metaalplaten, veelal
van zink of koper. Deze platen zijn in hoofdge
daante half cirkelvormig ; een zeker aantal er van
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is'op elkaar gestapeld, waarbij tusschen elk opeenvolgend paar platen drie metalen ringetjes bv
worden gelegd in de punt 0°, 90° en 180° van den
cirkelboog. Door de ringetjes alle precies even dik
te nemen, krijgt men een evenwijdig platenstelsel
met onderling gelijke plaatafstanden. Drie boutjes
met moer, door de 3 reeksen ringetjes aangebracht
klemmen het geheel tot het z.g. v a s-te-stelsel van
den condensator tezamen. Ter voorkoming van
mogelijke slechte contacten, kan men de platen nog
aan elkaar soldeeren met een hulpdraadje of langs
een rij ringetjes. Een tweede stelsel halfcirkelvor
mige platen, met wat kleiner straal, is om een. as
door het middelpunt opeen gestapeld, tusschen-elk
paar weer een ringetje van dezelfde dikte als pas,
om die as geschoven. Dit tweede, z.g. beweeg*
lijke stelsel lelt een plaat minder dan het vaste, ✓
en wordt eerst door een moer op de as tezamen
geklemd en daarna langs de as gesoldeerd.
Nu wordt het beweeglijke stelsel geïsoleerd van
het vaste opgesteld, zoodat de verbindingslijnen der
middelpunten van beide platenstelsels samenvallen,
(waartoe-natuurlijk uit de vaste platen rondom, het
middelpunt een stukje moet zijn weggenomen), ter
wijl iedere plaat van het beweeglijke stelsel zich
bij draaiing om de as juist midden tusschen 2 platen
van het vaste stelsel beweegt, • zonder ergens te
raken. (Zie fig. 2). Draait men het beweeglijke
stelsel geheel in het vaste, dan heeft men als het
ware weer een blokcondensator gevormd met lucht
als isoleerende tusschenstof, waarvan de capaciteit
op de gewone wijze berekend kan worden:
k O
■C==//:X^—-yC.M.,
waarin hier k = 1 is,
4 TC Cl
en // tweemaal het aantal platen van het draaibare
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aan het aantal isoleerende luchtlage» tusschen de platen in ingedraaiden
stand); «T is, zooals we weten, de dikte van de
luchtspleet tusschen een vaste en beweeglijke plaat,
in c.M., terwijl we er nog eens uitdrukkelijk aan
herinneren, dat O het oppervlak in c.M.- aangeeft,
waarmee de vaste en draaibare plaat tegenover
elkaar staan. De gevonden waarde stelt de maxi
mum - c a p a c i t e i t van den draaicondensator
voor. Draait men daarentegen beide platenstelsels
geheel uit elkaar, dan zal de condensator m i n imum -capaciteit bezitten. Men zal inzien, dat
deze niet nul is, want ook een geleider, op zichzelf
beschouwd, bezit immers een zekere capaciteit
== -j-; zie blz.35^
Het groote voordeel van den draaicondensator is
nu, dat zijn capaciteit geleidelijk of continu
regelbaar is vanaf de minimum- tot de maxi
mumwaarde door draaiing van het beweeglijke
stelsel: daarbij immers neemt het oppervlak O
waarmee de platen tegenover elkaar staan, geleide
lijk toe en volgens de formule daarmee ook de
capaciteit. Bevestig nu aan de as een wijzer, die
men over een gradenboog laat loopen, zoodanig,
dat, als de condensator geheel „uit” staat, de wijzer
0° aanwijst, terwijl door rechtsom draaien van het
beweeglijke stelsel de wijzer langs den gradenboog
oploopt tot 180°, om dan geheel „in” te staan;
draaien onder 0° of boven 180° voorkomt men door
den wijzer ter weerszijden tegen een pennetje te
laten stuiten. Is de condensator goed gebouwd,
zoodat o.a. de as geen speling heeft en de platen
mooi gevlakt en gesteld zijn en niet in het minst
slingeren, dan neemt de capaciteit vrijwel recht

ï
5
i

4:
i
ï
v<

i

.
5
\

i
•i

b

h

r

55

evenredig toe met den draaiïiigshoek, dien we op
den gradenboog aflezen, vanaf de minimum- tot
de maximum-waarde. Later zullen we zien, dat deze
continue regeling der capaciteit een continue regeling
van de golflengte van aethertrillingen met zich
brengt.
We merken nog op, dat de capaciteit van den
condensator, wanneer de beweeglijke platen niet
precies midden tusschen de vaste staan, grooter is
dan wanneer dit wel het geval is, hetgeen zich
eenvoudig wiskundig laat bewijzen. Deze invloed
kan zelfs vrij groot zijn, en doet ons inzien, hoe
bedenkelijk het „slingeren” der beweeglijke platen
voor het continue verloop der capaciteit bij draaien
van het stelsel zal zijn. Het opent zelfs de moge
lijkheid, dat in eenig punt der schaal bij indraaien
van het beweeglijk stelsel de capaciteit afneemt in
plaats van toeneemt. Een zuiver loopen der platen
is derhalve een belangrijke eisch.
Praktisch zijn veel in gebruik draaicondensatoren
met een (maximum) capaciteit van 500 en 1000 c.M.
ongeveer, dat is achtereenvolgens pl.m. 0.0005 en 0.001
Li. F. De minimumcapaciteit, de z g. nulcapaciteit, be
draagt dan 25 a 50 c.M., bij de goede condensatoren
althans. Hoe lager deze minimum-capaciteit is, des
te beter is de condensator voor ons doel geschikt.
Anderzijds neme men de maximumcapaciteit niet
grooter, dan noodzakelijk of gewenscht geacht mag
worden, want naarmate deze maxi mum-waarde klei
ner is, zal de capaciteit fijner regelbaar zijn, d w.z.
zal de capaciteit per 1° minder veranderen. Vandaar,
dat we ook gebruik kunnen maken van z.g. b i 11 icondensatoren of fijnregel-condensatoren; deze hebben een kleine maximumcapaci
teit, b.v. 50 a 100 c.M., zoodat daarmee de capaciteit
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uiterst fijn regelbaar is. Ze bestaan uit slechts 1 of
2 beweeglijke platen, draaibaar tusschen 2 of 3 vaste
platen; de minimum-capaciteit kan zeer wel slechts
5 a 10 cM. bedragen.
Zonder het nader afmonteeren van een draaicondensator hier in finesses na te gaan, willen we niet
nalaten, aan de reeds in het voorgaande vervatte
opmerkingen nog enkele praktische wenken toe te
voegen, die .men in acht kan nemen bij den aankoop of het gebruik van draaicondensatoren:
a. De platen van elk stelsel moeten in betrouw
baar contact met elkaar staan; praktisch komt het
voor, dat zoo’n stelsel uit een massief stuk metaal
gefraisd is.
b. De isolatie tusschen de 2 platenstelsels onder
ling moet onberispelijk zijn; bij minderwaardig isola
tie materiaal, vooral in vochtige omgeving, komt
net voor, dat de isolatie onvoldoende blijkt te zijn,
e geen met een isolatiemeter (= weerstandsmeter
voor hooge weerstanden) onderzocht kan worden,
d/m'6" van het beweeglijke stelsel mogen
heicf rakpn6 krv*r ller,gens en onder geen omstandigseh ™ h,D' gaf‘ men n? door de 2 platensteleen dempni" fcondensa(or in de stroomketen van
di serie t=t:,phiaCCUTi0p te ne™en met een voltmeter
platen slLt rt?terue k?ar)»
het elkaar raken der
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ïan de llrItmeter uit. en wijst hij de spanning
van den condpnea? aan‘ Bij ^eeI Iang*aam draaien
uitslag vertoonerf3 °r
de voltmeter geenerlei
men ^>ok een «Pufln p.aats van den voltmeter kan
mag men niets hlT '"Jatten opnemen: dan
blokcondensator ondpr” b!J het draa*en- Ook een
ojider b en c.
derwerpe men aan het onderzoek
d' De aansluitklem
men van den condensator moe&

ten in goed contact staan met de platenstelsels. Voor
het vaste stelsel brengt dit geenerlei bezwaren met
zich, maar soms wel voor het beweeglijke. Een
sleepcontact met een veer, zooals b.v. in de Murdock
condensatoren, moet beslist worden afgeraden, geeft
althans op den duur geen betrouwbaar contact. Het
zij door middel van een soepel spiraalveertje of een
soepel snoertje, moet de as van het beweeglijke stelsel
met de aansluitklem op solide wijze verbonden zijn.
e. De afstand tusschen de beweeglijke en vaste
platen moet liefst niet al te klein zijn. Krijgt de as
n.I. op den duur slechts eenige ruimte, dan staat
men een kwaden kans, dat de platen elkaar in be
paalde standen gaan raken. Daarom is het ook zeer
gewenscht, dat de as in metalen (liefst stalen) busjes
loopt en niet in eboniet. Tevens zullen verontrei
nigingen, b.v. stofdeeltjes, tusschen de platen storin
gen tengevolge kunnen hebben; hiertegen kan men
intusschen den condensator inbouwen of van een
b.v. metalen omhulsel voorzien, hetwelk bovendien
nog het voordeel van een capacitieve schermwerking bezit (zie onder g).
ƒ. Het beweeglijke stelsel moet, zonder dat de
as speling heeft, toch zeer gemakkelijk en geleide
lijk draaibaar zijn. Is er te veel wrijving, dan zal
vooral op het beginmoment der draaiing het stelsel
iets verspringen en dus niet soepel-instelbaar zijn,
hetgeen praktisch zeer hinderlijk is.
g. Het is zeer gewenscht, de as van den conden
sator met een ebonieten staafje van minstens 10 a
15 c.M. lengte te verlengen en daarop den knop
aan te brengen; daardoor voorkomt men verande
ring van de capaciteit tengevolge van nadering of
. verwijdering van de hand. Deze „handgevoeligheid”
is een bekende fout ih vele ontvanginstallaties; de
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hand n.I. vormt als geleider weer een condensator
met de inetaalmassa van den condensator zelf, waardoor de capaciteit dus verandert, en wel des te meer,
naarmate men dichter met de hand nadert. Dit kan
de instelling van een ontvanger, vooral voor korte
golven, zeer bemoeilijken, zelfs zoo goed ais onmo
gelijk maken, terwijl door het ebonieten verleng
stuk op de as dit bezwaar geheel wordt opgeheven.
Voor een inbouw-ontvanger monteere men daarom
de draaicondensatoren niet tegen de ebonieten frontplaat, maar tegen den achterwand, geïsoleerd natuurlijk, zorg dragende voor voldoende diepte van
het toestel, en Iaat de ebonieten verlengstukken der
assen door de frontplaat steken, waar men ze op de
ewone w,jze van wijzer over schaal en knop voorhe/’van vnnCHPa?ltf,tSg!.VOeIfgheid IS liet °°k’ die

sle sel van pr»dnee k(al? d0en,zijn- het condensatorstelsel van een metalen omhulsel te voorzien dat
gevoelige vin de f' ‘n verbinding s>aaf. Het meest
gevoelige van de twee punten, waarop eenconden
sator moet worden aangesloten, het zg hoog'

beweeglijkneSsteIse7tiarrdondtHnlen da" nlet het

storingsvrijer is
d°,°r de metaaIomhuIIing
het andere U a « °r caPacitleve naderingen, terwijl
stelsel wordt vefbondèn" 'Lg SpU',' V met het vaste
draaibare stelsel met het ^°,nls. °ol< heeft nien het
wordt natuurlijk hierop heTK' Verbonden I dan
gesloten, en het hoogsnanninf Pa'VllngSpunt aan'
schermde vaste stelsel P
2 PUnt aan het afgesator nietvefdcaaUtaaTmnltl6 u Van den condenzijn u i t g e b a 1 a n c e e r d ÏÏ^,"81''111 stelsel
stand precies blijft staan énZ°°d? bet in iederen
eenzijdige zwaardenopziclV™fngevolgc van
upzicnte van de as van stand
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verandert. Daartoe moet het platenstelsel in twee
helften ter weerszijden van de as gemonteerd zijn,
of, als het stelsel geheel aan een kant zit, aan den
anderen kant van een tegengewicht zijn voorzien.
Soms is op de knop een hulpinrichting aangebracht,
waarmee men de as na bijregeling van den conden
sator kan vastzetten, zoodat verdraaiing daarna is
buitengesloten, hetgeen bij het ontvangen of zenden
op constante golf zijn voordeelen kan hebben.
/. Als draaicondensator verdient een luchtconden
sator, dus met lucht als isoleerende tusschenstof,
steeds de voorkeur. Dezelfde opmerking geldt trou
wens voor blokcondensatoren, maar daartegenover
staan de veel grootere omvang en kosten van een
luchtcondensator. Iedere isoleerende tusschenstof
brengt n.1. altijd z.g. diëlectrische verlie
zen met zich, dat zijn dus arbeidsverliezen in die
tusschenstof. Na lucht is in dit opzicht helder mica
wel een van de gunstigste isolatiemiddelen, want de
verliezen zijn voor mica gering en daarbij herin
neren we aan de hooge doorslagspanning! Ook
draaicondensatoren worden tegenwoordig met micaisolatie in den handel gebracht: de kleinere vorm
is zeker een voordeel, en op de meeste plaatsen in
den ontvanger zal men bij gebruik er van weinig
verschil met luchtcondensatoren kunnen constateeren,
zoolang de golflengte tenminste niet te klein wordt,
b.v. boven de 200 M., maar toch: de luchtconden
sator is steeds de beste. Daar bij zeer korte golven de
diëlectrische verliezen aanzienlijk grooter worden,
wordt het gebruik van luchtcondensatoren dan steeds
meer een besliste eisch. Vooral bij de ontvangst van
zeer zwakke signalen komt het verschil aan den dag;
dan zijn reeds kleine verliezen voldoende om de
ontvangst onmogelijk te maken, en zijn dus goede
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luchtcondensatoren met minimum-verliezen een eerste vereischte. Meer nog uit zich dit bij een zender,
waar men met grootere arbeidshoeveelheden te doen
krijgt. Daar komt het voordeel van den luchtcon
densator op sommige plaatsen in het schema proef
ondervindelijk duidelijk naar voren, vooral bij zeer
korte golven.
In het volgende zullen we nu enkele eigenschap
pen van den condensator behandelen, die ons een
eersten indruk zullen geven van de groole beteekems die den condensator voor onze radio-installatïes
toekomt.

GELIJKSTROOM EN WISSELSTROOM.
Enkele eigenschappen van den Condensator.
We zijn in het voorgaande tot het inzicht gekomen, dat voor het opwekken van een electriciteitsbeweging in een geleider steeds als eerste eisch een
spanningsverschil tusschen de uiteinden aanwezig
moet zijn; en de electronenbeweging, die als gevolg
van dat spanningsverschil optreedt, hebben we een
electrischen stroom genoemd (zie blz. 34). We willen
nu eerst het mechanisme van zoó’n electrischen
stroom eens wat nader bekijken. Denken we ons
een stuk koperdraad: zooals we weten, is dit opge
bouwd ten deele uit gave koperatomen, ten deele
echter ook uit positieve koperatomen en daarnaast
vrije- electronen. In een geleider als koper hebben
die vrije electronen vrij spel tusschen en door de
atomen heen, het eene oogenblik uit het eene atoomverband weggeslingerd, een volgend oogenblik door
een ander positief atoom weer opgenomen. Deze
zg. warmtebeweging, waaraan de vrije electronen
deelnemen, is volkomen ongeordend ; ze vindt in alle
mogelijke richtingen plaats, ze vliegen kris kras door
elkaar heen, zonder dat eenige richting boven een
andere bevoorrecht is. Dit verandert echter, zoodra
men tusschen de uiteinden van den koperdraad een
spanningsverschil aanbrengt, b.v. met behulp van
een electriseermachine, of met een element, accu,
of anderszins; waarover later.'SteJ, dat we de min
pool der spanningsbron links op den koperdraad
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aansluiten, de pluspool rechts. Daar de eerste de
electronen afstoot, terwijl de laatste ze aantrekt,
zullen de vrije electronen bij hun bewegingen van
links naar rechts worden opgedreven, zoodat ze zich
nu overwegend in die richting zullen bewegen. Zoo
huppelen die electronen als het ware van links naar
rechts door den draad, van atoom op atoom over
springend. En door hun onderlinge afstooting jagen
ze elkaar naar rechts op: no. 1 wordt naar rechts
afgestooten, komt in de buurt van no. 2, stoot dit
af, zoodat het zich ook naar rechts gaat bewegen ;
zoo drijft no. 2 weer no. 3 op, enz. Met welke
snelheid zal deze electronenbeweging zich nu door
den draad voortplanten ? d. w. z. als op zeker
oogenblik in een punt A van den draad de elec
tronenbeweging naar rechts juist begint, hoe lang
zal het dan duren, alvorens we die beweging ook
in een verderop gelegen punt B waarnemen ? Men
zou kunnen meenen, dat dit afhangt van de snel
heid, waarmee een e 1 e c t r o n zich naar rechts
beweegt, maar toch is dit geenszins het geval • we
moeten daarentegen letten op de snelheid, waarmee
de afstootende krachtswerking van
r?w?P Electron zich langs den draad
W<rA vragen ons immers niet af, wanneer
het eledron uit A tot B is doorgedrongen, maar op
r^r Tm-ent de, eIectronen in B zich ook naar
rechts beginnen te bewegen. Welnu: als electron
WOrdt no* 2 afgestooten en
dfp p
^
h00k naar rechts; we weten, dat
dra^pn H,SCh^ afstooLt,ngskrachten worden overgewaafmpp °r ?en aether’ en ook’ dat de snelheid,

Xtplant1^rking Z,'Ch d00r den aether

is dnfnüt 3P0’000
p e r sec. bedraagt. Het
deze enorme snelheid, dat de electronen
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hun beweging naar rechts op elkaar zullen over
dragen en dit is dan ook d e v o o r t p 1 a n t i n g ssnelheid van den e I e ctrischen stroom
Denken we ons als voorbeeld een draadverbinding
aangebracht tusschen Holland en lava, hemelsbreed
over een afstand van ongeveer 12.000 K.M , en sluiten
we daar een spanningsverschil op aan, zoodat de
electronen hier in Holland zich langs den draad
naar Indie gaan bewegen, dan zullen na een tijds
verloop van slechts »/25 secunde de electronen in
den draad op Java zich in diezelfde richting in bewegmg zetten. Gelukt het, zoo’n electronen-bewegmg waarneembaar te maken, op een meter b v
dan zal het effect der handeling in Holland reeds
na dien uiterst korten tijd in Indië worden gecon
stateerd terwijl een bepaald electron zelf zich in
dien tijd slechts over een weg van enkele meters
lengte langs den draad zal hebben voortbewogen.
Als vergelijkingsvoorbeeld noemen we nog een
rangeerenden trein, waarbij we moeten onderschei
den de snelheid, waarmee iedere wagen op zichzelf
zich beweegt en de snelheid, waarmee het stooten
van de buffers van wagen op wagen zich langs den
trein voortplant.
s
Vroeger heeft men als richting van den electrischen stroom steeds afgesproken die van de plusnaar de minpool. Jammer genoeg bleek ons in de
voorgaande moderne ontwikkeling van het wezen
van een electrischen stroom, dat er daarentegen
juist een electriciteitsbeweging van de min- naarde
pluspool plaats vindt. Weliswaar zou door verwis
seling der afgesproken ladingsteekens dit bezwaar
verholpen zijn, maar dit zou het gevaar eener hope
loze verwarring met zich brengen. Vandaar dat
we als s t r o o m r i c h t i n g zullen handhaven die
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door den koperdraad van de pluspool naar de min
pool, daarbij echter bedenkende, dat in werkelijkheid
een beweging van negatieve ladingsdeeltjes in tegen
gestelde richting plaats vindt. Beschouwen we verder
een zekere draaddoorsnede, dan zullen we onder
het begrip stroom sterkte verstaan de geza
menlijke hoeveelheid lading der electronen, die in
één secunde door die doorsnede gestroomd zijn
(met in aanmerking neming der voornoemde stroom
richting). Langs een onvertakt gedeelte van
een stroomketen zal op elk oogenblik de stroomsterkte in ieder punt der keten even
groot moeten zijn. Immers: breng twee willekeu
rige doorsneden a en b aan, en beschouw het ge
deelte tusschen a en b; onderstel : er stroomen door
a\in zeker tijdsdeel meer electronen dit gedeelte
binnen als er door b weer uitstroomen, dan zou de
hoeveelheid electronen tusschen a en b toenemen,
waartegen de onderlinge afstooting dier ladings
deeltjes zich verzet. Men drukt dit wel uit door te
zeggen, dat de electronen zich als een onsamendrukbaar gas gedragen, hetgeen ons herinnert aan
de vrijwel onsamendrukbaarheid eener vloeistof, die
dan ook dezelfde eigenschap voor een onvertakten
vloeistofstroom met zich brengt. Vandaar, dat men
___
kan spreken van de stroomsterkte in een onvertakt
deel van een keten. Men meet ze in Ampères,
en een meetinstrument, daartoe geschikt, heet een
Ampere-meter. Zoo verbruikt een lamp in een ontvangervcehl ongeveer een half Ampère stroom, de
l nilips miniwatt lamp slechts 0.06 Ampère, zendlampen vanaf 2 a 3 tot soms tientallen Ampères. In
een 100 kaars lamp voor verlichting van onze huiskamer“ bedraagt de stroomsterkte ongeveer 0.6 Amp.,
ais ze op een spanningsverschil van 125 volt is aan
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gesloten. Hoe men theoretisch de ampère als stroonisterkte-eenheid vastlegt, zullen we hier niet verder
nagaan ; alleen willen we er dit nog van zeggen,
dat de hoeveelheid lading, die dan per secunde door
een doorsnede passeert, zoo geweldig groot is, dat
ze eenzelfde hoeveelheid lading zelfs op 30 K.M.
afstand nog met een kracht van 1 K.G. zou afstooten!
Dit pleit wel voor de reusachtige ladingmassa’s, die
een stof in zijn inwendige bergt en die bij een
electrischen stroom een rol spelen.
We dienen nu onderscheid te maken tusschen
twee soorten van electrische stroomen, die we beide
onophoudelijk zullen toepassen, n.1. g e I ij k s t r o o m
en wisselstroom. Van den gelijkstroom en zijn
eigenschappen vormen we ons verreweg het gemak
kelijkst een goed beeld, zelfs in die mate, dat men
vooral in den beginne steeds te zeer geneigd is,
die eenvoudige eigenschappen op den wisselstroom
over te dragen, terwijl we spoedig zullen inzien, hoe
geheel afwijkend de laatste zich gedraagt. Onder
een gelijkstroom verstaat men een electronenbeweging, die steeds in dezelfde richting
plaats vindt; het is dus de stroomrichting,
die voortdurend gelijk blijft. Blijft ook de stroom
sterkte constant, dan spreken we van een stationairen g e 1 ij k s t r o o m , en deze is het, die we
stilzwijgend in het volgende bedoelen, als we over
gelijkstroom spreken. Daartegenover zullen we ook
wel gelijkstroom aantreffen, die met den tijd van
sterkte verandert, b.v. een pulseerenden ge
lijkstroom, waarbij de stroomsterkte voortdurend
beurtelings toe- en afneemt, enz. Een gelijkstroom
verkrijgt men in een draad, door er een element,
accu of andere gelijkstroomspanning op aan te slui
ten; het mechanisme dezer stroomsoort is in het
Radio
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voorgaande uitvoerig bekeken. Door O h m is proef
ondervindelijk aangetoond, dat de gelijkstroomspanning, die men op een keten aansluit, evenredig is
met de stroomsterktc, die er het gevolg van is; het
is trouwens zeer aannemelijk, dat een tweemaal zoo
groote spanning de dubbele hoeveelheid lading per
secunde door een doorsnede zal drijven. Vandaar,
dat er voor een gegeven geleider een constante
verhouding bestaat tusschen het spanningsverschil
= E Volt tusschen zijn uiteinden en de stroomsterkte = i Amp. als gevolg daarvan, d. i. :
==
i

constant. Deze breuk E
— stelt de spanning voor, die
noodig is, om een stroomsterkte van 1 Amp. door
den geleider te drijven, want: heeft men voor i Amp.
een spanningsverschil van E Volt noodig, dan is
voor 1 Amp. een spanningsverschil van =; Volt vereischt. Hoe grooter nu die voor 1 Amp. benoodigde
spanning is, des te meer weerstand biedt die geleider
blijkbaar aan den stroom; daarom heeft men de
constante verhouding =; den weerstand van
/

den geleider genoemd, dien we door R zullen
voorstellen:
E
-7- = /? •
i
Heeft de geleider voor een stroomsterkte van 1
Amp. juist een spanningsverschil van 1 Volt noodig,
dan wordt M- =.. y- = 1, dus R = 1, en deze
weerstands-eenheid heeft men de Oh m genoemd.

beatrekkringnlgVU,Clig"lg met 1 WOrdt de gevonden
E = 'X R , . ■ (3)
zijnde de (le) Wet van Ohm, geldende voor
gel ij kstro o m, waarbij we meten :
het spanningsverschil E in Volts
de stroomsterkte
i in Ampères
den weerstand
R in Ohms.
Ïn ^ het bijzonder noemt men R dan ook den
gei ij kstroom weerstand of Ohmschen
weerstand van een keten.
Hoe groot onze gekozen weerstands-eenheid is
moge uit een voorbeeld blijken. Een roodkoperdraad met een doorsnede von 1 m.M2. moet 60 M.
lang zijn, om 1 Ohm v/eerstand te bezitten. Hieruit
volgt direct, dat 1 M. roodkoperdraad van 1 m.M.2
1
doorsnee ■gÖ °,lm weerstand heeft: deze weerstand
per M. en per m.M.2 noemt men den soortelijKen weerstand, omdat ze slechts afhankelijk
is van de soort der stof. Roodkoper heeft, na zilver,
1
den kleinsten soortelijken weerstand = 6Ö
0hm;
voor ijzer bedraagt hij 0.1 Ohm, voor nickeline of
nieuwzilver 0.2 a 0.3 Ohm, voor constantaan 0.5
Ohm, enz. Nickeline, constantaan, manganine,
enz. zijn metaalmengsels, die men tengevolge van
hun grooten soortelijken weerstand weerstand sme talen heeft genoemd. Ze worden gebruikt
o. a. voor het verkrijgen van groote weerstanden
(b.v. voor een rooster-lekweerstand in een zender
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van 10.000 Ohm), weerstandsbanken en regel weer
standen. Ze bezitten echter nog een tweede gunstige
eigenschap, n.1. dat hun weerstand bij redelijke
temperatuursverhooging praktisch constant blijft. De
warmte-ontwikkeling tengevolge van den electrischen stroom, een verschijnsel, waarop we nader
terugkomen, zal hun weerstand dus niet veranderen.
Voor andere metalen, koper, ijzer, enz., is dit wel
het geval, en de weerstand neemt dan met de
temperatuur toe. Daarom mag een regelweerstand
van een lamp niet van ijzerdraad zijn gemaakt, want
dan zou bij verwarming door den stroom zijn
weerstand toenemen en de lamp dus slechter gaan
branden, hetgeen vooral voor radiolampen uit den
booze is.
Ten slotte nog een getallen-voorbeeld: om een
(roosterlek-) weerstand van 10.000 Ohm te maken
gebruikt men constantaandraad van 0.08 m.M. dik
(met zijde omsponnen), dus met een doorsnede van
1
n X 0.042 = pl.m. 0.005 m.M.2 = ^qq m.M.2, vol
gens de bekende formule voor het cirkeloppervlak.
Nu heeft 1 M. constantaandraad van 1 m.M.2 door
snede een weerstand van 0.5 Ohm, en daar de
doorsnede in ons geval 200 maal zoo klein is, zal
de weerstand daardoor blijkbaar 200 maal zoo groot
worden, zoodat 1 M. van den genoemden draad
een weerstand van 200 X 0.5 = 100 Ohm zal bezitten. AIzoo hebben we 10.000 = 100 M. draad noo100
— Sluiten we op dezen draad een spannings
verschil van 10 Voltaan, dan wordt volgens de Wet
van Ohm :
s

m
l

E= iXR
10 = i X 10.000
/ = -10
Ïq“qq0 = 0.001 Amp. = 1 milliamp.
Naast den gelijkstroom dienen we nu het begrip
wisselstroom te Ieeren kennen, want in den
draadloozen zender en ontvanger komen deze stroo
ien zoo veelvuldig voor, dat een des te dieper
inzicht in de eigenschappen en werking van beide
wordt verkregen, naarmate men verder in de wisselstroom-theorie is doorgedrongen. Nu behoort de
leer der wisselstroomen niet bepaald tot een der
gemakkelijkste onderwerpen uit de electriciteitstheorie, zoodat we — om binnen het kader van
populair wetenschappelijke beschouwingen voor
oningewijden te blijven — met eenige omzichtig
heid ons tot de meest noodzakelijke hoofdpunten
op dit gebied zullen beperken. Hoe een wissel
stroom kan worden opgewekt, daarvan zullen we
spoedig een voorbeeld Ieeren kennen, maar allereerst:
wat is een wisselstroom ?. Hieronder verstaan we
een stroom, die voortdurend van sterkte
en daarbij periodiek van richting
verandert. Men denke zich weer een koper
draad, waarin de vrije electronen in hun eeuwig
durende ongeordende warmtebeweging verkeeren.
Sluit hierop in plaats van een gelijkstroomspanning
nu een wisselstroomspanning of kortweg wissel
spanning aan, hoe dan ook opgewekt. Zij in het
beginmoment het spanningsverschil nul, dus ook de
stroomsterkte. Geleidelijk groeit nu het spannings
verschil aan; stel links hooger spanning dan rechts,
dan komen de electronen in gerichte beweging*)
*) En wel naar links, van — naar —j—, terwijl de stroom vol
gens afspraak gericht is naar rechts van -f- naar — (zie blz,
63 en 64).
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schouwde doo,s„ee®Daa™ bere k'het Lu? bfr
verschil een grootste waarde = È ' Volt enT, gS~
ook de stroomsterkte op dat oogenblik = /aTs
Nu neemt het spanningsverschil weer af "jiTi
steeds minder electronen zich door de domsnt
bewegen, en met de spanning is weldra ook h!
stroomsterkte tot nul gedaald Vervolgens speelt
a
J verschijnsel zich in tegengestelde richting
at, d. w. z. het spanningsverschil groeit weliswaar
weer aan, maar de spanning wordt nu rechte hoo“r
dan links zoodat de vrije electronen thans den
tn d?nün kantj W1°^den. uitgedreven, en aanvankelijk
in toenemend, later in afnemend aantal door de
doorsnee stroomen, gepaard gaande aan het eerst
toenemend en later afnemend spanningsverschil;
totdat spanning en stroomsterkte weer gelijktijdig
nul worden. De tijd, die op dit oogenblik sinds
net beginmoment verloopen is, noemt men de
periode (of trillingstijd) van den wisselstroom:
in dit tijdsverloop heeft dus één volledige heen-en
weerslingering der ladingen plaats gevonden. Dit
geheele proces herhaalt zich onophoudelijk: iedere
volgende periode worden de electronen wederom
heen en weer gedreven. Deze rusteloos heen- en
weerslingerende ladingen zijn het b.v., die den
wolfraamdraad in onze electrische lampen doen
gloeien, want behoudens zeer weinige uitzonderingen
leveren alle centrales ons wisselstroom, en wel in
ons land met een periode van l/50 secunde. Men
stelle zich eens even voor, dat men 50 maal per
secunde zoo’n heen- en weerslingering moest mee
maken ! En toch is dit aantal slingeringen per
secunde, dat men de frequentie n (of trillings

■

..

i

vj-

j

getal) van den wisselstroom noemt, nog maar genng; want naast dezen 50 periodigen of Iaagfrequ enten wisselstroom zullen we speciaal te maken
krijgen met hoogfrequente wissdstroomen,
waarbij de electronen zelfs bereid blijken te zijn zoo
noodig vele millioenen malen per secunde heen en
weer te slingeren. De grens tusschen Iaagfrequenten
en hoogfrequenten wisselstroom is niet scherp te
trekken We zullen echter later inzien, dat een laagfrequente wisselstroom hoorbaar gemaakt kan wor
den in een telefoon, en dat het trillingsgetal, dus
de toonhoogte der opgewekte geluidstrilling dan
juist gelijk is aan de frequentie van den wisselr
stroom. We zullen een wisselstroom nu laagfrequent
blijven noemen, zoolang de bijbehoorende toon
hoorbaar blijft. Daar de hoogste tonen, die ons
gehoororgaan kan waarnemen, omstreeks de frequen
tie 10.900 bezitten, zullen we bij frequenties boven
de 10.000 van hoogfrequente wisselstroomen be
ginnen te spreken.
Zoo hebben we bij den wisselstroom terugge
vonden de grondbegrippen van de trillingsleer, die
we reeds vroeger ontwikkelden. We willen echter
niet nalaten, daaraan hier ter plaatse nog een nieuw
begrip toe te voegen. Bij de voorgaande beschou
wing over het wezen van een wisselstroom werden
spanningsverschil en stroomsterkte n.1. gelijktijdig
nul en ook gelijktijdig maximum. Hoe vanzelf
sprekend dit ook moge schijnen, toch behoeft dit
in het algemeen bij een wisselstroom geenszins het
geval te zijn: tegen die vanzelfsprekende voorstel
lingen, aan den gelijkstroom ontleend, hebben we
dan ook van te voren reeds gewaarschuwd. Wel
verloopen de spannings- en stroomsterkte-wisselingen met dezelfde periode, maar in het algemeen
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zal de spanning telkens vroeger of later door
nul en maximum heengaan dan de stroomsterkte

pISBs-S

den van spanning en stroomsterkte telkens een
‘$SV.eAoop ^an 1/4 Periode verschilt, dan drukt men
dit uit door te zeggen, dat ze een phase verschil
Van /.4-,b?zltten dikwijls ook geeft men als phaseverschil (= verschil in trillingstoestand) een hoek
op en wel het genoemde breukdeel van 360°, zoodat
u° jS Seva* het phaseverschii dan 'U V 360°
...
bedraagt. Zoo kan men dan b v. zeggen, dat
bij dezen of genen wisselstroom de spanning 90° na|)It, of de stroomsterkte 90° voorijlt In het hiervoor
besproken wisselstroombeeld was het phaseverschii
tus'Chen spanning en stroomsterkte echter 0°, of
!ïtL,me" zeg!’ dat sPan"ing en stroomsterkte met
'u.L‘n Phase waren Welnu, wanneer een
g oeilamp op wisselstroom brandt, dan zijn voor
elkaar "’P sPanm.ng' en stroom ook inderdaad met
rfin L JhaSe (behoudens kleinigheden), maar in
beelri . ndensator leeren we een eerste voorsterkfe cnol": '?aar,n we zullen zien, datdestroom.b'! de spanning voorijlt.
sfrnom h
1
dat een condensator een
beM? hpïu°riaa
De isolerende laag tusschen de
doorcranoS verhindert immers iederen stroomen vL/pp
schuilt hierin veel waarheid,
vnlknmpn
f^Jkstroom althans is dit bezwaar
snann^l Mbindend‘.SIuit men een gelijkstroomsator aan Han.een ^akbatterijtje b.v., op een conden°Lafanp’d; *• verbindt men de + pool geleidend
dan heeft
“I/3001 aan het andere bekleedsel,
no?en laHï dlt sIe*chts ten ^volge, dat er van de
P
ngen stroomen naar de condensator-be-

:
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j

i
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kleedsels, zoolang, tot deze hetzelfde spannings
verschil bezitten als de polen der stroombron ; verder
kan er niets gebeuren. De tijd, voor dit opladen
van den condensator noodig, is praktisch doorgaans
slechts een uiterst klein gedeelte van een secunde,
des te grooter, naarmate de capaciteit van den con
densator grooter is. Alleen gedurende dit korte
tijdsdeel treedt dus een stroom naar den conden
sator op, die zeer snel tot nul afneemt. Overigens
blokkeert de isoleerende tusschenlaag den gelijkstroomweg volkomen.
Sluiten we echter een wisselspanning op een
condensator aan, dan valt het resultaat geheel anders
uit. Dan toch wordt bij toenemende spanning steeds
meer lading naar den condensator gedreven, tot na
lU periode de spanning haar maximum heeft bereikt;
de lading van den condensator is dan ook op z’n
grootst, de stroomsterkte op dat oogenblik echter
nul, daar er geen lading meer toestroomt, de lading
zich niet meer beweegt. Tot hier komt het gedrag
overeen met dat van gelijkstroom.*) Daarna echter
neemt bij wisselstroom de spanning weer af, zoodat er nu lading uit den condensator zal terug
vloeien naar de stroombron, ofwel: de condensator
ontlaadt zich weer. Daar de bewegingsrichting der
lading is omgekeerd, zullen we afspreken, de stroom
sterkte nu negatief te noemen. Hoe sterker de span
ning afneemt, des te sneller zal de condensator zich
ontladen en des te grooter sterkte krijgt dus de
ontladingsstroom. Is de spanning na verloop van l/2
periode tot nul afgenomen, dan is de condensator
al zijn lading weer kwijt, maar zullen de ladingen
zich juist op z’n snelst bewegen en de stroomsterkte
dus op z’n grootst negatief zijn. Vervolgens keert
*) Een overeenkomst, die overigens niet meer dan opper
vlakkig is.
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de aangelegde wisselspanning van richting om,
wordt negatief, blijft dus feitelijk afnemen tot be
neden nul, zoodat de ladingen zich ook in dezelfde
negatieve richting blijven bewegen en den conden
sator weer opladen, maar in tegengestelden zin als
pas, d. w. z. het bekleedsel, dat eerst positief ge
laden was, wordt nu negatief. Na 3/4 periode is de
spanning op z’n grootst negatief geworden, de con
densator weer maximaal geladen en de negatieve
stroomsterkte nul geworden. Ten slotte neemt de
spanning weer in waarde af, de condensator ont
laadt zich weer, d. w. z. de bewegingsrichting der
ladingen keert om en de stroomsterkte wordt dus
weer positief, totdat we na verloop van een heele
periode weer in den uitgangstoestand terug zijn :
spanning = nul, condensator ontladen of wel lading
= nul, stroomsterkte echter op z’n grootst positief.
In iedere volgende periode speelt zich telkens op
nieuw hetzelfde wisselende ladings- en ontladingsproces van den condensator af, gepaard aan de
wisseling der spanning. De achtereenvolgens gedu
rende een periode doorloopen toestanden ziet men
m fig 3 toegelicht. Hierin duidt E de aangelegde
wisselspanning aan, Cden condensator, i de stroom
sterkte, T de periode. De woorden: „afnemend,
toenemend, maximum” slaan op de volstrekte of
absolute waarde der betreffende grootheid, dat is
de waarde, afgezien van het teeken.
condensator nu wisselstroom door? In
dnnr He^/i0
want de ladingen kunnen niet
Let men ^°Jeerend^ tusschenlaag heen stroomen.
bron en riP , r ?PJe !,est van dl kelen, de stroommoet men aansluitdraden op den condensator, dan
want
ma.g bevestigend beantwoorden,
Q beurtelings toe- en afvloeiende condensator-
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ladingen veroorzaken daarin wel degelijk een wis
selstroom, die een passenden meter zou doen uitslaan
of een lamp zou kunnen doen branden. Bij wijze
van compromis zullen we dan zeggen, dat een con
densator wisselstroom schijnbaar doorlaat, maar
spreken meteen af, dat woord „schijnbaar” gemaks
halve voortaan weg te laten, zoodat we zijn
gekomen tot het resultaat:
Een condensator houdt gelijkstroom
,te£.c”«
maar
Iaat
wisselstroom
(schijnbaar) door. Deze uiterst belangrijke eigenherhaaldelp toepassen.^
e" Zender
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ning
laat

aan op een condensator, dan
een wisselstroom door,

-f

:

/MX.

o

In fig 4 ziet men het verloop van de spanning
nen

Hol

voorgaande beschouwing en met fig 3
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IS ook op den tiid "/ rater wordtJ 200
E pas ■/ r later n w T ' \r 0 geworden, terwijl
de spanning in L
W<?rdt’ enz- Voortdurend is
sterkte-verloop op achte!°°n ' i ï bi^ het stroom-

“RS'iirv.iJïwmen

b"

s'room'

een wisselspan

Fig. 4.

waarvan de stroomsterkte90°voorijlt
bij de aangelegde spanning.
Nu we weten, dat een condensator een wissel
stroom althans schijnbaar doorlaat, doet zich direct
de vraag voor, welken schijnbaren weer
stand een condensator aan een wisselstroom
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biedt. Hiervoor Iaat zich wiskundig een eenvoudige
formule afleiden, die weer van principieel belang
voor ons is, n.1. :
I
W=
2 ji n C 1
(4)
waarin voorstelt:
den schijnbaren weersland van den
condensator *) in Ohms.
n de cirkelconstante = 3.14
n de frequentie van den wisselstroom.
c de capaciteit van den condensator
m Farads.
standZedie°nmHUie
°nS’ dat de schijnbare weerb edt des e kiiCn°. enSat0r aan den wisselstroom
uieat, aes te kleiner is, naarmate de frequentie van
W,SSeIfr00,n en de capaciteit van den conden
ved m^dt’é^eken'
kunnen ons hiervan zonder
veei moeite rekenschap geven, n.1. als volgt:
hoeveeIhe'idr<laHin h®
caPacite*t, dan zal de
niiiD-Qwiccir ladln&vdle de condensator bij despanafstaat e v e'n re ri'!acdter)eenv°,gens opneemt en weer
veelheid heen ptf ^ro° ^ zlin > deze grootere hoeeen evenredl i f sllnSerende lading beteekent
condensator hhikh°0tere stroomster|de, zoodat de

«« wSsSarK'*
toe^dan^worrlf6 ,frecïueiltie van den wisselstroom
aantal malen
condjnsator ook een grooter
zoodat de totale i ^cun^e geladen en ontladen,
secunde tiid
Iadln/shoeveelheid, die dan in 1
ook evenrerlio- °r Ge? draaddo°rsnee gestroomd is,
ook evenredig grooter wordt, m.a.w de stroom') Ook wel genoemd de „capacitieve reactantie”.
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1:

sterkte wordt grooter en de weerstand van den
condensator dus evenredig kleiner.
Een enkel getallenvoorbeeld moge dit nader toe
lichten. We sluiten een 50 periodige wisselspanning
van 125 Volt aan op een condensator met een capa
citeit van 2 ti. F, Hoe groot is de schijnbare weer
stand van den condensator, en welke stroomsterkte
laat hij door?
In formule (4) is dan: n = 50, C = 0.000002
Farad, dus:
1
W = 2 TC X 50X0
000002 “ 1600 °hm’
Verder is gegeven, dat de wisselspanning 125
Volt bedraagt; wat bedoelen we daarmee? Wat
zullen we verstaan onder d e grootte van een
spanning, die voortdurend van waarde verandert
en daarbij periodiek van richting wisselt? Dit is
zuiver een quaestie van afspraak. Fig. 4 geeft het
verloop van een wisselspanning gedurende één
periode weer. Ze Iaat ons zien de waarde der span
ning op ieder oogenblik, de z.g. oogenblikkelijke
of momenteele waarde der spanning. Daar de span
ning gedurende de eerste halve periode evengroote
positieve waarden doorloopt als gedurende de tweede
helft negatieve, zal de gemiddelde waarde der
spanning nul zijn, zoodat dit gemiddelde als spanningsmaat onbruikbaar is. Wel zou men het gemid
delde der spanning gedurende een halve periode
als inaat voor de spanning kunnen gebruiken, welk
gemiddelde^ wiskundig gelijk blijkt te zijn aan
ongeveer
deel van de in a x i m u m-waarde,
die de spanning na l/4 periode aanneemt, en inderdaad zijn er gevallen, waarin men met dit gemid-

8Ö

delde te doen krijgt (b.v. bij tweezijdig gelijkge-richten wisselstroom, waarover later). Ook de
maximumwaarde zelf zou als maat bruikbaar zijn.
Toch heeft men geen van deze waarden als maat
gekozen, maar men heeft zich meer laten leiden door
de aanwijzingen der meetinstrumenten, die praktisch
voor het meten van wisselspanningen en evenzoo
wisselstroomen bruikbaar bleken te zijn. O.a. is
daartoe geschikt de hittedraadmeter. Hierin
is een dunne constantaandraad uitgespannen, die bij
stroomdoorgang warm wordt en daardoor uitzet;
deze lengtevermeerdering wordt op eenvoudige
wijze in een hoekdraaiïng van een wijzer omgezet,
die zich over een schaal bewegen kan. Deze meter
heeft het groote voordeel, dat ze voor iedere
stroomsoort bruikbaar is, want iedere electronenbeweging, hetzij gelijkstroom of wisselstroom, laagfrequent of hoogfrequent, of van welken meer
samengestelden aard ook, heeft steeds warmteont
wikkeling tengevolge en zal den meter dus doen
uitslaan. Sluit men nu een wisselspanning op zoo’n
meter aan, dan zullen beurtelings toe- en afnemende
stroomen door den hittedraad gaan, die wisselend
toe- en afnemende warmteontwikkeling zullen ver
oorzaken. Hiermee zouden wisselend grooter en
kleiner wordende uitslagen van den wijzer over
eenkomen, maar tengevolge van traagheidsverschijnselen in den meter kan de wijzer deze wisselingen
niet volgen en zal hij een zekeren middelstand
aannemen. Nu heeft men afgesproken, de gelijkstroomspanning, die nood i g zou zijn
om den wijzer van den hittedraadmeter
dienzelfden uitslag te geven, kortweg
de spanning van den wisselstroom te
zullen noemen, of ook wel de middelbare of
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grooter dan en wel 1,11 maal zoo groot als de
in het voorgaande genoemde gemiddelde waarde
van de wisselspanning per halve periode. Een
wisselspanning van 125 Volt, zooals in ons vraag
stuk gegeven was, wil dus zeggen, dat de middel
bare waarde der spanning 125 Volt is, of wel, dat
die wisselspanning in een hittedraadmeter dezelfde
warmteontwikkeling en uitslag zal veroorzaken als
een gelijkstroomspanning van 125 Volt. Demomenteele waarden der wisselspanning veranderen echter
ieder oogenblik vanaf 0 Volt tot het maximum
125
0.707 = 1,414 X 125 .= 177 Volt ongeveer. Merk
op, dat deze maximumwaarde der spanning 1,414
maal zoo hoog is als d e spanning van den wissel
stroom : men denke hieraan bij het belasten van
condensatoren met wisselstroom; in ons geval moet
de doorslagspanning van den condensator dan niet
alleen grooter dan 125 Volt, maar ook grooter dan
177 Volt zijn.
Dezelfde beschouwingen gelden voor de stroomsterkte van een wisselstroom. Ook hier verloopen
de momenteele waarden der stroomsterkte volgens
een golflijn, als in fig. 4, varieerend van maximum
tot nul en omgekeerd, maar als maat voor d e
stroomsterkte van een wisselstroom neemt men de
sterkte van den gelijkstroom, noodig voor gelijken
uitslag van den hittedraadmeter; deze middelbare
of effectieve waarde der stroomsterkte is weer
0,707 maal de maximuin-waarde, en omgekeerd de
maximumwaarde 1,414 maal de middelbare.
Keeren we nu terug tot den condensator, waarop
Radio
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een wisselspanning van E Volt is aangesloten, ten
gevolge waarvan er (schijnbaar) een stroomsterkte
van i Ampère door den condensator stroomt. E en
i stellen hier de middelbare waarden van spanning
en stroomsterkte voor. Evenals indertijd bij den
gelijkstroom, wordt, als men E tweemaal zoo groot
maakt, ook i tweemaal zoo groot, zoodat de ver
F
houding -j constant blijft. Bij gelijkstroom hebben

Ze is echter alleen bruikbaar voor groote capaciteiten,
omdat anders de stroomsterkte te klein wordt om
met den hittedraadmeter gemeten te kunnen worden,
tenzij men met hoogere spanningen of grootere
frequentie werkt. Hoogere spanning wordt dikwijls
al spoedig begrensd door de doorslagspanning van
den condensator; met grootere frequentie krijgen
we echter juist veel te maken, want, zooals reeds
vroeger opgemerkt, spelen hoogfrequente wissel
stromen een overheerschenden rol bij den radio
ontvanger en zender. Denken we ons als voorbeeld
eens een frequentie n = 1.000.000, een frequentie
die we op blz. 19 reeds aantroffen bij aethertrilImgen met een golflengte van 300 M., welke later
in direct verband met wisselstroomen van die fre
quentie zullen blijken te staan. Aan een wisselstroom
van deze frequentie biedt een condensator van 2
,a.E. volgens formule (4) slechts een weerstand

we deze verhouding den Ohmschen weerstand R
van den geleider genoemd, en evenzoo spreken we

m

in ons geval af, -j den wisselstroom-weerstand W
van den condensator te noemen.

Derhalve is ^
i
= W, dus •' E ~ i X
zijnde weer naar gedaante
de Wet van Ohm. Het is deze weerstand W,
waarvoor in de wisselstroom-theorie de in formule
4 genoemde waarde kan worden afgeleid.
1 >aar we in het voorgaande getallenvoorbeeld voor
W vonden 1600 Ohm, wordt dan nu volgens de
Wet van Ohm:
125 = i X 1600
of i = J25 = 0,078 Ampère.
1600
Omgekeerd: meet men deze stroomsterkte met
een hittedraad-ampèremeter, dan kan men bij ge
geven wisselspanning uit de Wet van Ohm den
schijnbaren weerstand W van den condensator
berekenen, en daarna uit formule (4) de capaciteit
C van den condensator, als men de frequentie n
van den wisselstroom kent. Men ziet hier dus een
eenvoudige methode voor zich voor het bepalen
van de grootte van de capaciteit van een condensator.

I
1
W = ---------1-________________
Ohm.
2 X 1.000.000 X 0.000 002 — 4;—=0.08
a

f.

Terwijl dus het opnemen van een condensator in
een keten den weg voor gelijkstroom volkomen af
snijdt en ook voor Iaagfrequenten wisselstroom nog
een vrij aanzienlijken weerstand beteekent, kan een
hoogfrequente wisselstroom vrijwel ongehinderd
passeeren. Zoo werkt een condensator op een meng
sel van stroomen eenigermate als een zeef, die
gelijkstroom weert, Iaagfrequente stroomen sterk
verzwakt en alleen de hoogfrequente ongehinderd
doorlaat. Als laatste voorbeeld hiervan noemen we
een (telefoon-)condensator met capaciteit C== 0.003
ft.E. Hiervoor is:

I
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de gelijkstroomweerstand R = oneindig groot
de wisselstroom weerstand W volgens (4)
voor frequentie n = 1000 :
W = 53 000 Ohm
„
n = 1000.000 : W = 53 Ohm.
Inderdaad ligt hierin de rol van den telefooncondensator in een ontvanger opgesloten.
Verderop zullen we in de zelfinductie van een
spoel een middel leeren kennen, om juist omge
keerd gelijkstroom vrijwel ongehinderd en Iaagfrequenten wisselstroom met betrekkelijk kleinen weer
stand te laten passeeren, terwijl hoogfrequente
wisselstroomen hierin een grooten weerstand
ondervinden, b.v. bij de hoogfrequent-smoorspoel;
daarna zal de combinatie van beide, capaciteit en
zelfinductie, tot een zeefkring van sterker uitge
sproken eigenschappen blijken te leiden.
Het meten van capaciteiten met behulp van for
mule (4) en de Wet van Ohm, doet ons ook een
eenvoudig middel aan de hand om proefondervin
delijk te laten zien, wat er gebeurt, als men twee
condensatoren parallel of in serie schakelt.
Twee condensatoren, in het algemeen twee appa
raten A en B in serie of achter elkaar
schakelen wil zeggen: den stroom achtereenvolgens
door A en B laten gaan, dus bij het beginpunt van
A inleiden, daarna het uiteinde van A met het begin
van B verbinden en den stroom 'bij het uiteinde van
B weer afvoeren. Daarentegen verstaat men onder
parallel of naast elkaar schakelen: de
beginpunten verbinden en hier den stroom inleiden,
daarna de eindpunten verbinden en daar den stroom
weer afvoeren, zoodat de stroom zich nu in twee
takken splitst, ten deele door A, ten deele door d
vloeit, waarna de takken zich weer vereenigen. Voor

|P

Hoe grootje

capaciteit die ze in beide gevallen met z’n tweeën
vormen ? In geval b der parallelschakeling Iaat zich
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deze vraag direct beantwoorden met behulp van de
vroeger gegeven definitie voor de capaciteit van
een condensator (blz. 40). Denk daartoe de rechterbekleedsels met de aarde verbonden, en de linkerbekleedsels tot een spanning E geladen, dan is
de capaciteit van elk der 2 condensatoren gelijk aan
de capaciteit der linkerplaat en deze bedraagt vol
gens de definitie van het begrip capaciteit op blz.
35 achtereenvolgens:

i
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01
c'--f

en

c2 = Qz
E

1
2 7i n C

Tezamen dragen de linkerplaten bij een spanning
E een hoeveelheid lading <2, + 0.2* en vertegen
woordigen ze dus een capaciteit
0,2
O2_61 1
'o*_r
, r
c = Q\ +
~~jë 1
C2E
Bij parallel-schakeling van 2 conden
satoren met capaciteiten Q en C2 wordt
dus de totale capaciteit gelijk aan de
som van beide:
C = Cj + C2.
In geval a van serie-schakeling kan men de totale
capaciteit eenvoudig afleiden met behulp van den
wisselstroomweerstand W volgens formule (4). Sluit
men n.1. een wisselspanning E tusschen begin en
uiteinde der keten aan, dan zal de wisselstroom
1
eerst in C, een weerstand Wx = 2 71 nC\- ondervin1
den, daarna in C2 nog een weerstand W2 = 2 ^ n C2
dus tezamen een weerstand

w — wx

w2 =

1
2 n n Cx

waaruit direct volgt:

1
2 71 n C

'

I
1
2 .t n Cj■ + 2 n n O.
of, als we beide leden met 2 n n vermenigvuldigen:
1 = A--- L _L
—C2 4" Cl

c

c>
dus:

Q,
C =

c, c2

•

Ci C2

Ci + c2

Bij serieschakeling van 2 conden
satoren met capaciteiten C, en C2 wordt
dus de totale capaciteit gelijk aan het
product der capaciteiten, gedeeld
doordesom.
Schrijven we deze formule in den vorm:

C=

r

Ci

Ci + c2 X C2

,

Cl
Cj —(— C2 kleiner dan 1, omdat de
teller kleiner is dan de noemer, waaruit volgt:
dan is de breuk

O < C2 .
Evenzoo kan men schrijven:

+

1
2 n n C2

Gelden beide condensatoren nu tezamen voor een
capaciteit C, dan zal de totale weerstand zijn:
W=
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r

o ==

C2
Cj

r
C2

X c, ,

waaruit om dezelfde reden volgt:
C < Ci .
In woorden:
Bij serieschakeling van de 2 condensa-

I
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toren met capaciteiten C, en ftis de fn* >
capaciteit kleiner dan elk van ! f
dus ook kleiner dan H 1Vi f
Y a 11 b e i d e,
Daarentegen leest mèn „?t deVo™ule c' -“c”c'
direct at, dat bij |. a r a 11 el sc h.keHng'd t’
tota!e capacneit grooter is da„ ei
van beide, dus ook grooter dan de
grootste.
nr3f‘ me*n deze resultaten door een eenvoudige

i

Ba."SÏÏS3» c“" £ irsrsn.7

i

|
:

met een hittedraadmeter de stroomsterkte. Zooals
WG nP biz„ 82 berekenden, zal deze dan in beide
gevallen 0,078 Ampere blijken te zijn. Neem daarna
beide condensatoren op in het schema, dat in fig.
5C is geteekend, waarop dezelfde wisselspanning
wordt aangesloten.
In stand 1 van den tweepoligen omschakelaar
staan beide condensatoren blijkbaar parallel gescha
keld; de totale capaciteit is dan C = Ci + C2==2Cj.,
hier 4 fi.F, zoodat de stroomsterkte tweemaal zoo
groot moet blijken te zijn, hier 2 X 0.078 Ampère.
Zet men den omschakelaar echter in stand 2, dan
staan de condensatoren in serie en wordt de totale

c.xc 1

1
= \
Cï , hier 1 IX.F.,
2 C\
zoodat de stroomsterkte moet blijken te bedragen
-i- X 0-078 Ampère, dus 4 X 200 klein a^s in s^an(^ ^

capaciteit C =

Dit schema is meteen algemeen bruikbaar voor ieder
ander géval, -waarin men 2 onderdeden van een

X3

V

keten öf parallel of serie wil kunnen schakelen (b.v.
om den antennecondensator in een ontvanger paral
lel op- of in serie met de antenne-spoel te plaatsen).
Van de vele toepassingen van het serie-of parallel
schakelen van condensatoren zullen we er hier enkele
naar voren brengen:
a. een antenne bestaat uit een stelsel van een of
meer metaaldraden, tusschen isolatoren uitgespannen.
Deze draden, onderling verbonden, zijn op te vatten
als het eene bekleedsel van een condensator, waarvan de aarde den rol van het tweede bekleedsel
speelt; soms ook wordt onder de antenne een tweede
geïsoleerd dradenstelsel uitgespannen, een z.g. tegencapaciteit, die dan den rol van de aarde overneemt
en met de antenne den condensator vormt. De
capaciteit van dezen condensator noemt men de
anten ne-capaci te it C{. Deze laat zich nu
naar wensch vergrooten of verkleinen, door hiermee
parallel of in serie een condensator C2 te schakelen.
Zooals later zal blijken, wordt dienovereenkomstig
de golflengte van de te ontvangen of uit te zenden
aethertrilling vergroot of verkleind. De totale capa
citeit van beide condensatoren tezamen voldoet aan
voorgaande formules en resultaten.
Overigens moet, naast haar condensatorwerking
tegenover aarde, aan de antenne ook nog een zekere
zelfinductie worden toegeschreven, die evenzeer de
golflengte zal blijken te beïnvloeden.
b. Het is dikwijls gewenscht, b.v. voor het af
stemmen van korte golven, een capaciteit eerst grof
te kunnen instellen en daarna fijn te kunnen bijre
gelen. Daartoe kan men gebruik maken zoowel van
de parallel- als van de serie-schakeling van 2 draaicondensatoren, die men zoo kiest, dat de maximum
capaciteit O, van den eenen b.v. 10 a 20 maal zoo
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;

groot is als de maximum-capaciteit C, van ripn
anderen, b.v. C, = 500 c.M. en C2 = 50 c.M. Zet
men ze parallel, dan wordt de totale capaciteit celiilr

s ndSssï'ïinïb.'8»"'

%ï

?pe^ihgrenZen* g,elegen capaciteifsbedragen nu grof
'fif' m'jt d.en grooten en fijn regelbaar met
den kleinen draaicondensator. Een nadell dezer v£e
gebruikte methode is de vergroote nulcapaciteit dip
inetu0sscdherntekagrenS dtr.rege,b*re capacited verhoóg;
intusschen kan men hieraan tegemoet komen door’

nu
gedurende de eene h"Iftcondensator. Ieiden, wordt
bekleedsel, gedurende ü T p^node het linker
bekleedsel positlef ^el.d ander.f. helft het rechterzullen de eléctronen in He ’ dlenovereenkomstig
beurtelings naar lint» de IsoIeerende tusschenstof
trokken, en £e t
?aar rechts worden 8e‘
bunnen bewegen 2II|if ch In een isolator moeilijk
bewegingsvrijheid helm Ze <och> voorzoover ze
krachten mee heen en
’ ,.met deze wisselende
hierbij, dat deze krachtenW(ferSilngjren’ Men bedenke
zeer groot kunnen ziin “sschen de twee bekleedsels
jn, vooral, als de isoleerende

;

i
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laag dun is. Voor dit heen en weer bewegen der
electronen is arbeid noodig, zijnde een arbeidsverlies
in de tusschenitof ol diëlectricum, vandaar diëlectrische verliezen. Deze electrische arbeid gaat over
in arbeidsvermogen der kleinste deeltjes, dus in
warmte en zal dus warmteontwikkeling in de tus
schenstof veroorzaken.
Nu zijn het laag- en hoogfrequente wisselstroomen,
die we voor ons doel noodig hebben en die een
condensator liefst met minimaal verlies moet laten
passeeren. Bij een ontvanger is de energie, die van
buitenaf in het toestel komt, dikwijls ongelooflijk
gering, vooral bij zwakke zenders op grooten afstand,
zoodat zelfs zeer kleine verliezen reeds noodlottig
kunnen zijn en ontvangst onmogelijk maken. Hoe
minder diëlectricum zich dan ook tusschen de condensatorbekleedsels bevindt, vooral op die plaatsen,
waar ze het dichtst bij elkaar zijn en de krachtswerkingen dus het grootst zijn, des te geringer zullen
de verliezen zijn; vandaar dat lucht als tusschenstof
ongetwijfeld de voorkeur 'verdient. Ook bij de ver
dere bouw en montage van den condensator streeft
men er naar, z’n verliezen minimum te maken.
Soms worden deze diëlectrische verliezen in den
vorm van weerstandsverliezen opgegeven (wel te
onderscheiden van den wisselstroomweerstand W
van den condensator!). Zoo noteert b.v. de General
Radio Company voor een draaicondensator van
0.001
geheel instaande, een weerstand R = 0.03
Ohm bij een frequentie 834.000.
Zonder nadere uiteenzetting vermelden we hier,
dat dit beteekent, dat er voor die frequentie bij een
stroomsterkte van i Ampère een electrisch vermogen
van i2R Watt aan diëlectrische verliezen in den
condensator verloren gaat. Staat die condensator
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dus op maximum-capaciteit in de antenneleidint?
van een kleinen zender, en gaat er een antennestroom van 2 Ampere doorheen van de voornoemde
frequentie (behoorende bij een golflengte van 360
M-), dan bedragen z’n diëlectrische verliezen
22 X 0.03 = 0.12 Watt.
Daar de wisselstroomweerstand van den conden
sator voor deze frequentie bedraagt:

In werkelijkheid nemen de diëlectrische verliezen
dus evenredig met de frequentie af, bij gelijkblij
vende wisselspanning E.
In ons geval zouden ze dus bij een spanning van
3S2 Volt voor een frequentie 1000 bedragen:
0.12
~ = 0.000144 Watt,
834

1

derhalve uiterst gering.
Tevens leeren we uit het bovenstaande, dat de
diëlectrische verliezen evenredig zijn met het quadraat der aangelegde wisselspanning:

n tl C

I
^ X 834.000 X 0Ü01 X 10—e 5=5 191 °hm >
zal een stroomsterkte van 2 Ampère vereischen een
wisselspanning op den condensator van

i2R =

E 8=8 1 x W = 2 X 191 = 382 Volt.

SJrf?

zoo
«"*“5 » Ui

sas «"«faas

is rW ™
d.ieIect.nsche verliezen toenemen. Toch
deze conclusie onjuist, want wordt n 834 X zoo
1
klein, dan verandert ook W =
, welke
2 7i n C
/^ten o-fwoi
jX ^ = 382 Volt de stroomsterkte
de
m
daar,van 834 X zoo klein wordt. In
wordt d;2 Hklngoo^ voor de diëlectrische verliezen
«oot Lda" *3f X 200 klein en R 834 X zoo
groot, dus in totaal het verlies 834 X zoo klein.

;

R
X R = pX

zoodat bij 2 X zoo kleine wisselspanning de ver
liezen 4 X 200 klein zijn. Aangezien in den ont
vanger de wisselspanningen steeds zeer gering zijn,
worden daar de besproken verliezen althans voor de
langere golven, d. i. de niet al te hooge frequenties,
buitengewoon klein. De bedoelde condensator, ook
overigens van uitstekende constructie, kan dan ook
als een gunstig voorbeeld van een „low-loss-condenser” (= condensator met lage verliezen) worden
beschouwd. Aan het bezwaar van de extra verliezen,
die een parallel geschakelde billicondensator mee
brengt, is hier tegemoet gekomen door het draai
bare stelsel door middel van een tandradoverbrenging van een tweeden knop voor fijnregeling te
voorzien. Nogmaals memoreeren we echter, dat de
verliezen bij hoogere frequenties evenredig toenemen,
zoodat ze voor zeer korte golven een in verhouding
belangrijke grootte kunnen aannemen, als zich een
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isoleerende tusschenstof, b.v. mica, tusschen de
condensator-bekleedsels bevindt.
Hetgeen we thans en vroeger over diëlectrische
verliezen hebben meegedeeld in de isoleerende
tusschenstof van een condensator, in het algemeen
in het isolatie-materiaal, dat zich bevindt tusschen
twee metaaldeelen, waartusschen een wisselend
spanningsverschil bestaat, kunnen we aldus samen
vatten : deze verliezen zijn:
le recht evenredig met het volume der isolatiemassa.
2e omgekeerd evenredig met den afstand der
geleiders, dus de lengte van den isolatie-weg
spanning11* evenredig met het quadraat der wissel-

en de minimumcapaciteit:
C _ .30 X 5
30 + 5 = 4.3 c.M.

.

Deze methode leent zich dus speciaal voor kleine
capaciteiten en men kan er zich gemakkelijk van
overtuigen, dat de capaciteit van het stelsel nu tus
schen deze grenzen grof regelbaar is met den billicondensator en fijn regelbaar met den grooten condensa
tor, juist omgekeerd dus als bij de parallelschakeling.
Immers: regelt men vanuit den maximum-stand
van beide condensatoren alleen den kleinen condensator op de helft terug, dan wordt:
C = 500 X 25 = 23.8 c.M.

4e recht evenredig met de frequentie.

500 + 25

waardoor C dus sterk vermindert, terwijl, wanneer
men alleen den grooten condensator op de halve
capaciteit terugbrengt, C slechts weinig afneemt:
verliezen 'in n et

-h" W.6 n0g een ander soort

en fijnregeling me? hp?SiUit£angsPunt> kandegrofook worden verridit door ll*'2 draj!icondensatoren
Kiezen we hetzelfde „p?0iï Ze In sene te schakelen,
parallelschakeling d £etaIIen'V00rbeeId als voor de
eIlng’ dan wordt volgens de afgeleide
formule C = Si X C,
het stelsel •
C' + ^
maxi™"i-capaciteit van
c — 500 X 50
5ÜO^+5o ^ 45,5 C-M*

G =

i

:

i

250 X 50
250 + 50 = 41,7 c.M.

De regelbaarheid van C met den grooten condensator is blijkbaar uitermate fijn. Intusschen kleeft
ook deze serie-schakeling het bezwaar van de
vergroote diëlectrische verliezen aan, die het gebruik
van twee condensatoren in plaats van één met zich
brengt, al missen we hier het nadeel van de ver
groote nulcapaciteit.
c. Ondersteld, we hebben een 2 /&.ƒ% blokcondensator, geschikt voor een bedrijfsspanning van
1000 Volt. Boven 1000 Volt belast, is de kans op
doorslag groot. Als de aan te leggen spanning nu*
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b.v. 1800 Volt bedraagt, kunnen we, iii plaats van
één, twee van die condensatoren gebruiken en deze
dan in serie schakelen. Het spanningsverschil van
1800 Volt tusschen de uiteinden van het stelsel
verdeelt zich dan over beide, en daar ze hier even
groot zijn, krijgt elk slechts het halve spannings
verschil, d.i. 900 Volt, te dragen, zijnde toelaatbaar.
Echter is de capaciteit van het stelsel nu tot de helft
verminderd; immers:

X C,
c = Cx
C'i -|- Cz

2X2

2 + 2 = 1 ta.F.

Wenscht men toch als totale capaciteit 2
te
handhaven, dan kan men zijn doel bereiken door
1000^0 /r

^__ mOüÏQJLTL

I

1

nu twee grootere coiidensatoren, elk van 4uF.
heeft gevormd; schakel deze daarna in serie waar-*
door de capaciteit weer gehalveerd wordt Alzoo
vertegenwoordigt het heele stelsel, in fig. 6 vooVgesteld, een capaciteit van 2 ^.F., terwijl het nu
geschikt is voor een maximum-belasting Van 2 V
1000 = 2000 Volt.
ë
*
Zet men twee condensatoren met on gelijke capa
citeiten in serie, dan zal de condensator met de
kleinste capaciteit volgens formule (4) dengrootsten
wisselstroom weerstand bezitten, en volgens de Wet
van Ohm dus ook het grootste gedeelte van het
totale spanningsverschil krijgen te dragen. De span
ningen op beide zullen omgekeerd evenredig aan
hunne capaciteiten zijn.
Nog één voorbeeld: een Dubilier-condensator van
0.004 (.i.F. met een bedrijfsspanning van 12.500 Volt
is opgebouwd uit tien blokcondensatoren in serie,
elk van 10X0.004 = 0.04 tu.F. en bestand tegen
~ *250 Volt. Het geheel is zeer zwaar

I
I

s>oon Volt

97

geïsoleerd. Een voordeel dezer constructie is nog,
dat bij mogelijken doorslag van 1 der condensato
ren niet meteen de eindpolen van het heele stelsel
zijn kortgesloten, maar de kans groot zal zijn, dat
de 9 overblijvenden de spannning althans tijdelijk nog
I

Fig. 6.

te gebruiken. Schakel^er
4 van die condensatoren
de
twee andere, zoodat men
twee parallel, evenzoo

zullen kunnen verdragen, elk

1400 Volt

ongeveer, waardoor erger voorkomen wordt. Het
blijft dan natuurlijk zaak, den geheelen condensator
door een nieuwen te vervangen.
Een laatste, maar bijzonder belangrijke eigenRadio

7

98
schap van den condensator willen we hier
bespreken, n.1. den grooten dienst, dien hij voor nog
ons
verrichten kan b.j het opwekken van hoog
frequente wisselstroom en en als gevofe
daarvan voor het opwekken van aethertriihngen
Weliswaar kan deze beschouwing nog niet volledig
worden gegeven, omdat we daartoe eerst noe het
begrip zelfinductie moeten leeren kennen, maar voorzoover het den condensator betreft, zijn in het voor
gaande alle daartoe benoodigde begrippen ontwikkeld.
We denken ons een condensator, die met een gelijkstroombron is opgeladen tot een spanningsverschil
van b.v. 100 Volt. Stel, dat het Iinkerbekleedsel a
positief is geladen, het rechterbekleedsel b even
sterk negatief. Nadat de verbindingen met de stroom
bron verwijderd zijn, en de geladen condensator
dus geheel op zichzelf staat, verbinden we zijn
beide bekleedsels door een koperdraad. *) Het teveel
aan electronen op b zal dan door deze geleidende
verbinding naar a overstroomen, om daar het tekort
aan te vullen. Eerst hebben de electronen een kort
tijdsdeel noodig om op gang te komen, zooals een
trein, die zich in beweging zet, maar gaandeweg
stroomen ze steeds sneller over. En als het oogenblik
is gekomen, dat b zijn teveel aan electronen kwijt is
en beide bekleedsels dus elkaar hebben geneutra
liseerd, is de sterkte der electronen-beweging juist
op z’n grootst geworden. Het gevolg is, dat de
electronen door hun vaart te ver door vliegen,
evenals een schommel, die naar beneden gaande en

I
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i
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*) In werkelijkheid geldt de volgende beschouwing al e ,
als de verbindlngsdraad zelfinductie bezit, waarop we
terugkomen.
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bl ij H'staanf maaf1 er ^et f'»“™ «
stil
slingert. Daardoor krii2tSa°nuS ™?fnelheid doorh een
electronen, stoot daardoor
fS fen .teveel aan
electronen steeds sterker af eUv^, toestr°omende
sterkte dus geleidddk tot n,,7af d°°ri dAstroomer één ondeefbaar klïn ooVen’blt^an "uS^waaH ‘
geladen ?s StOnkmidnde|?"kfH6 °P l’" sterkst>positie"
S‘ 9n,middelllJk daarna herhaalt zich het-

SeelPaaneVrPofegengeStelde richting en beSM het

teveel aan electronen weer van a naar b terug te
stroomen evenals de schommel, in zijn hoogsten
stand gekomen, van daaruit weer terugslingert.
Wederom stroomen de electronen-massa’s door de
vaart die ze krijgen, te ver door, zoodat b niet
alleen z’n tekort krijgt aangevuld, maar zelfs een
teveel aan electronen ontvangt, dat weer tot een
maximum oploopt; dan is b negatief, a positief
geladen en zijn we dus weer in den uitgangstoestand
terug, waarna het geheele procédé zich weer bij
herhaling afspeelt. Zoo slingert de lading dus voort
durend van b naar a heen en weer door den koper
draad, zooals een vrij heen en weer slingerende
schommel. Het verloop van het proces is in fig. 7
voorgesteld ; de pijltjes geven hierin de richting der
electronen-beweging aan; zooals we weten, is
de stroomsterkte i feitelijk juist tegengesteld geDeze slingerende, ook wel genoemd oscilleerende ontlading van den condensator
doet in den koperdraad een w.‘ssJ lee°én
ontstaan, zoodat we hier een eerste m'MeI
kennen voor het opwekken van een wiwetofroom
De tijd, waarin de lading eenmaal neen
slingert, dat is de periode van den w.sselstroom,
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afhankelijk van enkele gegevens der kefpn
en uit
de later te noemen formulef die
er voor geldt, zal
I
blijken, dat een periode van
rüÜOÜÖÖ secunde even
goed kan voorkomen als een periode van-i

ïr^nd*é„ÏÏ tSX.'t -ToraÏT
penode af van de capacifeit C vf. den conSenflr

SS

nieetngden°’0®n ^^ff^Teriod" évenredig'fe lijn
met den wortel uit de capaciteit, zoodat een viermaal zoo groote capaciteit een tweemaal zoo groote
periode, dus ook een tweemaal zoo klein! frP
quentie, ten gevolge heeft.
6 fre'
zicEhV-als de s,Jngeringen van een schommel, aan
mhzdf overgelaten, gaandeweg kleiner zullen
worden, totdat de schommel ten slotte tot rust
vedhp«H°0hZaI bij de condensator-ontlading de hoeMCld heen en weer slingerende lading geleideuiHniW1!?F w?rden en tot nul naderen, hetgeen men
uitdruktdoor ezegge„,datde slingering gedempt
s. De oorzaak van die demping is in beide gevallen
e zoeken in arbeidsverliezen, waarmee de slino-ering
gepaard gaat. Bij den schommel is arbeid noodig om
wee^VindV0 dC °P.han^Punten en ook den luchtweeistand te overwinnen, waardoor het arbeidsgfn Vjn den s?h°mmel gaandeweg wordt
h;;^ri^Ld e-7 deze tot stilstand komt. Evenzoo wordt
dij de oscilleerende ontlading van den condensator
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o.a. arbeid verbruikt in het diëlectricum tusschen
de platen, de hiervóór besproken diëlectrische ver
liezen ; ook voor de warmte, die door de heen en
weer slingerende lading in de keten ontwikkeld
wordt; dit werkt als een rem, doet de oscillaties
afnemen in sterkte en geleidelijk uitsterven Het
verloop van zoo’n gedempte slingering ziet men in
fig 8» grafisch voorgesteld. In tegenstelling daarmee
stelt fig. 8b een ongedempte trilling voordeze zou men verkrijgen, wanneer het gelukte de
arbeidsverliezen telkens uit een energiebron aan
te vullen, zoodat het slingerend stelsel zijn
zelfde energie behoudt. Hoe dit praktisch uit
voerbaar is, zullen we later leeren inzien; onge
dempte electronenslingeringen en daarbij
behoorende ongedempte aethertrillingen vor
men het belangrijkste middel voor draadlooze

tie, waarin ze plaats vindt, noemt, men de eigen
frequentie van het stelsel. Daarentegen kan
men de lading ook dwingen, in een andere fre-

Tyd.

V

Tjfd
Fig. 8b.

Fig. 8a.
overdracht. Voor het geval jvan den schommel
wordt de slingering ongedempt, als de persoon,
die zich er mee vermaakt, telkens zooveel
arbeid er aan levert, dat de verliezen gedekt worden.
Ten slotte nog de opmerking, dat men de oscil- •
leerende ontlading van een condensator, aan zichzelf
overgelaten, een vrije trilling noemt; defrequen-

quentie heen en weer te slingeren, door er n.l.een
wisselspanning van afwijkende frequentie op aan te
sluiten, welk geval we in het voorgaande uitvoerig
beschouwden; dan spreekt men van gedwongen
trillingen. Zoo zal ook een schommel vrij heen en
weer slingeren, als we hem, eenmaal op gang
gebracht, geheel aan zichzelf overlatén, maar ook
kunnen we hem dwingen zich in eenige andere
frequentie heen en weer te bewegen, door slechts
de plank met de hand in de gewenschte frequentie
heen en weer te trekken. De periodiek aangewende
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kracht met dezelfde periode werkt als die, waarin
de vrije schommeling zou plaats vinden, en inder
daad doet men dat ook bij het „opzetten'’ van een
schommel, door hem telkens op het goede oogenblik een duw te geven. Daartoe moet de frequentie
van de periodiek werkende kracht dus gelijk zijn
aan de eigen frequentie van den schommel; inzoo’n
geval spreekt men van resonantie. Een derge
lijk geval treffen we aan in de geluidsleer bij twee
stemvorken of snaren van gelijke toonhoogte. Slaat
men de eene stemvork aan, dan brengt deze de
omringende lucht in trillingen van gelijke frequentie.
Deze bereiken de andere stemvork en zullen haar
alleen dan doen meetrillen of resoneeren, wanneer
ze dezelfde eigen-frequentie bezit; zoo niet, dan
zullen de betrekkelijk zwakke luchttrillingen niet
bij machte zijn, haar de gedwongen trilling op te
dringen. Zoo zullen ook in ons electrisch geval de
krachtigste ladingsslingeringen optreden, als de aan
gelegde wisselspanning dezelfde frequentie bezitals
de eigen-frequentie van de vrije condensator-ontlading
in de keten, dus in het resonantie-geval. Hoe we
hiervan bij het „afstemmen” van een keten op be
paalde eigen-frequentie met een draai condensator
gebruik maken, zal later blijken; het is een der
hplansriikste hulpmiddelen, om zwakke wissel
spannfngen, die we van draadlooze zenders ontvang ,
fjet best tot haar recht te doen komen.

MAGNETISCHE WERKING VAN DEN
ELECTRISCHEN STROOM.
Naast de electrische krachten, door elèctrische
ladingen uitgeoefend, zullen we nu een en ander
over magnetische krachten meededen. Deze zijn,
hoewel ze ook door den aether worden overge
dragen, van een geheel anderen aard dan de elec
trische. Reeds in de grondslagen doet dit verschil
zich duidelijk aan ons voor. Terwijl we h.I. vroeger
zeiden, dat een lichaam de electrische eigenschap
bezit, wanneer het in staat is kleine voorwerpjes
aan te trekken en daarna af te stooten, heeft een
lichaam de magnetische eigenschap, wanneer het
kleine ij z e r deeltjes aantrekt. Merk op, dat het
speciaal ijzerdeeltjes moeten zijn en dat de aantrek
king nooit door een afstooting gevolgd wordt.
Zoo'n lichaam is ons allen bekend als een magneet.
Naar den vorm onderscheiden we staafmagneten,
hoefmagneten en magneetnaalden; ze zijn vervaar
digd van staal, bij voorkeur speciaal magneetstaaf
dat, zooals ons weldra zal blijken, met behulp van
een electrischen gelijkstroom gemagnetiseerd is.
Houden we een staalmagneet in de hand, dan be
houdt hij daardoor het vermogen een spijker tot
zich te trekken, waaruit wederom blijkt, dat de
magnetische toestand zich principieel van den elec
trischen onderscheidt. Mogelijke electrische ladingen
zouden immers vanaf het ijzer als geleider onmid-
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dellijk langs ons lichaam naar de aarde afvloeien
zoodat de magneet dan zijn werking zou moeten
verliezen, hetgeen in strijd is met de werkelijkheid
want de magnetische werking wordt niet in het minst
door al of niet aanraking met de hand beïnvloedt.
Ten overvloede bezit een magneet nog een ken
merk, dat een electrisch geladen lichaam ten eenenmale mist, n.1. dat hij, vrij beweeglijk opgehangen
steeds een bepaalden stand aanneemt en wel on
geveer de richting Noord—Zuid. Een ons allen
bekende toepassing hiervan is het kompas. Opgrond
van dit verschijnsel is men er toe gekomen de beide
uiteinden van den magneet, zijn z.g. polen, te
onderscheiden in Noordpool, di. de pool, die
zich richt naar het Noorden (in onze streken in
werkelijkheid ongeveer 15<> Westelijk daarvan), en
Zuidpool; in die polen denkt men zich aan
wezig respectievelijk noord- en zuidmagnetisme,
waarvan de magnetische krachtswerking uitgaat.
Evenals er in de electriciteitsleer twee soorten lading
bestaan, positieve en negatieve, met juist tegenge
stelde eigenschappen, zoo treffen we hier twee
soorten magnetisme aan. Ook de wet der aan
trekking en afstooting ‘blijft hier gelden: twee
noordpolen, evenzoo twee zuidpolen, stooten elkaar
af, terwijl een noord- en een zuidpool elkaar aan
trekken.
Een zeer kenmerkend verschilpunt doet zich echter
weer aan ons voor, wanneer we trachten beide
soorten magnetisme zoodanig te scheiden, dat we
een lichaam krijgen met een overmaat van noordof zuidmagnetisme. Dit nu blijkt absoluut onmoge
lijk te zijn, terwijl in de electriciteitsleer een lichaam
zonder eenig bezwaar een overmaat of tekort aan
electronen kan bezitten. Om ons van dit afwijkend
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gedrag te overtuigen, breken we een magneetnaald,
een gemagnetiseerde breinaald b.v., middendoor.
We zouden dan verwachten, dat de eene helft een
overmaat van noordmagnetisme bezit en de andere
helft een teveel aan zuidmagnetisme; maar dit
mislukt, want bij onderzoek met behulp der boven
genoemde aantrekkings- en afstootingswet blijkt,
dat zich op het breukvlak twee nieuwe polen hebben
gevormd: de eerste helft heeft daar een zuidpool
er bij gekregen, de tweede een noordpool. Het
eenige resultaat is dus, dat er twee nieuwe mag
neetnaalden zijn ontstaan. Ieder magnetisch
lichaam bezit steeds evenveel noordals zuidmagnetisme; treffen we op de eene
plaats noordmagnetisme aan, dan moet zich nood
zakelijk op een of meer andere plekken van het
lichaam een even groote hoeveelheid zuidmagnetisme
bevinden.
De genoemde proef voert ons nog tot een andere
belangrijke gevolgtrekking. Breekt men iedere helft
opnieuw in tweeën, dan heeft men 4 magneten
gekregen ; herhaalt men dit voor ieder deel, dan
ontstaan er 8, daarna 16, enz. Weliswaar worden
de stukjes steeds kleiner, en zal dit deelproces
praktisch al spoedig bezwaren opleveren, maar we
kunnen het ons steeds verder denkeii voortgezet,
en er is geen enkele redelijke grond, waarom die
eigenschap zou ophouden te bestaan. Ook al worden
de stukjes weldra onhandelbaar klein, het blijven
steeds magneetjes. Voortgezette deeling leidt echter
ten slotte tot de ijzermoleculen als kleinst moge
lijke deeltjes, en zoo komen we tot de alleszins
aannemelijke onderstelling, dat ook de ijzermoleculen
nog steeds magneetjes zullen zijn. Men noemt ze
magnetische moleculen, afgekort tot magneculen,
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of ook elementair magneetjes. Dit wordt
uitgedrukt in de eerste hypothese van Weber:
elke magneet is opgebouwd uit on
noemelijk veel elementair magneet
jes.
Wanneer de ijzermoleculen zich werkelijk als
magneetjes gedragen, zou men hieruit omgekeerd
allicht besluiten, dat ieder stuk ijzer dan ook een
magneet moet zijn. Hoe dan te verklaren, dat een
stuk ijzer in zijn geheel toch niet-magnetisch kan
wezen? Daarbij moet men bedenken, dat ons oor11 ’
een s*uk ijzer
of niet magnetisch is,
alleen hiervan afhangt, of we buiten het ijzer
iets van zijn magnetische werking waarnemen.

geheel beheerscht door de rangschikking of ordening
der magneculen. De tweede hypothese van Weber
zegt daaromtrent, dat in een niet-magnetisch stuk
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Fig. 9b.
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8 i n n e n het ijzer zullen
ic ongetwijfeld altijd magnetische krachten
nicur ma?nwfLZe 8 5eer. sterke> tusschen de
elementair
maar of wij ernaar hnif0nd-e^ling aanwezig zijn,
"
}
naar buiten ^ts van merken/ wordt

ijzer de elementair magneetjes gerangschikt liggen
in gesloten banen, in een magnetisch stuk ijzer
daarentegen in open banen. In het eerste geval,
zie fig. 9a , heeft ieder noordpooltje van het eene
elementair magneetje een zuidpooltje van een ander
tegenover zich, zoodat ze eikaars werking naar
buiten toe opheffen: ze oefenen een gelijke, maar
tegengesteld gerichte kracht uit op een noordpool,
buiten het ijzer geplaatst. In het tweede geval, zie
fig. 9b , maken de polen aan de uiteinden der open
banen hierop echter een uitzondering; deze hebben
immers geen andere polen tegenover zich, en heffen
ook onderling eikaars krachtswerking blijkbaar niet
op: ze oefenen op de noordpool buiten het ijzer
de krachten TC, en /<2 uit, die in het algemeen
zoowel naar grootte als naar richting verschillend
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zijn, en de resulteerende kracht R opleveren. Wil
men dan ook een breinaald magnetisch maken, dan
kan men dit doen, door er met een sterke magneetpool, noordpool b.v., steeds in dezelfde richting
eenige malen over de volle lengte langs te strijken;
dan trekt men de zuidpooltjes der elementair mag
neetjes met zich mee, verbreekt.daardoor den samen
hang der gesloten banen en richt ze in meerdere
of mindere mate in de lengterichting der naald.
Beter gelukt dit verbreken der gesloten banen met
behulp van een electrischen gelijkstroom, waarover
verderop nader. Zelfs kan men het uiteenvallen der
gesloten banen hoorbaar maken (Barkhausen-effect).
Omgekeerd kan men een staalmagneet geheel of
ten deele ontmagnetiseeren door schokken, sterk
verhitten, of — en zoo doet men het veelal praktisch
— met behulp van wisselstroom ; in al deze gevallen
stelt men de elementair magneetjes in de gelegenheid,
hun oude standen in de gesloten banen te hernemen!
De eene ijzersoort, en wel weekijzer, is echter
veel gemakkelijker magnetisch te maken clan de
andere, n.1. staal, waartegenover staat, dat weekijzer
ook veel gemakkelijker zijn magnetisme weer ver
liest. De oorzaak van dit verschillend gedrag moet
"T 'ZiZJ:'! e™nZSttn in b 6 ,W,e eg1 ij k h e i d
der elementair magneetjes: vergelijk hiermee het
eeSln b.e'vee^!ij<heid dér Vféctronen in
... cc.
een
hypothese van ^eber" daTT^^ Z6g‘ de derde
w e e k ij z e r de
elementair maagneet j es ngemakkelijk
beweeglijk zijn, L
111 sjaal^ daarentegen
da°
W°rd‘ «ht*r niet bedoeld,
ucu zé1
ze Üich
zien Hi6rmee
mppr
ijzer hee!i bewezen
^ .gemakkeliik door het
eener vaste stof aoü\Ze ZX)n ,mmers als moleculen
aste stof aan hun plaats gebonden; wel echter
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kunnen zè al of niét gemakkelijk draaien om hun
evenwichtsstand. Houdt men dan ook de noordpool
van een magneet in de buurt van een staafje week
ijzer, dan draaien de beweeglijke elementair mag
neetjes daarin ten deele hun zuidpooltjes naar die
noordpool toe. Zoo wordt het weekijzeren staafje
reeds magnetisch alleen onder invloed of influentie
van de in. de buurt zijnde magneetpöol, zoodat we
hier hetzelfde .i n f 1 u e n t i erv e-rs ch ij n s el; aan
treffen als in de electriciteilsleer. Tevens is hiermee
de „magnetische eigenschap!’ verklaard, want 'de
magneetpool zal de dichterbij gelegen zuidpool van
het weekijzer sterker aantrekken dan zij de noord
pool afstoot, zoodat het wordt aangetrokken. Ver
wijderen we echter de magneetpool en het weekijzer
van elkaar, dan keerën de elementair magneetjes ook
even gemakkelijk weer tot hun oude standen terug,
d. i. het weekijzer verliest meteen grootendeels zijn
magnetisme weer. De beweeglijkheid der elementair
magneetjes is echter nooit zoo groot, of hierbij doet
zich altijd eenige traagheid voor: ze blijven iets
hangen in de gerichte standen, die ze eenmaal had
den: aangenomen, zoodat het weekijzer toch een
kleine hoeveelheid magnetisme blijft behouden, Üet
zg. teruggebleven of r e m a n e n t magnetisme.
Het zal nu duidelijk zijn, waarom men weekijzer dan
ook een tijdelijken of temporairen magneet noemt,
in tegenstelling met een permanenten of blijvenden
magneet, zijnde een staalmagneet. In staal toch zijn
de elementair magneetjes veel lastiger te richten
door hun geringe beweeglijkheid, maar zijn ze het
eenmaal, dan behouden ze ook om dezelfde reden
hun gerichten stand, in hoofdzaak althans.
In de voorgaande bespreking van de eenvoudigste
grondslagen van de leer van het magnetisme hebben
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we hoofdzakelijk onze aandacht beperkt tot den
bouw van den magneet zelf. Letten we nu eens
meer in het bijzonder op het gebied rondom een
magneet, het z.g. magnetische veld, dat hij
rondom zich draagt. Hierin doet hij zijn magneti
sche krachtswerking gevoelen, niet op onze zintui
gen, want die reageeren er geen van alle op, maar
op ijzerdeeltjes of op een magneetnaald. De over
dracht dier magnetische krachten geschiedt niet door
middel der lucht, maar door den aether, evenals bij
electrische krachten. Ook in het luchtledig rij.
stooten twee noordpolen elkaar even sterk af, zoodat
we vanzelf weer tot den aether als overdrager der
krachtswerking komen. Echter blijft de mogelijkheid, dat een tusschenstof, als glas, mica, papier,
al draagt ze de magnetische krachten dan ook niet
over, toch de grootte er van zou kunnen beïnvloeden.
Ook bij de electrische krachten troffen we dat
"™ers ?ai?> doordat de tusschenstof ook zelf een
electnsch krachtenveld in den aether opwekt, dat
kracMenPp?htke iike ,veJd verzwakt' Bij magnetische
echter doet deze invloed der
ich slechts bij wijze van uitzondering tusschenstof
gelden • bii

glas* of ebonietplaat, of zelfs een koperplaat, tusschen
beide, plaatsen. Klaarblijkelijk vormt echter ijzer,
als tusschenstof gebruikt, hierop een uitzondering,
omdat immers ijzermoleculen wel magnetisch zijn,
dus door het veld gedeeltelijk gericht zullen worden,
waardoor het ijzer ook zelf tot een magneet wordt
en een bijkomstig magnetisch krachtenveld in den
aether opwekt. Daardoor wordt het magnetisch
veld echter niet verzwakt, maar versterkt, en meestal
zelfs zeer aanzienlijk. De reden, waarin ijzer het
magnetisch veld versterkt, noemt men den verslerkingsfactor of permeabiliteit (= doorlatingsvermogen)
van het ijzer. Deze grootheid
kan zeer wel waarden
van 100 tot 1000 of nog
„
meer aannemen. Van deze veldversterking door ijzer
vooral weekijzer natuurlijk, wordt een dankbaar
gebruik gemaakt bij den electromagneet, dien we
verderop zullen bespreken.
Ten einde eenig- nader inzicht in den bouw
vmh6? de ,krachtsverdeeling in een magnetisch
veld te verkrijgen, kan men de volgende proef
nemen. Op den vlakken bodem van een schaaltje
WeirMen nn" m
magneetstaaf je, voldoende
n„°f.Z,Chte Van de bodemafmetingen. Ver
dikke
m-en eV een laag van een eenigszins
ikke, strooperige oliesoort in, 2 a 3 c.M hoop*
5 c MW°lnner°he‘ Daarna steekt men een ongeveer
door het nfiHH gema^netiseerde naainaald loodrecht
en aat dTt n n/anr?e,n cirkelvormig schijfje kurk
noordpool de?
drijven' Onderstel, de
zuidpool steekt even L'r
0nd(:r 2ekeerd> de
noordpool der naald
Ven UltJ BrenS nu de
den magneet die nn h
ide noordP°ol aan van

als nuf doS hS die ''nvl0ed Pr“ zoo goed
uiLesnroken
^ Teste ™°lecuulsoorten |een
ae zMnPren
!SChE eige"schappen bezitten;
onder invloed vfn hiT* w WOrden het ook niet
bijkomstig krachtenveld^’ Z6 ,wiekken dus geen
kelijke magnetische „pMP’ zo°dat zehetoorspronversterken S On eenvo
noch ..verzwakken noch
zich hiervan door een m Jne 7'1Ze overtuigt men
van
' ‘ een kompas te hn^H? 6V?p eeniSen afstand
kompasnaald dan aannee^t' °6 Ütand’ dien de
minst, wanneer we een hiTn ver.andert nief in het
we een blad pap,er of karton, een
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schijfje kurk in beweging komen en langzaam een
gebogen baan doorloopen van de noordpool van
den staafmagneet naar de zuidpool. De wrijving met
de olie voorkomt, dat de beweging te snel plaats
vindt, waardoor de naald uit haar juiste baan zou
geraken; slechts bij zeer langzame beweging geeft
de naald op ieder oogenblik gehoor aan de mag
netische kracht, die daar ter plaatse heerscht, zijnde
de resultante van de afstootende kracht der noord
pool en van de aantrekkende kracht der zuidpool.
Zoo’n baan nu, beschreven door een noordpool in
het veld van een magneet, noemt men een mag
netische krachtlijn, omdat deze lijn in ieder
punt de richting der magnetische kracht aangeeft.
En onder de richting van de krachtlijn, die
men er met een pijlpunt in teekent, verstaat men
de richting, waarin de noord pool die baan door
loopt. In fig. 10 ziet men een aantal krachtlijnen
van een magneet voorgesteld: ze gaan alle van
hLpn00r^P00 Ult\ sPreiden zich «Heen, beschrijven
bogen die ten deele zoo wijd zijn. dat ze ver
daarna d e^hli T °"^ ‘ee.kening liggen, om zich
aaarna alle bij de zuidpool weer te verzamelen
Het aantal magnetische krachtlijnen, dat men in
zonder^dit" aan^'lzen' ''s blijkbaar onbeperkt groot,
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papier, waaronder een staafmagneet ligt, met ijzer
vijlsel te bestrooien. Door enkele lichte tikjes op
het papier zien we de ijzerdeeltjes zich dan rang
schikken langs de krachtlijnen: ze worden n.I. door
influentie tot kleine magneetjes, die door het veld
gericht worden langs de krachtlijnen en zich onder
ling aaneenrijgen tot banen, die als een voortzetting,
een sluiting, van de open banen der elementair
magneetjes in den staafmagneet kunnen worden
beschouwd. Zoo’n krachtlijnen-figuur in ijzervijlsel
noemt men een magnetisch spectrum. Verschillende
magnetische eigenschappen laten zich in zoo’n
spectrum zichtbaar maken, zooals de afstooting van
2 gelijknamige polen, de influentie van weekijzer,
enz., hetgeen we den lezer overlaten.
We maken er nog even op attent, dat analoge
beschouwingen ook gegeven kunnen worden over
een electrisch veld, opgewekt door een positief
of negatief geladen lichaam. Ook hierin kunnen
we de electrische krachten ordenen langs kracht
lijnen, zijnde nu electrische krachtlijnen : het ziin
de banen, door een positief ladingsdeeltje beschreven.
De bewegingsrichting ervan is weer de richting der
d e hit'vin gaan van de positief Seladen lichamen,
, 5.het v®ld opwekken, en loopen naar de negatieve
hetec °e' We treffen ze b'v' aan tusschen de twee
dseIs., va” een geladen condensator ; haar
aantal wordt volgens hetzelfde beginsel uitgeteld als
b'i de magnetische krachtlijnen en is evenredig mèt
de hoeveelheid lading, waarvan ze uitgaan
van dT Iee 'van t V°0rgaande de ontwikkeling
opzich en narll I ^ magnetisme in verschillend!
Keer hehhii
P‘ met die van de electriciteitsteer, hebben we aan den anderen kant niet
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nagelaten er voortdurend met nadruk op te wijzen,
dat de aard van magnetische lichamen en krachten
een geheel andere is dan van electrische. We zullen
nu het verband bespreken, dat er tusschen beide
gebieden bestaat. Dit is in zijn eenvoudigsten vorm
het eerst gevonden door Ampère. Deze liet een
electrischen gelijkstroom, door een of meer elementen
opgewekt, door een koperdraad vloeien en nam waar,
dat een toevallig in de nabijheid aanwezige magneet
naald daardoor van stand veranderde, telkens, als hij
den stroom sloot, trachtte de naald zich loodrecht op
de draadrichting te plaatsen, om bij stroomverbreking weer tot de Noord—Zuid-richting terug te
keeren. Daar een magneetnaald alleen reageert op
magnetische krachten, volgde hieruit, dat een
electrische stroom blijkbaar in zijn omge
ving magnetische krachten opwekt. Nu
kennen we het mechanisme van den electrischen
stroom, en we weten dus, dat hij bestaat uit be
wegende electronen, in het algemeen bewegende
ladingen. Vandaar, dat we komen tot de volgende
belangrijke uitspraak:
Terwijl stilstaande ladingen (ladingen
in evenwicht) uitsluitend electrische krach
ten uitoefenen, worden door bewe
gende ladingen tevens magnetische
krachten opgewekt.
De bouw van het magnetisch veld, door een
rechten stroomgeleider opgewekt, kan weer met
behulp van ijzervijlsel onderzocht worden. Stelt
men den geleider loodrecht op door het midden
van een stuk wit karton, dat men met ijzervijlsel
bestrooit, en stuurt men door den draad een ge
lijkstroom van 'voldoende sterkte, b.v. 5 of 10
Ampère, dan ziet men bij -zacht tikken op het karton
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de ïjzerdeeltjes zich rangschikken volgens concen
trische cirkels rondom den stroomdraad: dit zijn
dus de magnetische krachtlijnen van den rechten
stroomgeleider. Houdt men verder den rechten ge
leider horizontaal boven of beneden een kompas
naald, dan kan men uit de richting, waarin de
noordpool zich bij sluiten van den stroom beweegt,
gemakkelijk de richting van de magnetische kracht
lijnen afleiden. Hiervoor geldt een uiterst eenvou
dige regel, die direct het verband aangeeft tusschen
de richting van den stroom en die van de magne
tische krachtlijnen, door dien stroom opgewekt, en
wel de kurket rekker regel. De richtingen
van stroom en krachtlijn behooren n.I. op dezelfde

wijze bij elkaar als de twee bewegingsrichtingeri,
die we bij een gewonen kurketrekker of rechtsche
schroef kunnen waarnemen. Draaien we immers een
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Fig. 11b.
kurketrekker in een kurk, dan beweegt hij zich
rechtlijnig vooruit en gelijktijdig cirkelvormig
rechtsom, evenzoo bij terugdraaien achteruit en
linksom. Zoo ook blijken de magnetische kracht
lijnen van een stroom, die naar voren loopt, zich
rechtsom om den stroom heen te slingeren, en
omgekeerd linksom, als de stroom, naar achteren
loopt, dus naar ons toe. Men geve zich vooral goed
rekenschap van wat we onder richting van stroom
en krachtlijn verstaan (beide in het voorgaande
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besproken), want zonder dat 'heeft 'zoo’h regel
géenerlei zin; zie ook fig. 11.
Aanmerkelijk sterker wordt het magnetische veld,
indien we in plaats van een rechten stroomgeleider
een cirkelvormigen nemen, of beter nog een reeks
cirkelvormige geleiders achter elkaar, dus een cilin
drische draadspoel of draadklos. Men denke zich
b.v. een stuk kartonnen koker, waarop een of meer
lagen windingen van geïsoleerd koperdraad zijn aan
gebracht. Leidt men een electrischen gelijkstroom
door dien draad, dan blijkt deze draadspoel zich te
gedragen als een gewonen staafmagneet, het eene
uiteinde als noordpool, het andere als zuidpool
hetgeen met een kompasnaald gemakkelijk kan wor
den aangetoond. Deze werking is wederkeerig,
d.vv.z. maakt men omgekeerd de stroomspoel beweegijk, door haar b.v. in een lus van een koord op te
t n?en’ °*an kan men met de noordpool van een
aantrekken R"et 6606 l!iWnde afs‘ooten, het andere
inrichHnt B j ,een lecllnisch volmaakter ophangkw kr ninm^ str00mt0?- en afvoer door middel van

I
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zich megt har»"16" Z6lfS laten zien- dat de spoel

Zuid nlaakt en as ongeveer in de richting Noord
gewone staari-e *
‘n dit °P^ht als een
ook het maenetfseh6 gedraaSf•. En ten slotte wijst
In fig- 12 waarinhhel?eC rUm ‘n iizerviiIsel dit uit.
magnetische krachtliinir,IS .voor£esteld, ziet men de
gen bundel binnen dé snoei in^" vn]wel evenwijdimet de open banen h
°°pen’overeenkomende
een staafmagneet waarnJ eleme»‘a<r. magneetjes in
uittreden, zich uitsnrpM» Z£ -rech s b‘j de noordpool
stroomrichting „s

■i

i

door pijlpunten
aangegeven, en
het valt onmid
dellijk op, dat
ook hier aan
den k u r k etrekkerregel
voldaan is,
hoewel de rol
van stroom en
krachtlijn juist
is omgekeerd.
Van linksaf ge
zien, is het nu
immers de mag
netische kracht
cm’
lijn, die vooruit
gaat
en de cir
bi
kelvormige
E
die
stroom,
rechtsom loopt;
van rechtsaf be
keken respectie
velijk achteruit
linksom.
en
Omgekeerd kan
men deze algemeene geldig
heid van den
kurketrekkerregel ook benut
ten om de windingsrichting
van spoelen te
bepalen, als de-
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ze met het oog niet te volgen is; daar dergelijke
spoelen in ontvanger en zender op velerlei plaatsen
gebruikt worden, kan dit middel dikwijls zijn nut
hebben. Leidt men den stroom in zoodanige richting
door de te onderzoeken spoel, dat haar rechteruiteinde Noordpool wordt, dus de Noordpool van een
magneetnaald afstoot, dan is de stroom, dus ook de
draad, vanaf de pluspool der stroombron rechtsom
om de spoel gewonden, als men van linksaf in de
spoel kijkt. Zoo kan men b.v. onderzoeken, of alle
exemplaren van een spoelenstelsel voor een ontvan
ger dezelfde windingsrichting en overeenkomstige
aansluiting van de draadeinden op de contactstroo,n °f stekers bezitten, zijnde een noodzakelijke
eisch voor zoo’n stelsel.
Het aantal magnetische krachtlijnen is altijd even
redig met de stroomsterkte in den geleider, die het
veld opwekt, terwijl het verder voor een draadspoel
evenredig ,s met het aantal windingen; dit is ook
zeker1 nfntkï Want !?deJe str°omwinding wekt een
f ; a
magnetische krachtlijnen in den aether
op, die alle yolgens den kurketrekkerregel gelijkgehet1 aantal Mr" Verstfken- «ieruit volgt, dat

spoeldoorsnede te ziin en°1’peri',ak ,der (gemiddelde)

De treffende

overeenkomst, die er bestaat tusschen

f
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het magnetisch veld van een staafmagneet en van
een cilindrische stroomspoel, brengt ons vanzelf tot
de vraag, of wellicht de oorzaak van het magnetisch
veld in beide gevallen dezèlfde is. Bij een electrischen stroom zijn het de bewegende electronen, die
het veld opwekken, en bij een staafmagneet? De
elementair magneetjes, zal men zeggen. Inderdaad
bespraken we in het voorgaande, dat een magneet
is opgebouwd uit elementair magneetjes, wat dus
eigenlijk hierop neerkomt, dat een groote magneet
bestaat uit een groot aantal zeer kleine magneetjes.
Daarmee hebben we weliswaar een grooten stap in
de goede richting gedaan, maar feitelijk is de quaestie
daarmee slechts teruggebracht tot de nieuwe vraag,
wat een elementair magneetje dan eigenlijk is, en
hoe het mogelijk is, dat dit magnetische krachten
uitoefent. Zijn het hier wellicht ook bewegende
electronen, die het magnetisch veld opwekken? Zoo
ja, dan hebben we de oorzaak van het veld in beide
gevallen tot hetzelfde teruggebracht, n.1. tot bewe
gende electronen. Welnu, dit blijkt inderdaad het
geval te zijn, en dit behoeft ons ook niet te verwon
deren, als we terugdenken aan den vroeger besproken
bouw van een atoom: een positieve kern, waarom
electronen rondwentelen in allerlei banen. In het
atoom zelf treffen we eeuwigdurend zich bewegende
electronen aan, dat zijn dus blijvende electrische
stroompjes rondom de kern, in den vorm van een
cirkel of ellips, die elk voor zich een magnetisch
veld opwekken. De straal en stand der baan is voor
de verschillende electronen in het atoom echter zeer
uiteenloopend, zoodat hun magnetische velden elkaar
ten deele versterken, ten deele tegenwerken. Bij de
meeste atoomsoorten is de bouw zoodanig, dat de
resulteerende magnetische werking van het atoom

■-K.

naar buiten toe zeer gering is, terwijl vooral in het
ijzeratoom een bepaalde groep electronen blijkbaar
zoozeer de andere overheerscht, dat uit het atoom
een resulteerende magnetische krachtswerking naar
buiten toe uitgaat, zoodat het ijzermolecuul, uit zulke
atomen samengesteld, zich als een elementair mag
neetje gaat gedragen. En dit is niet slechts theorie,
maar het is ook proefondervindelijk op vernuftige
wijze gelukt aan te toonen, dat het werkelijk rond
draaiende electronen zijn, die het ijzermolecuul zijn
magnetische eigenschappen verleenen. Zelfs heeft
men uit die proeven nadere gegevens betreffende
die electronen weten af te leiden, die overeenstem
men de! de getallenwaarden, die men daarvoor langs
velerlei geheel andere wegen heeft gevonden. Onze
conclusie is dus, dat het steeds bewegende
electronen zijn, die als opwekkers
van een magnetisch veld moeten worden
H,f.S 10 u V 1:.,N°ord-en Zuid-magnetisme bestaan
werke>'jkheid niet, alleen maar het magne"^aC t?V^d-, Natuurliik zou het onverstandig
uit rie w1 6 ,be.s,ulten' da‘ we het behandelde
schrannen Vnn h£‘ ma2?ellsme hiermee wel kunnen
aMe
De, hosproken eigenschappen blijven
ooenunt 'rfnp’t hLfCh-S UI* dlePgaander theoretisch
gevoelen d Vnnhr meUiWe £ezichtsPl>nt zijn invloed
g voelen. Voor ons komt het er slechts on neer

wezerTva^rfen^r lnz}c^ hebben gekregen in het

retische uit^no-t
a'u nZagnee,je en onze ‘hoo
rneer geconcentreerd!6" h6bben vereenvoudl'gd en
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combineeren door de holle, cilindrische binnenruimte
van een stroomspoel met weekijzer op te vullen.
Het is gemakkelijk in te zien, dat het veld van de
snoei door het weekijzer aanzienlijk wordt versterkt.
Beschouwen we daartoe fig. 13: ze stelt een doorsnede
door de as der spoel voor. In de cirkelvormige draaddoorsneden der windingen ziet men boven een punt
aangegeven, beneden een kruisje, voorstellende
de beide uiteinden van een pijl, die boven naar ons
toe onder van ons af is gericht, en de stroomrichting
aanwijst. Daar, van links gezien, de stroom i rechtsom
rondloopt, is het magnetisch veld van de spoel
volgens den kurketrekkerregel vooruit gericht, dus
binnen de spoel van links naar rechts. Deze mag
netische krachtlijnen, door den electrischen stroom
in den aether opgewekt, ziet men in de figuur door
getrokken lijnen aangegeven; de pijlpunten er in
geven de richting der krachtlijnen aan, dus de
richting, waarin een vrij Noordpooltje zich er langs
bewegen zou. Nu zijn er inderdaad Noordpooltjes
in dat veld aanwezig, n.1. die van de elementair
magneetjes in het weekijzer. Weliswaar kunnen deze
zich niet langs de krachtlijnen door het ijzer heen
bewegen, maar wel kunnen ze zich in weekijzer
gemakkelijk draaien. Derhalve zullen ze zich ten
deele richten langs de krachtlijnen met hun Noord
pooltjes naar rechts, m.a.w. de weekijzeren kern
wordt ook zelf tot een magneet met rechts een
Noordpool, links een Zuidpool. Dit heeft weer ten
gevolge, dat ook door het ijzer nu een magnetisch
veld in den aether wordt opgewekt, welks krachtlijnen
uitgaan van de Noordpool en als gestreepte lijnen
in teekening zijn gebracht; bij de Zuidpool treden
ze in het ijzer terug, om zich langs een baan van
elementair magneetjes te sluiten. Blijkbaar hebben
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ze dezelfde richting als de krachtlijnen van den
stroom, zoodat het weekijzer het veld van den
stroom versterkt, en zelfs dermate, dat het magne
tisch veld van het weekijzer dat van den stroom
doorgaans verre in sterkte overtreft, b.v. honderd-,
duizend- of meermalen zoo sterk is. Dezen versterkingsfactor hebben we vroeger de permeabiliteit /<van het ijzer genoemd.
De waarde van f.i is echter voor een gegeven
ijzersoort niet constant. Wanneer we n.1. de stroomsterkte door de spoel geleidelijk laten toenemen,
zal het magnetisch veld van den stroom daaraan
evenredig sterker worden. Ook de richtkracht, op
de elementair magneetjes uitgeoefend, wordt even
redig grooter. Terwijl nu een aanvankelijk zwakke
richtkracht de elementair magneetjes wel iets zal
draaien, maar niet in staat is hun samenhang in
de gesloten banen te verbreken, zullen bij grooter
wordende richtkracht die banen, de een na de
ander, plotseling uiteenvallen: de onderlinge aan
trekkingskrachten der ongelijknamige pooltjes, die
in de gesloten baan tegenover elkaar liggen en den
samenhang der baan trachten te handhaven, zijn dan
niet meer opgewassen tegen de richtkracht, door
den stroom uitgeoefend. Dienovereenkomstig wordt
het weekijzer aanvankelijk slechts zwak magnetisch,
maar bij grooter wordende stroomsterkte neemt,
zoodra de gesloten banen beginnen uiteen te vallen,
de poolsterkte van het ijzer en dus ook het mag
netisch veld zeer sterk toe, in veel sterker mate
dan de stroom en de richtkracht toenemen. Hieruit
volgt, dat ook de permeabiliteit van het ijzer in
waarde stijgt. Hieraan is echter een grens gesteld,
die bereikt is, zoodra alle gesloten banen verbroken
zijn: dan heeft de versterkingsfactor ,n z’n maxi-

129

128
mum bereikt. Voert men de stroomsterktè, dus de
richtkracht, nog hooger op, dan worden de elemen
tair magneetjes daardoor weliswaar nog iets zuiver
der gericht, maar de poolsterkte van het ijzer neemt
daarbij slechts weinig toe; men zegt, dat het ijzer
dan verzadigd is. Wel wordt het veld van den
stroom steeds sterker, evenredig aan de stroomsterkte, maar het veld van het ijzer heeft vrijwel
zijn maximumsterkte bereikt, waaruit volgt, dat de
verhouding van beide, dus ,<i, weer afneemt. Daar
het ijzerveld in de buurt der verzadiging 1000 of
meer maal zoo sterk is als het stroomveld, zal dus
ook het totale veld bij verdere stroomtoename
slechts weinig sterker worden. Wenschen we der
halve een sterk magnetisch veld op te wekken, dan
komt de veldversterking door de weekijzeren kern
het best tot haar recht, wanneer we stroomsterkte
en windmgtal der spoel, dus het aantal Ampère
windingen, zoo kiezen, dat het ijzer in de buurt
van zijn verzadiging komt; dan is de versterkingsfactor ii van het ijzer op z’n grootst.
Uit benoodigde aantal Ampèrewindingen is voor .
^cirt|0pen^ij wrkern vf:eI Srooter dan voor een
gesloten. Denkt men zich immers in fig. 13 de
eenh (7 vnrm^™!
de spoeI 0111 gesloten met
een ^echtSSlUltstuk van week ijzer, zoodat zich
een rechthoek van ijzer vormt, die on een ziiner
zijden cle spoel draagt, dan wordt dit shiïtstuk door
tegenover 7T? Het krijgt links eln Noordpool
i £ Zuidpool der spoelkern rechts een
^u fs'tuk eerichntalS dH ele'lientair nlag«eetjes in het
en kern znMen T1,den do°r het veld van de spoel
magneetjes in de spoelkern uitoefenen. Deze veT
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sterken de richtkracht van den stroom aanzienlijk,
zoodat reeds een veel kleiner aantal Ampèrewindingen
toereikend zal zijn, om het ijzer in de buurt van
zijn verzadiging te brengen.
Tot hetzelfde inzicht kan men komen door het
begrip „magnetischen weerstand” in te voeren.
Evenals volgens de wet van Ohm een spanningsver
schil E = i X R noodig is om een electrischen
stroom i door een geleider met weerstand R te
drijven, zoo is er hier een zeker aantal Ampèrewin
dingen der stroomspoel noodig om een magn tischen
krachtstroom (— totaal aantal magnetische kracht
lijnen) op te wekken. Naarmate men meer Ampère
windingen noodig heeft voor een bepaalden mag
netischen krachtstroom, zegt men, dat die kracht
stroom een grooteren magnetischen weerstand
ondervindt. Nu weten we, dat een gegeven aantal
Ampèrewindingen /t maai zooveel magnetische
krachtlijnen opwekt, als zich ijzer inplaats van lucht
binnen de spoel bevindt; daar de magnetische
krachtstroom in ijzer dus /.<, maal zoo sterk is als
in Iuchtr blijkt hieruit, dat de magnetische weerstand
van ijzer
maal zoo klein is als van lucht.
Beschouwen we nu de stroomspoel met open
ijzerkern, zonder sluitstuk, dan zal de totale
magnetische weerstand, dien de krachtstroom
ondervindt, zeer groot zijn, want hij gaat alleen
binnen de spoel door ijzer heen, met kleinen weer
stand, terwijl hij zich buiten de spoel om sluit door
lucht, met grooten weerstand, en over een langen
weg. Wordt de ijzerkern echter met het sluitstuk
gesloten, dan loopt de magnetische krachtstroom
langs den heelen weg door ijzer, en ondervindt hij
dus slechts een kleinen weerstand, zoodat er in dit
geval veel minder Ampèrewindingen noodig zijn
Radio

•
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om een bepaalden krachtstroom op te wekken dan
bij open ijzerkern.
Wanneer de gesloten baan der krachtlijnen ten
deele door lucht, ten deele door ijzer leidt, of anders
gezegd, wanneer het „magnetisch circuit” deels uit
lucht, deels uit ijzer bestaat, is de magnetische
weerstand in het ijzer bijna altijd te verwaarloozen
klein ten opzichte van dien in den luchtweg. Zoo
goed als alle Ampèrewindingen zijn noodig voor
de vorming van het veld, voorzoover het door de
lucht heen gaat. Hierin ligt een middel opgesloten,
om bij een gegeven aantal Ampèrewindingen den
magnetisatie-toestand van het ijzer te regelen, door
n.1. een gesloten ijzerkern te nemen, waarin echter
een regelbare luchtspleet is opgenomen. Naarmate
men die luchtspleet wijder of nauwer maakt, neemt
de magnetische weerstand toe of af, zoodat de
magnetische krachtstroom zwakker of sterker wordt.
Indien gewenscht, kan men de luchtspleet dan zoo
regelen, dat het ijzer meer of minder in de buurt
van zijn verzadiging komt; we zullen hiervan later
gebruik maken bij de laagfrequent-smoorspoel (b.v.
voor het af vlakken van gelijkgerichten wisselstroom),
ook bij Iaagfrequent-transformatoren.
Een stroomspoel met een weekijzeren kern noemt
men een elektromagneet. Boven een staal
magneet heeft hij belangrijke voordeelen :
opwekken
een vee^ s^er^er magnetisch veld
.2
1S al Aof niet magnetisch, alnaarmate we den
elecfrischen stroom door de spoel sluiten of verbreken.
3. We kunnen zijn polen omwisselen, doorslechts
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magnetisch veld van den stroom van richting, en
worden dus ook de elementair magneetjes van het
ijzer juist tegengesteld gericht.
Het aantal toepassingen van electromagneten is
buitengewoon groot. We zullen slechts een heel
enkele er van naar voren brengen. Allereerst hebben
we vroeger gezegd, dat we een staalmagneet konden
maken met behulp van een electrischen gelijkstroom.
Daartoe kan men om de stalen staaf een geïsoleerden
koperdraad winden, liefst met veel windingen, en
daardoor een sterken gelijkstroom leiden. Door den
stroom enkele malen achtereen te sluiten en te
verbreken en voorzichtig tegen het staal te kloppen,
bevordert men het richten der elementair magneet
jes, die zich immers in staal moeilijk bewegen.
Beter kan men de stalen staaf als sluitstuk plaatsen
tusschen de polen van een sterken electromagneet
met U-vormige weekijzeren kern, waarvan liefst
beide beenen een stroomspoel dragen (met verschil
lende stroomrichting!). In het gesloten magnetisch
circuit treedt dan volgens het voorgaande een zeer
sterke magnetische krachtstroom op, die sterke
richtkrachten in het staal veroorzaakt. Zoo kan men
b.v. de staalmagneet in een telefoon, die te zwak
geworden, is, weer versterken, door eerst met een
magneetnaald zijn polen en die van den electro
magneet te onderzoeken, door daarna bij verbroken
stroom de ongelijknamige polen op elkaar te leggen,
en door vervolgens den stroom enkele malen te
sluiten en te verbreken onder voorzichtig kloppen.
Als tweede toepassing noemen we het beginsel
van de 1 ij n t e 1 e g r a f i e. In fig. 14 ziet men de
2 plaatsen A en B door 2 metaaldraden (luchtlijnen,
over porseleinen isolatoren op palen gespannen)
verbonden. In A is hierop aangesloten een stroom-
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bron E, een element of
accu b.v., en een z.g.
Morse-sleuteJ S, in B
een electromagneet M.
Drukt men in A met den
geïsoleerden knop k den
sleutel neer, waarbij hij
om de as a draait,
dan wordt daardoor het
werkcontact b en
daarmee de stroomketen gesloten. Met licht
snelheid*) plant de electronenbeweging
zich
vanuit de stroombron
langs de luchtlijnen
voort en doorloopt in B
den electromagneet, die
daardoor
magnetisch
wordt en het weekijzeren ankertje' p aantrekt,
draaibaar om de as <7.
Men hoort in ZMietankertje tegen de kern
klikken, terwijl tevens
de schrijfstift s tegen
den door een uurwerk .
bewogen papierband t
wordt gedrukt en daar
op een lijntje trekt, dat
*) Vergelijk het mecha
nisme van den electrischen
stroom, op 'blz. 61—63 be
sproken.
-
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llnïtl °f £°r*ter zal. ziin> naarmate men den stroom
HprPcïp?! ^0rter gesloten houdt. Laat men vervolg
ens
r u sfc o n tTr6^ ?1 dan trek‘de veer d hem opzijn
pnrf .cü / f tQru£> waardoor het werkcontact
en dus ook de stroom verbroken wordt. Daardoor
verliest de electromagneet in B zijn magnetisme
weer, zoodat het ankertje niet langer wordt aangetrokken en door
de veer
gelijktijdig
verwijdert
de^ schrij'fst?»
vaneen
papierband en wordt de lijn dus onderbroken. Door
nu aan afgesproken combinaties van korte en lange
stroomstooten de beteekenis van letters, cijfers, enz
toe te kennen, de zg. Morseteekens, kan men uit
A berichten seinen naar B, die daar op het gehoor
door het geklik van het ankertje tegen de kern of
als overeenkomstige punt-streep combinaties op den
papierband kunnen worden opgenomen. Welke
hooge vlucht dit in beginsel zoo uiterst eenvoudige
communicatie-middel in onze hedendaagsche samen
leving heeft genomen, is ons allen bekend. Hetzelfde
Morse-alfabet wordt ook bij draadlooze overdracht
(zonder luchtlijnen!) gebezigd, en wel onveranderd
door alle volken ; we laten het hieronder volgen:
a
a
a
b
c
9
ch
d
e
é
f

g
h
i
J
k
I
m
n
o
ö
p

q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
?
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Zoo zijn er ook Morseteekens voor cijfers, leesteekens, enz.
Niet alleen is de mag^
netische werking van
den electrischen stroom
bruikbaar te maken voor
het overbrengen van sig
nalen uit het zendstation
A naar het ontvangsta
tion B, maar ook stelt ze
ons in staat, het gespro
ken woord langs luchtlij
nen zelfs tot op groote
afstanden over te dragen
in een uiterst klein deel
eener secunde. Het beginsel dezer 1 ij n t e 1 ef o n i e is in fig. 15 sche
matisch voorgesteld. In
het zendstation A bevindt
zich een stroombron E
en een microfoon
M als seingever, in het
ontvangstation B een te1 e f o o n T als ontvan
ger, terwijl het geheel
met behulp van 2 lucht
lijnen tot een gesloten
keten vereenigd is. De
microfoon bestaat uit een
koolplaat a en een tril
plaat b, waartusschen een
hoeveelheid koolpoeder
of koolkorreltjes los ligt
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opgesloten. Het geheel is, ten deele geïsoleerd,
ingebouwd in een metalen- doos, die tegenover
de trilplaat een spreektrechter draagt. De electrische stroom vindt van cl naar b zijn weg over
de koolkorrels en ondervindt bij den overgang van
de eene op de andere korrel vrij wat weerstand,
omdat ze los tegen elkaar liggen. Deze weerstand
nu neemt sterk af, wanneer de koolkorrels vaster
tegen elkaar worden gedrukt, en neemt omgekeerd
bij geringeren druk toe. Spreekt men in den
trechter, dan zullen de geluids, dus luchttrillingen,
de trilplaat b treffen, die daardoor in een overeenkomstigen, zij het dan ook zeer zwakken, trilIingstoestand geraakt. Dit doet den druk op de
koolkorrels wisselend toe- en afnemen, waardoor
weerstandsveranderingen en dus ook stroomsterkteveranderingen ontstaan, die een getrouw beeld zijn
van het gesproken woord. Zoo wordt door de
microfoon onze menschelijke spraak afgebeeld in
de electronenbeweging in een stroomketen. Deze
stroomveranderingen planten zich met lichtsnelheid
langs de keten, dus langs de luchtlijnen, voort en
doorloopen in het ontvangstation B de telefoon T.
Deze bestaat uit een staalmagneet m, die den vorm
yan een hoefmagneet bezit. Tegen de beide polen
N en Z zijn de weekijzeren kernen van twee draadklosjes
en S2 bevestigd, die met een langen,
dunnen, geïsoleerden koperdraad bewonden zijn;
ze zijn achter elkaar in de stroomketen opgenomen,
en zóó onderling verbonden, dat de stroom, van
boven gezien, de windingen van S, linksom door
loopt, die van S2 rechtsom. Boven de weekijzeren
kernen is op zeer korten afstand de weekijzeren
trilplaat t aangebracht. Aldus wordteen magnetisch
circuit gevormd, bestaande uit: m, kern in 5,, Iucht-

136
spleet, t, luchtspleet, kern in S2, m, hetwelk in deze
volgorde door de magnetische krachtlijnen van m
wordt doorloopen. Daar de luchtspleten nauw zijn,
vormt zich daarin, zooals we in het voorgaande
hebben beredeneerd, een vrij sterk magnetisch veld,
dat door de stroomspoeltjes, gezien de bovenge
noemde stroomrichtingen, versterkt wordt.
Gesteld nu, dat bij het bespreken van de microfroon de stroomsterkte in de keten op zeker oogenblik toeneemt, dan wordt daardoor de magnetische
krachtstroom in de telefoon versterkt, vooral als het
ijzer beneden z’n verzadiging blijft; derhalve wordt
de trilplaat t sterker aangetrokken en beweegt ze
zich iets naar de kerntjes toe. Evenzoo zal, wanneer
omgekeerd de stroomsterkte vermindert, de trilplaat
minder sterk worden aangetrokken en zich door
haar veerkracht iets van de kerntjes verwijderen.
Neemt de stroom wisselend toe en af, dan komt
de trilplaat van de telefoon in een trillende beweging; deze brengt de aangrenzende lucht weer in
trilling. Zoo zullen de stroomsterkteveranderingen,
die immers een beeld waren van het in de microfoon
gesproken woord, door middel van de telefoon weer
m overeenkomstige luchttrillingen worden omgezet,
aie op ons gehoororgaan denzelfden geluidsindruk
™aken als w,’j «n bijzijn van den spreker direct
i
ontvangen. Tevens hooren we, ten
n^r cif Ian de enorme snelheid van 300.000 K.M.
P* u 5unde’ waarmee de stroomsterkteveranderingen
Hp
midde^ van de electronenbeweging langs
crrnntPnnofV*00j^anten’
gesprokene zelfs op
we onmirM
praktisch oven spoedig, als wanneer
we hedpnulf l^4 I?aast den sPre^er stonden. Wanneer
samenp-esteM’^Mi-reeds een enkele letter een uiterst
£
d trillingsverschijnsel vertegenwoordigt,
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en hoe snel bij spreken de letters in de woorden
en de woorden onderling elkaar opvolgen, kan het
niet anders dan onze bewondering afdwingen, dat
zoo’n buitengewoon gecompliceerd stelsel trillingen
zoo goed als onvervormd op zoo eenvoudige wijze
zonder tijdverlies tot op groote afstanden kan
worden overgedragen, en dat microfoon, electrische
stroom en telefoon zulke ingewikkelde trillingsverschijnselen getrouw volgen. Bij de draadlooze
telefonie zijn het evenzoo microfoon (hoewel niet
altijd een koolmicrofoon) en telefoon, die de ge
luidsgolven opnemen en weer teruggeven, maar de
overdracht geschiedt dan niet door electronen-bewegingen langs luchtlijnen of kabels, maar door
middel van aethertrillingen, op een wijze, die we
later zullen leeren kennen.
Ook op het gebied der meetinstrumenten voor
stroomen en spanningen, waarvan we reeds den
hittedraadmeter vroeger leerden kennen, treffen we
een directe toepassing van de magnetische werking
van den electriscHen stroom aan, n.I. in het elektro
magnetische of weekijzerinstrument. Het beginsel
hiervan is in fig. 16 voorgesteld. We zien hier weer
een electromagneet in doorsnee afgebeeld, maar de
weekijzeren kern hangt nu los aan een veer in de
stroomspoel, terwijl de kern grootendeels hovende
spoel uitsteekt en er slechts een klein stukje in
reikt. Zooals bij de behandeling van den electro
magneet uitvoerig is besproken, zullen de elemen. tair magneetjes van het weekijzer door het magne
tische krachtenveld van den stroom ten deele gericht
worden. Daar de krachtlijnen van den stroom in de
figuur naar beneden gericht zijn, zal het ijzer
beneden een Noordpool, boven een Zuidpool krijgen.
Bedenken we nu, dat we volgens afspraak onder
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de richting van een krachtlijn verstaan de richting,
waarin een Noordpool zich er langs zou bewegen*
dan volgt hieruit, dat de Noordpool van het weekijzer zich naar beneden
tracht te bewegen en
omgekeerd de Zuidpool
naar boven. Het mag
l
netisch veld van den
stroom oefent dus op
de polen van de ijzeren
staaf de krachten Ki en
K2 uit, respectievelijk
\
naar beneden en naar
boven gericht. Nu is
-AüjHg
echter het veld van den
stroom binnen de spoel,
r,
dus ter plaatse van de
Noordpool, veel sterker
dan op eenigen afstand
er buiten bij de Zuid
sim
pool, ten gevolge van
de sterke uitspreiding
der krachtlijnen. Daar
om zal, hoewel beide
ijzerpolen even sterk
\
zijn, toch de kracht Ki
Fig. 16.
veel grooter zijn dan
zoodat het ijzer een
neden gerichte kracht R rejtuIteere"de> "aar. b.e;
waardoor de ij z r ,
= Ki — Kz ondervindt
wordt up,L erstaaf m de stroomspoel

I1
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op een schaal de grootte der inzuiging afleesbaar.
Wordt de stroomsterkte in de spoel tweemaal zoo
groot, dan wordt het magnetisch veld van den stroom
tweemaal zoo sterk, en daardoor tevens de poolsterkte van het weekijzer ongevëer tweemaal zoo
groot, zoolang het ijzer althans onverzadigd blijft.
Alzoo worden dan de krachten Ki en K2 bij bena
dering zelfs viermaal zoo groot, dus ook R> evenzoo
de rek van de veer, zoodat de inzuiging der kern
en de schaalverplaatsing van den wijzer tot omstreeks
het viervoudige toenemen. Hierbij is afgezien van
de verandering, die K\ en K2 bij de inzuiging
ondergaan, doordat de polen als gevolg daarvan op
plaatsen van grootere veldsterkte komen. Derhalve
is dit toestel bruikbaar voor het meten van stroomsterkten; de schaalverdeeling wordt proefonder
vindelijk gemaakt door achtereenvolgens stroomen
van b.v 1, 2, 3, enz. Amp. door de spoel te leiden
en den stand van den wijzer op de schaal telkens
door een streepje aan te geven met het aantal Amp.
er bij. Natuurlijk is hetzelfde instrument niet alleen
te gebruiken als ampèremeter, maar
zooals
trouwens iedere stroommeter — ook als voltmeter,
daar immers volgens de Wet van Ohm E = i X R
het spanningsverschil tusschen de spoeluiteinden
evenredig is met de stroomsterkte (zoolang de
weerstand constant blijft). Wegens den uiterst eenvoudigen bouw en dus lagen prijs worden deze
electromagnetische meters veel gebruikt. Weliswaar
is de constructie daarin praktisch gewijzigd om
allerlei redenen, maar het theoretisch beginsel blijft
hetzelfde: steeds bestaat zoo’n meter uit een stroomspoeltje, waarbinnen zich een Stukje weekijzer
bevindt, welks bewegingen worden omgezet in
het draaien van een wijzer.
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Als redenen, die tot constructieverandering hebben
geleid, noemen we: le den storenden invloed van
magnetische velden van buiten af. Als tegenmiddel
kan men het geheele stelsel zooveel mogelijk met
weekijzer omhullen, waardoor de krachtlijnen der
stoorvelden door het ijzeren omhulsel zullen loopen
als weg met kleinsten magnetischen weerstand, en
niet meer er binnen zullen doordringen, z.g. mag
netische afscherming; 2e de vrij aan een veer han
gende ijzerkern is veel te licht beweeglijk bij schok
ken en mechanische trillingen; 3e we beredeneerden
dat bij 2 maal zoo groote stroomsterkte de resulteerende kracht R bij benadering 22 = 4 maal zoo
groot wordt, dat deze dus bij benadering evenredig
IS me‘ het quadraat der stroomsterkte. Om die reden
noemt men dezen meter een quadx&tisch meetLn*"un?cnJ; z^°^^--^Jliiiê3nadmeter, want bij
!i!Si de mr,nte on^ikkeling in denhittedraad, die
dPr,ï ;.ag*Ve!'?0rZoaakt’ evenredig met het quadraat
toeneemt rv*Zer quadra*isch met de stroomsterkte
schSand vTn'oloJ
T"* 3'S d!
is ak hï« U n. . to* ^ Amp. 4 maal zoo groot
schaaldeel van flot ^Amn30/012, daaruit>dat h.et
valt ak Ho* . V?1 1 AmP* 3 maal zoo groot uitzelfs 5 (=
1 ,Amp-’ dat van 2tot3AmPworden de
m.aa z0° groot>enz Zoodoende
en dit mno-pC laa de? en steeds aanzienlijk langer,
eerste komfn endoor6' Iat,tS(te prettig zl]n' maar de
eerste word" onhn,?bJn
gedranS en v00ral het
nadeelen eener ^™kbaar klein. Om dit en andere
men er naar hUadrati^che schaal te ontgaan, streeft
overbrenging nneHo°nstr^ctie van het steIseI en de
^ 5 P den wijzer zoo uit te voeren, dat

f
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^de schaal zooveel mogelijk even
redig of lineair wordt, dus alle schaaldeelen
ongeveer even lang (de schaalverplaatsing evenredig
met de stroomsterkte). Zoowel bij het weekijzerinstrument als bij den hittedraadmeter is men hierin
zeer bevredigend geslaagd, hetgeen men bij goede
meters dan ook vervuld ziet. Bij beide stelsels blijft
echter door bijkomstige oorzaken een klein beginstukje der schaal gedrongen en onbetrouwbaar,
waaraan men ze steeds direct 'herkent. Overigens
behoudt het stelsel natuurlijk zijn quadratisch ka
rakter: het is slechts de schaal, die men lineair
kan trachten te maken.
Vele zakvolt- en ampèremeters zijn weekijzerinstrumenten. Eenige niet nader te noemen principieele
nadeelen, die het gebruik van weekijzer aankleven,
zijn er oorzaak van, dat de nauwkeurigheid der
aanwijzingen wel eens iets te wenschen overlaat.
Als voltmeter hebben ze dikwijls het bezwaar van
een te groot stroomverbruik, bij slechte meters soms
tot 0,5 a 1 Ampère bij vollen uitslag toe, bij goede
50 a 75 milliamp. maximaal; de laatste zijn soms als
milliampèremeter geschikt, wanneer eenig spanijingsverlies er niet op aan komt.
Een groot voordeel van het electromagnetische
meetinstrument is, dat het evenals de hittedraad
meter ook voor wisselstroom bruikbaar is, zoolang
de frequentie althans niet te hoog wordt. Keert men
immers den stroom door de spoel van richting om,
dan is zijn magnetisch veld (vergelijk fig. 16) nu naar
boven gericht, maar tevens wisselen daardoor de
poolteekens der ijzeren staaf, want de elementair
magneetjes worden dan juist tegengesteld gericht,
zoodat boven een Noordpool, onder een Zuidpool
ontstaat. De eerste ondervindt dan van het veld een
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kracht Kz naar boven, de laatste de grootere kracht „
K\ ;naar beneden, m. a. w. ook nu is de resulteerende *
kracht R = K\ — Kz naar beneden gericht en wordt
de kern in de spoel gezogen. (Feitelijk is dit het
gevolg van het quadratisch. karakter van het stelsel.)
Leiden we derhalve een wisselstroom door de spoei,
dan zal door het beurtelings toe- en afnemen der
stroomsterkte de inzuigkracht wel van sterkte ver
anderen, maar ze blijft bij beide stroomrichtingen
naar beneden gericht Heeft de wisselstroom een
frequentie 50, dan neemt die kracht 100 maal per
secunde wisselend toe en af (gedurende iedere halve
periode), en wordt de ijzeren staaf dus 100 maal per
secunde wisselend meer en minder in de spoel ge
zogen. Ze kan echter deze snelle wisselingen niet
volgen en komt daarom in een zekeren gemiddelden
stand tot rust. De bijbehoorende schaalverplaatsing
van den wijzer kan dan als maat voor de vroeger
besproken middelbare of effectieve waarde van de.
s roomsterkte of spanning van den wisselstroom
orden gebruikt, welke ook door een hittedraadmeter wordt aangewezen. Terwijl de laatste echter
ook voor hoogfrequenten wisselstroom zijn diensten
rfJi H^ierriC^ eilj
weekijzerinstrument ons
neetipc ^ T ?eÜ stee^> omdat de elementair magsnellP
*ie .-1Jzer te traaS zijn om die uiterst
— ah
ISSC
.te vo^en‘ Daar staat evenwel
even v H e v^rgelijking tusschen beide meters nog
netische miw u? ~T tegenover, dat de electromagbestand
Ha*" ^ eir- te£en mogelijke overbelasting
doorsmelfpn n dGi ^htedraadmeter (groote kans op
remeter gebruikt d? ,hi-tl*draad !)> terwijl, als ampèstand aan
* de aats*e aanmerkelijk meer weermeetbereikl en8 h°°m biedt dan de eerste (bij gelijk
)
hoe minder weerstand, hoe beter.

143
Blijkens het voorgaande is een weekijzermeter
voor gelijkstroom bruikbaar zoowel bij de eene als
de andere stroomrichting. Hoewel we vrij zijn in
die keuze, is het toch gewenscht, gelijkstroom steeds
m dezelfde richting door den meter te laten gaan
en daartoe ziet men soms een -j- en — teeken bij
de klemmen aangegeven: men voere den stroom
dan steeds in bij de + pool en u i t bij de —pool.
Voor een hittedraadmeter doet de stroomrichting
absoluut mets ter zake, en ontbreken de poolteekens dan ook steeds.
Na voorgaande beschouwingen over meetinstru
menten mogen we niet nalaten, nog op één stelsel
attent te maken, dat in vele opzichten het beste
systeem is, dat men kent. We bedoelen hetdraaispoelsysteem, dat eenigermate als de tegen
hanger van het weekijzer-instrument is te beschouwen.
iLrfï» Jf ',b'lhetulaats,genoemde een weekijzeren
staafje of plaatje beweeglijk is opgesteld in een
effl bpwÏÏT'!' ‘S biï het eerste iuist omgekeerd
stroomspoeltje geplaatst tusschen de
DaarL L.f " vaststaanden, stalen hoefmagneet.
niteeholde nnïp meJ- !,usscjlen de half-cilindrisch
luchfmim?0P
d>A d,us tezamen een Cilindrische
(rfc l
te gr00lendeels omsluitcn, daarin concenaaï
CiIinder va" ^ts klederen
HrraaJ vast .opgesteld, waaromheen een rechthoekig
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het raampje
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aanwezig is. Dit veld oefent omgekeerd krachten
uit op het nu beweeglijke stroomspoeltje, waardoor
het raampje om de cilinderas gaat draaien en tevens
twee vlakke spiraalveertjes, met hun eene uiteinde
aan een vast punt en met het andere aan het
spoeltje bevestigd, iets worden opgewonden. Deze
veertjes dienen meteen voor stroom toe- en afvoer.
Nu kunnen de eigenschappen van dat magnetisch
veld zoo buitengewoon gunstig zijn, dat de draaiingshoek van het raampje en dus ook van een wijzer,
die er aan verbonden is en over een schaal loopt,
precies evenredig aan de stroomsterkte wordt. Het
is dan ook een lineair stelsel en bezit een mooie,
evenredige schaal. Wisselt men den stroom van
richting, dan zullen, daar het magnetisch veld con
stant blijft, ook de krachten op het stroomspoeltje
van richting omkeeren, zoodat de wijzer naar den
anderen kant uitslaat. Staat het nulpunt der schaal,
waarbij behoort de wijzerstand bij stroomloos raam
pje, in het midden, dan heeft dit geen bezwaar en
geeft de richting van den uitslag ons meteen de
richting van den stroom aan. Motorfietsen en auto’s
zijn dikwijls van zoo’n draaispoel-ampèremeter voor
zien met het nulpunt in het midden der schaal: bij
laden der accu slaat de wijzer dan naar den eenen
kant uit, bij ontladen naar den anderen. Meestentijds
echter bevindt het nulpunt zich aan het uiteinde
der schaal, en wel links, zoodat de wijzer dan slechts
naar een zijde kan uitslaan (naar rechts), en de stroom
us altijd in dezelfde, bijbehoorende richting door
net spoeltje moet worden geleid: daartoe worden
e klemmen van den meter dan van poolteekens
voorzien Voor wisselstroom is dit — en trouwens
rf„®r ~ “neaire systeem blijkbaar onbruikbaar. Ge
durende de eene helft der periode zou de wijzer
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immers naar links uitslaan, gedurende de andere
helft naar rechts. Bij een frequentie 50 zou de wijzer
dus 50 maal per secunde heen en weer worden ge
slingerd om het nulpunt der schaal. Daar hij die
snelle wisselingen niet volgen kan en de gemiddelde
uitslag nul is, blijft hij kalm op het nulpunt staan.
Wil men het systeem voor wisselstroom geschikt
maken, dan moet het weer quadratisch worden ge
maakt, d. w. z. het constante magnetische veld van
den staalmagneet moet vervangen worden door het
veranderlijk veld van een spoel, die door denzelfden
stroom doorloopen wordt als het stroomspoeltje, dat
draaibaar er binnen is opgesteld. Inderdaad berusten
hierop de electrodynamische wisselmenfpn "’w/h * e.F S : he* ?Jn foede. maar dure instrumenten Wel zijn ze beter dan de electromagnetische of vveekijzer-instrumenten, omdat zij vrii ziin
van de nadeelen, aan het gebruik van weekihser vervn°n,deüJ-^r daarentegen missen ze de grootegebez fen Deze
draaisPoe<4teem kan

zelfs nog 1000 mail zon
°PSehangen, kunnen
aangetoond. Tevens is het
?troomPjes worden
gevolge van de graal kerkte"^P°^stéem te"
veld in de luchtsnleetnnl^r " hel mag«etisch
storingen van buitenaf
'g °or magnef'sche
draaispoelmeters dan ool^'wtgeillJ(kstr00nl zijn de
dle '^n kent. Voo den rad ó " Wijfel de beste,
Radio
en radl°-amateur zijn het de
ÏO
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aangewezen meters, om de spanning en stroomsterkte
van gloeidraad en plaat zijner ontvang- en zendJampen te meten, voor zoover ze althans met gelijk-
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gelijkgerichten wisselstroom worden
maar
Ze Yorc*en 00k ln zakformaat vervaardigd,
sche instrumenten!15 dUUrder da" de electromagnetiTen overvloede geven we in fig. 17 nog deschakeling
mpfpr r/a n vo?r een ampèremeter A en een volt*
acrn’c in’
s^oombron E, voorgesteld door twee
serie, levert bij sluiting van den schakelaar

ampèremeter 4 en ifSSL”Kft £»
J?™*’ aangegeven door de pijlen/. Daar de amnèremeter de stroomsterkte in de keten moetaanwhzen
moet hij natuurlijk in die keten zelf worden onee ’

vloeit"’dlthp'l Tf61' de wenschelijkheid voort
vloeit, dat hij een kleinen weerstanden —
wat eigenlijk de belangrijkste eisch Is — een klein
eif l "bezit" gVonr'' ' e p! ‘USSChe,n ziin hemmen a
OOlsni A"
,fraalspoeln,{ter bedraagt dit
,01 a 0,1 Volt bij vollen uitslag, voor een hittetir^pdlH^tert V<?1* °f meer' De v°ltnieter Kdaaren'2„ len °m he,4 sPann‘ngsverschil tusschen twee
P."4en, van ,een keten, hier de polen c en d der
in ?nn di?Ven’ e" T°et.,duS met z‘in klemmen e
en ƒ op die twee punten, d. i. parallel op de lamo
worden aangesloten. De stroom verdeelt zich nu bh
i?v.ef de lamP en den voltmeter. We wenschen!
y°°m zooveel mogelijk door de lamp gaat
den inO S tV0°r een 200 klein m°gel'jk deel door
den voltmeter, m.a. w. het stroomverbruik
mnU-C v.o 11 m e t e r moet zoo klein
„n?/elI,k z‘Jn, en om aan dezen hoofdeisch te
hPhdhPen,Mm0.e hlJ 5 e 11 grooten weerstand
hebben (denk aan de Wet van Ohm : E = iXR).
Men kan aan deze uiteenloopende eischen voor
von- en ampèremeter zeer wel voldoen, door van
eenzelfde draaispoelsysteem uit te gaan, dat b.v.
bij vollen uitslag 15 milliampère verbruikt bij een
spanningsverlies van 15 millivolt, zoodat de weer
stand dan 1 Ohm bedraagt. Zoowel het stroomfIs het spanningsverlies zijn dan klein,
zoodat het eenerzijds aan den hoofdeisch voor den
voltmeter, anderzijds aan dien voor den ampèremeter
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voldoet. Men maakt het dan als ampèremeter voor
grootere stroomsterkten geschikt, door het te
overbruggen met een parallellen tak of shunt, een
tusschen de klemmen van het systeem aangebrachten
constantaandraad van voldoende dikte, in den
meter ingebouwd, waarlangs het teveel aan stroom
zijn weg vindt en waardoor meteen de totale meterweerstand daalt, zonder dat het maximale spanningsverlies verandert (blijft 15 millivolt). Daarentegen
maakt men het systeem tot voltmeter voor hoogere
spanningen door er een voorschakelweerstand van dunnen constantaandraad aan toe te
voegen, weer in den meter ingebouwd, waarin het
teveel aan spanning wordt weggewerkt en waardoor
meteen de totale meterweerstand grooter wordt,
terwijl het maximum stroomverbruik 15 milliampère
blijft. Zoo kan men eenzelfde systeem doorshunten
tot ampèremeter en door voorschakelweerstanden
tot voltmeter van ieder gewenscht meetbereik op
voeren.
De voornoemde eischen, waaraan ampèremeters
en voltmeters behooren te voldoen, volgen ook direct
uit het algemeene uitgangspunt, dat het vermogen
(= arbeid per secunde), door een meetinstrument
verbruikt, altijd zoo klein mogelijk moet zijn. Nu
w°rdt het vermogen van een electrischen stroom
bepaald door het product van stroomsterkte en
lfaw/!ug r E V?lt X 1 Ampère == Ei Voltampère
of Watt (voor wisseistroom komt hier nog een ge
tallenfactor bij). Om dit product zoo klein mogelijk
e maken, moeten we bij een ampèremeter, waarvoor
/ een voorgeschreven waarde heeft, zorgen, dat E
ls’ ,^us klei,n spanningsverliës, wat
volgens de formu e E = iXR verder eischt: R
klein. Bij een voltmeter daarentegen is E voorge
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schreven en moeten we dus zorg dragen voor kleine i.

dës*varös;
tot dezelfde voorwaarden.

We besluiten dit gedeelte met het vermelden van
een arbeidsverlies, dat in ijzer kan optreden, en dat
als m a g n e t i s c h arbeidsverlies analoog is aan de
diëlectrische verliezen, die we bij den con
densator als electrisch arbeidsverlies hebben be
sproken. Stuurt men eenveranderlijken stroom,
hetzij gelijk- of wisselstroom, door een electromagneet, dan worden de elementair magneetjes in het
weekijzer beurtelings sterker en minder sterk gericht,
bij wisselstroom zelfs beurtelings in de eene en de
andere richting. Voor dat heen en weer bewegen*
der elementair magneetjes is arbeid noodig, die men
magnetiseeringsarbeid kan noemen,welke
door den stroom geleverd moet worden. Hoewel
we het ijzer als veldversterker zeer op prijs stellen,
wenschen we toch aan den anderen kant, zooals
ook bij de meetinstrumenten, dat'het voor het ver
vullen van dien grooten plicht zoo weinig mogelijk
arbeid eischt. We beschouwen dan ook dien mag
netiseeringsarbeid als een arbeidsverlies — egoïsten
als we zijn! — en streven er naar, deze magnetiseeringsverliezen, oo*k
hysterese
verliezen genoemd, tot een minimum te beper
ken. Hoe weeker het ijzer is, des te gemakkelijker
zijn de elementair magneetjes beweeglijk (draaibaar),
des te minder arbeid zal er noodig zijn om ze heen
en weer te draaien. Door hun traagheid hebben ze
altijd de neiging bij de stroom- en veldveranderingen
op achter te blijven, en daarin ligt juist de oorzaak,
dat hun bewegingen ons arbeid kosten. Vandaar ook
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zin het immers verliezen in de tusschenstof; alleen
geldt het nu magnetische krachten en indertijd electrische.

het opwekken

Van

gelijkstroom met

ELEMENTEN.
'
:

i

Accumulator en 2e Wet van Ohm.
We hebben vroeger twee middelen leeren kennen
om ladingen te scheiden, n.1. Ie door wrijving
en 2e door i n f 1 u e n t i e. We kunnen hieraan nog
twee andere middelen toevoegen, die we nu in het
kort zullen bespreken, en wel: 3e door aanra
king of contact en 4e door inductie.
Alleen reeds het met elkaar in aanraking brengen
van twee ongelijksoortige geleiders heeft een schei
ding van ladingen tengevolge. We kunnen dit als
volgt verklaren. Zooals we weten, bevat iedere stof
eenerzijds gave atomen, anderzijds (en daarmee in
evenwicht) positieve atomen en daarnaast vrije elec
tronen, aan het atoomverband ontsnapt, welke laatste
zich in een geleider vrij kunnen bewegen. Brengen
we nu b.v. een stuk koper in contact met een stuk
zink, dan zijn die vrije electronen in beide metalen
dezelfde, maar het verschil in stof uit zich in de
atomen. Een positief zink-atoom is van geheel an
deren bouw dan een positief koper-atoom en daarom
zullen beide verschillende aantrekkingskrachten op
een vrij, negatief electron uitoefenen. In ons geval
is die aantrekkingskracht voor een positief koper
atoom het grootst. Daar nu de electronen zich vrij
bewegen kunnen en de metalen met elkaar in aanraking zijn, zullen de positieve koper-atomen een
aantal electronen uit het zink tot zich trekken, waar-
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door het koper een teveel aan electronen krijgt, dus
negatief wordt geladen, en in het zink een even
groot tekort aan electronen ontstaat, dus positieve
lading. Deze ladingen zullen zich tengevolge van
haar onderlinge aantrekking langs het aanrakingsoppervlak rangschikken en vormen zoo als het ware
een electrische dubbellaag, eenigermate als bij een
geladen condensator. Het is derhalve de ongelijk
soortigheid der in contact gebrachte geleiders, die
een scheiding van ladingen met zich brengt. Evenals
er bij een geladen condensator een spanningsver
schil tusschen beide bekleedsels bestaat, zoo zal ook
hier tengevolge van die Iadingsscheiding een span
ningsverschil tusschen beide geleiders optreden,
waarbij in ons geval het positief geladen zink een
hoogere spanning krijgt dan het negatief geladen
koper. Gaan we van het koper op het zink over, dan
springt bij het passeeren van het aanrakingsoppervlak de spanning opeens naar beneden, vandaar dat
we hier van een spanningsprong spreken.
Deze sprong in de spanning, die op de aanrakingsplaats van twee ongelijksoortige geleiders optreedt,
is het eerst door Volta ontdekt en wordt naar hem
het verschijnsel van Volta genoemd.
Toen Volta nu probeerde, met behulp van dit
spanningsverschil een electrischen stroom op te
wekken, dus een blijvende strooming van lading
van de plaats van hooge naar die van lage spanning
te verkrijgen, mislukte dat aanvankelijk. Zoodra hij
n.1. de vrije uiteinden van het koper en zink met
elkaar verbond, om zoo een gesloten keten te vormen,
waarlangs de lading kan rondstroomen, ontstond op
die sluitmgsplaats, als aanrakingsplaats, een tweede
spanningsprong, geheel gelijk aan den eersten, maar
tegengesteld gericht, zoodat beide elkaar juist op-

heffen. Brengt men, de keten rondgaande, een spanningsprong naar boven als positief in rekening, een
naar beneden als negatief, dan blijkt, ook als men
de gesloten keten uit drie of meer stukken ongelijk
soortige metalen samenstelt, steeds de (algebraïsche)
som der spanningsprongen op de contactplaatsen
juist nul te zijn. Derhalve zal ook geen electrische
stroom in de keten ontstaan. Nu zijn er twee mid
delen bekend om te zorgen, dat er van die som der
spanningsprongen wel iets overblijft, n.1.:
a. door een der contactplaatsen te verwarmen of
af te koelen. Daardoor verandert de spanningsprong
daar ter plaatse een weinig, zoodat de som der
sprongen, die eerst gelijk aan nul was, nu ongelijk
aan nul wordt.
b. door een contactplaats in de gesloten metaalketen te verbreken en daartusschen een electroliet
in de keten op te nemen, dat is een vloeistof, die
bij doorgang van een electrischen stroom ontleed
wordt, b.v een oplossing van een zout, een zuur of
een base (verdund zwavelzuur, salmiak-oplossing,
enz.).
Welnu, de algebraïsche som der spanningsprongen
op de contactplaatsen, die men in beide gevallen in
de gesloten keten overhoudt, noemt men de electro motorische kracht, omdat dit resulteerende spanningsverschil de krachten levert, noodig om de e 1 e c t r o n e n in b e w e g i n g te bren
gen, dus voor het ontstaan van den electrischen
stroom. En het stelsel van stoffen, dat onsdieelectromotorische kracht (afgekort tot E.M K-) levert,
noemt men een element.
In geval a spreekt men van thermo electromotorische kracht en thermo-element, omdat de warmte
dan de oorzaak der EM.K. is. Voor stroomlevering
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wordt dit middel weinig of niet toegepast, wel om
gekeerd voor temperatuurmeting. Op het tweede
middel, onder b genoemd, berusten echter de ons
allen bekende elementen of galvanische cellen, on
derscheiden in natte en droge elementen, alnaarmate
de vloeistof (electroliet) er vrij in aanwezig is, dan
wel geabsorbeerd in eenige poreuse stof. Voorbeelden
zijn het Leclanché element, dikwijls voor electrische
bellen en ook voor telegrafie en telefonie als stroom
bron gebruikt, en vele dergelijke, alle met een E.M.h0
van 1 a 2 Volt, en dan, als het belangrijkste, de
Ioodaccumulator, die een bijzondere plaats inneemt.
Als droog element noemen we het veel gebruikte
zakbatterijtje, bestaande uit 3 elementjes in serie,
met een E.M.K. van 4 a 4,5 Volt totaal.
Ieder element heeft 2 polen: verbindt men deze
door een uitwendige keten, waarin een gloeilamp,
electrische bel of ander apparaat is opgenomen, dan
vormt men aldus een gesloten keten. Ten gevolge
van de spanningsprongen op de cöntactplaatsen, dus
van de E.M.K. als algebraïsche som daarvan, zal dan
een strooming van lading ontstaan, de heele keten
rond, dus een electrische stroom.
Zooals we vroeger reeds hebben afgesproken, ver
staan we onder de stroomrichting die van de pool
- r 00? spanning, de z.g. pluspool, door
de udwend'ge keten heen naar de pool met laagste
mpnt’llft de m i n pool; en verder door het eletheen’ z-tjnde de inwendige keten, naar de

de scheikundige processen, die hierbij in het element
plaats vinden, komt scheikundige arbeid vrij, en
deze is het, die in den electrischen arbeid van den
stroom overgaat. Bij die ontleding doet zich echter
het volgende bezwaar voor: veelal scheiden zich
daarbij gassen op de polen in het element af, en
wel waterstof op de + pool, zuurstof op de — pool
(schijnbare waterontleding). De polen bedekken zich
dus met gaslaagjes; men zegt, dat het element
wordt gepolariseerd. Deze polarisatie nu
heeft twee nadeelen: in de eerste plaats veranderen
daardoor de contacten in het element, dus de
spanningsprongen daar ter plaatse, en steeds in
dien zin, dat de som der spanningsprongen, dus
de E.M.K-, daardoor kleiner wordt, en ten tweede
vergrooten die gaslaagjes den inwendigen weer
stand van het element. Om beide redenen zal de
stroomsterkte blijkbaar afnemen, en aangezien dit
allerminst gewenscht is, streeft men er naar, die
polarisatie zooveel mogelijk te voorkomen. Daartoe
neemt men in het element stoffen op, die de af
gescheiden gassen direct bij hun ontstaan schei
kundig binden. Gelukt het op deze wijze, de con
tacten zuiver te houden, vrij van gaslaagjes, dan
zal de E.M.K• van het element ook bij stroomlevering constant blijven, en spreekt men van een
constant element. Hieraan voldoen de voor
noemde elementen, des te beter echter, naarmate
men ze minder stroom Iaat leveren. Bij grooter en
langduriger stroomverbruik worden de gassen niet
snel genoeg weggewerkt, en doet de polarisatie
haar nadeeligen invloed in toenemende mate gelden.
Als redelijken eisch kan men stellen, dat een goed
element een stroomsterkte van 0,5 Amp. moet
kunnen leveren, zonder dat de E.M.K■ al te zeer

fe-' erUg'

levert een element ons een

dnnr Hph,T
')k.str°om- Daar deze stroom ook
electmnJ
^ 1a het eIement gaat, dus door de
j '. w.ordt deze daardoor ontleed, want een
pinIi°Jls,lmn)ers linst een vloeistof, die door
een electnschen (gelijk-)stroom ontleed wordt. Bij
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terugloopt. Zoo moet een lampje in een electrische
zaklantaarn, dat b.v. 0,3 Amp. verbruikt, goed gloeien
op een zakbatterijtje; beter handhaaft het batterijtje
echter zijn E.M.K. bij een stroomafname van
enkele milliampères, om welke reden we het later
o. a. zullen gebruiken voor levering van den plaatstroom onzer ontvanglampen.
De gewichtshoeveelheid stof in het element, die
bij stroomlevering scheikundige veranderingen
ondergaat, is evenredig met de stroomsterkte en
met den tijdsduur van het stroomverbruik. Is ten
slotte alle stof verbruikt, dan wordt het daarmee
voor verdere stroomlevering onbruikbaar. Dan dient
men de verbruikte stoffen weer aan te vullen, en
de daaruit ontstane stoffen te verwijderen, en daar
dit dikwijls te veel complicaties met zich brengt en
in vele gevallen de moeite niet zou loonen, zet
men het uitgeputte element dan liever terzijde en
vervangt het door een nieuw. De Ioodaccumulator
vormt hierop echter een uitzondering. Deze bestaat
uit een of meer lichtgrijze platen, onderling ver
bonden, als negatieve pool, terwijl tusschen de le
en de 2e, de 2e en de 3e, enz. een donkerbruine
tot zwarte plaat is aangebracht, die weer onderling
verbonden de positieve pool vormen. Beide platen
stelsels, die elkaar nergens mogen raken, zijn in
een meestal glazen bak met verdund zwavelzuur
opgesteld. De negatieve platen bevatten als werk
zame of actieve massa sponsachtig lood, de
P^itieve een verbinding van lood met zuurstof
(PbOz). Deze stoffen geven, in aanraking met het
verdunde zwavelzuur, spanningsprongen, die met
m aanmerking nemen der teekens tezamen aan den
loodaccu een E. Af. ƒ(. van 2 Volt geven. Laat men
den accu stroom leveren, dan handhaaft deze E. Af. /(.

zich uitstekend, beter dan bij het Leclanché-element
en dergelijke, doordat de loodaccu zich n.1. niet
polariseert. De actieve massa der platen zelf voor
komt de gasafscheiding geheel, doordat ze de gas
deeltjes direct bij hun ontstaan scheikundig bindt.
Daarbij gaat ze in een andere stof over. Zoodra
alle actieve massa chemisch is omgezet, is de accu
z.g. ontladen. Het groote voordeel van den
loodaccu is nu, dat dit scheikundig proces
omkeerbaar is, d.w.z. leidt men thans met
behulp van een andere stroombron gelijkstroom
door den accu in tegengestelde richting, dan verloopen ook de scheikundige werkingen juist tegen
gesteld en wordt de actieve massa weer tot haar
ouden toestand teruggevoerd. Daartoe moet men
de gelijknamige polen van stroombron en accu
met elkaar verbinden, terwijl men tevens in de keten
opneemt een ampèremeter en een regelweerstand.
Natuurlijk moet de stroombron een grootere E. Af. K•
bezitten dan de accu, want beide werken elkaar
tegen en de eerste moet den tweede overheerschen,
liefst echter niet te veel, want-een overmatig teveel
aan spanning moet toch in den regelweerstand
worden weggewerkt en beteekent dus een verlies.
Per accu kan men rekenen op een laadspanning
van 2,1 a 2,3 Volt, geleidelijk oploopend tot hoogstens
2,8 Volt. Zoodra alle actieve massa zich ook in
haar inwendige heeft hersteld, is de accu weer
geladen, dan begint de accu z.g. te „koken ,
d.w.z. langs de platen stijgen waterstof-en zuurstorbelletjes op, omdat de scheikundige bindingspro*
cessen dan ten einde zijn gekomen. Het gasmengsel,
dat zich daaruit boven de vloeistof vormt, heet
knalgas, omdat het sterk explosief is: men zijdaarmee voorzichtig ! De geladen accu kan nu wederom
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zelf als stroombron dienst doen. Dit beurtelings
ontladen en Iaden van den accu laat zich voortdurend
herhalen; het is zelfs gevvenscht, minstens eenmaal
per maand den accu volledig te Iaden en ontladen
het chemisch proces volledig heen en weer te leiden’
ten einde de actieve massa voldoende gevoelig te’
houden. Met ontladen mag men doorgaan, totdat
de spanning van den accu bij stroomlevering
tot 1,8 Volt gedaald is; met Iaden, tot de accu
flink begint te koken; bedenk daarbij, dat te sterke
gasontwikkeling de actieve massa kan doen op
zwellen en beschadigen, vooral als de accu Iangeren
tijd in gebruik is en de platen oud worden, be
ginnen uit te vallen. Eventueel kan men dan met
kleine stroomsterkte nog eenigen tijd doorladen.
De stroomsterkte, waarmee men een accu laadt of
ontlaadt, mag nooit een zeker maximum te boven
gaan, hetwelk op den accu staat aangegeven, ook in
de prijscouranten. Overschrijding van die grens be!l.ceds een verlies aan actieve massa: het
scheikundig proces verloopt dan te snel en de
schelkundiVp ?! Ce2 t.0estand’ die niet meer voor
scheikundige verandering vatbaar is. Tevens loont
men de kans, dat de platen krom trekken, waardoor
inwendige kortsluiting ontstaat. Ook albeletmen
?n!PkrHm irek-k*n door SIasstaven of plaatjes geperforeerd eboniet of laagjes glaswol tusschen de plÜten
aan
massa is Vie^mp.6 Seleidelijk verlies aan actieve
ladnend(zSiedeooCkCUvegrr teTeg v.?rk,noeid> zoowel bij
met een voltmeter at" 8 S .on,laclen- In plaats van
men soms een
Spanmi,g fe controleeren, ziet
om fe°zTeSn* haeveef Ampƒde°^ * P°'en 88nsluite"
accu wel leveren kan!
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Als de ampèremeter daarbij doorbrandt, heeft de
accu zich terecht op deze mishandeling gewroken.
Men zij met het koopen van gebruikte accu’s, vooral
van motoren en auto’s, dan ook zeer voorzichtig.
Dikwijls zijn ze in korten tijd geladen, maar weer
even snel hun lading kwijt.
Als stroombron voor het Iaden van accu’s gebruikt
men bij voorkeur een gelijkstroom dynamo, waarvan
de werking berust op het inductie-beginsel, dat we
hierna zullen bespreken. Hierin wordt een met koper
draden bewonden weekijzeren anker snel rondge
draaid in een magnetisch veld. De dynamo drijft
men aan met een stoommachine, of met een gas
of benzine motor: zoo worden b.v. de accu’s in
een motorfiets of auto, die o. a. voor electrische
verlichting worden gebezigd, gedurende het rijden
geladen door een dynamo, aan den benzine-motor
gekoppeld. Ook op het gewone rijwiel wordt dik
wijls een kleine gelijkstroomdynamo voor electrisch
licht toegepast, aangedreven door de lichaamskracht
van den fietsrijder zelf door middel van een
gummi-rolletje, gedrukt tegen de velg van het voor
wiel ; hier ontbreekt echter de accu als tusschenschakel en wordt de lamp direct door de dynamo gevoed.
Veelal ook drijft men de dynamo met een electromotor. We hebben vroeger n.I. reeds vermeld,
dat bijna alle centrales ons wisselstroom leveren:
deze is tengevolge van het voortdurend wisselen
,de,r stroomrichting blijkbaar ongeschikt voor het
e knmpn a^cumulatoren- Om nu fot gelijkstroom
vviccpi!? ’ kan men een motor laten Ioopen op
wisselstroom, en met dezen wisselstroom motor
een gebjkstroomdynamo drijven. Zoo’n stelsel noemt
voor htl !’°,mvormer”: het is bij uitstek geschikt
voor het laden van accu’s. Men heeft echter ook
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naar andere middelen uitgezien om wisselstroom
in gelijkstroom om te zetten, en wel door den
wisselstroom zg. gelijk te richten. Het is
n.1. op verschillende wijzen gelukt, toestellen te
construeeren, die den electrischen stroom slechts
in ééne richting doorlaten. Neemt men zoo’n toe
stel op in een keten, waarop een wisselspanning is
aangesloten, dan heeft telkens gedurende de eene
helft der periode de stroom de goede richting en
wordt doorgelaten, maar gedurende de andere helft
der periode wordt de stroom in de tegengestelde
richting door het bedoelde toestel, den gelijkrichter,
tegengehouden. Zonder gelijkrichter zou de stroomsterkte verloopen volgens de vroeger besproken
golflijn (zie fig. 4), met gelijkrichter echter volgens
fig. 18a. In de eene helft der periode T varieert de
stroomsterkte van 0 tot /max. en daarna weer tot 0,
om gedurende de andere helft der periode 0 te
blijven. De negatieve helften der golven zijn dus
vervallen en men spreekt van e e n z ij d i g ge1 ij kgerichten wisselstroom. Gebruikt men
dezen stootsgewijze verloopenden of pulseerden
stroom voor het laden van een accu, dan zal een
draaispoel-ampèremeter, in de keten opgenomen, de
gemiddelde laadstroomsterkte aanwijzen en deze
blijkt bij wiskundige berekening 3.14 maal zoo klein
te zijn ate de maximum-waarde, die ze op de oogenblikken
T, 1-- T, enz. bereikt. Hiermee dient
men terdege rekening te houden, want daar /max.
ae hoogst toelaatbare laadstroomsterkte niet te bo
ven mag gaan, mag men den gemiddelden laadstroom met hooger opvoeren dan het 3.14® gedeelte
van den maximum-laadstroom van den accu. Wanneer dus een accu met hoogstens 4 Amp. mag geladen
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worden, dan mag bij laden met eenzijdig gehikterichten wisselstroom de draaispoelmeteAfogstens

i

3.14 = 1-27 AmP1 ,aadstroom aanwijzen. Hiertegen
wordt in de praktijk nog al eens gezondigd! NaSTROOMS>T£RKT£
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tuurlijk sluit dit het nadeel in zich, dat de tijdsduur
der lading meer dan 3-maaI zoo groot wordt. Met
constanten gelijkstroom van 4 Amp. is de bedoelde
ontladen accu gewoonlijk in 10 uur weer geladen,
maar met dezen pulseerenden gelijkstroom kan men
gerust op 50 uur rekenen. Meet men de stroom
sterkte met een quadratisch instrument, dat de mid
delbare waarde aanwijst, b.v. een weekijzermeter of
hittedraadmeter, dan blijkt deze bij berekening meer
aan te wijzen dan de draaispoelmeter, en wel de
Radio
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helft van /w, dus 1.57 maal zooveel. Zoo’n meter
mag bij genoemden accu dus hoogstens op 2 Amp.
staan. De ladingsduur blijft echter 50 uur, want
niet de aanwijzing van dezen meter, maar die van
den draaispoelmeter is de juiste maat, 'die men voor
den laadstroom in rekening moet brengen.
Aanzienlijk gunstiger wordt de toestand, wanneer
we werken met tweezijdig gelijkgerichten
wisselstroom, waarvan het verloop is voorge
steld in fig. 18b. De gelijkrichter kan n.1. zoo
worden ingericht, dat de stroom gedurende de
tweede helft der periode niet wordt tegengehouden,
maar zoodanig wordt doorgelaten, dat ze de keten
in dezelfde richting doorloopt als in de eerste helft.
Het negatief gedeelte der golflijn wordt dan telkens
van richting gewisseld en in een positieven boog
omgezet. Voor dezen pulseerenden gelijkstroom gel
den dezelfde gemiddelde en middelbare waarden,
die we vroeger (blz. 79—81) voor wisselstroom hebben
7
opgegeven, n.1. resp. — = 0.637 en 0.707 maai

We willen niet
nalaten er °P te wijzen, dat het
Qfrnnmctori <
,
stroomsterkte-verloop door een accu, die met een-

imax,) of ook resp. 1.57 en 1.41 maal zoo klein als
/max. Laadt men derhalve bovengenoemden accu met
tweezijdig gelijkgerichten wisselstroom, dan mag
men de gemiddelde stroomsterkte opvoeren tot
= 2.54 Amp., aangewezen door den draai
spoelmeter, dat is tweemaal zooveel als bij eenzij
dige gelijk-ichting, waardoor de ladingsdüur meer
dan tweemaal zoo kort wordt, hier omstreeks 20 uur.
4 =
De weekijzer- of hittedraadmeter wijst dan aan —
2.83 Amp., dus slechts ongeveer 11% meer dan de
draaispoelmeter.

r£nWH d-eze,geldt Rechts, zoolang er geen andere
dan de wisselspanning in de keten aanwezig is en
tevens de totale weerstand der keten (den gelijk
richter inbegrepen!) constant blijft. Zoodra de te
aden accu echter in de keten wordt opgenomen,
wijzigt de toestand zich eenigszins, doordat de accu
ook zelf een spanning of beter E.M.K- bezit, die
de wisselspanning zal tegenwerken. Nu weten we,
dat zoo n wisselspanninggedurende een halve periode
eerst aangroeit van 0 tot een maximum en daarna
weer tot 0 afneemt. Opdat er van Iaden van den
accu sprake kan zijn, moet althans dat spanningsmaximum grooter zijn dan de tegcn-E.M.K. van
den accu. Echter zal aan het begin en aan het einde
dier halve periode, zoolang de grootte der wissel
spanning kleiner is dan of gelijk is aan de E.M.K.
van den accu, de stroomsterkte in de keten nul zijn.
Men zou zelfs kunnen meenen, dat de accu door
zijn grootere E.MJ(. in die oogenblikken — in
plaats van geladen te worden — zelf stroom zou
leveren, maar dit is onjuist, want de gelijkrichter
laat immers dezen tegengesteld gerichten ontlaadstroom niet door.*) Alleen dus in het middelste ge
deelte der genoemde halve periode, wanneer de
grootte der wisselspanning *de tegen-fM.K- van
den accu te boven gaat, zal er laadstroom door den
accu gaan, in sterkte varieerend van 0 door een
maximum heen tot 0, evenredig aan het spannings*) Ondersteld natuurlijk, dat hij zijn plicht naar behooren
vervult.
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verschil tusschen wisselspanning en E.M.K* (zoolang
de totale weerstand in de keten constant' blijft). Dit
verloop van den laadstroom krijgt men te zien,
ÓT7i00flST£R/<r£

CU

tr&r

sr

!7sT

sr

TS/JD

sra OOMSTERKTE
1nu
'AT

T

£‘/&r

Fig. 19.
wanneer men in fig. 18 een lijn evenwijdig aan de
horizontale as trekt, die de bogen doorsnijdt: deze
lijn is dan onze nieuwe tijdas en alles, wat daar
onder ligt, vervalt. Zoo ontstaat het verloop, in fig.
19 voorgesteld. Alnaarmate de maximum waarde
van de wisselspanning grooter is in verhouding tot
de E.M.K,\ van den accu, zal de eerste des te eerder
de laatste overtreffen en zal dus het stroomsterkte
verloop in fig. 19 des te meer tot dat in fig. 18
naderen. Wanneer men nu voor het werkelijke ver
loop van den laadstroom in fig. 19 opnieuw bere
kent de gemiddelde waarde der stroomsterkte, dan
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blijkt de toestand ongunstiger te zijn geworden dan
^J,etfV°r,Se ^eva * Toen immers was de gemid
delde laadstroom bij eenzijdige gelijkrichtinf reeds
?’}4, ”iaaI, z0.° kIem als /;max, hetgeen ons dwong
tot het gebruiken van een kleine stroomsterkte, ten
einde in net maximum den accu niet te overbelasten
en dus bederven. Maar nü blijkt igemlaöM in verhouding tot /max. nog kleiner te zijn geworden, 4 of 5 of
meermalen zoo klein. Hoe minder de maximum
waarde der wisselspanning de E.M AT- van den accu
overtreft, hoe kleiner gedeelte der stroomsterktebogen dus boven de tijdas komt te liggen, des te
grooter wordt die verhouding tusschen ^gem. en
^max., dus des te kleineren laadstroom mogen we
door den accu sturen en des te langer duurt de
lading. Met nog meer klem dan vroeger moeten we
er dus op wijzen, dat men bij het Iaden van accu’s
meteenzijdig gelijkgerichten wisselstroom den gemid
delden laadstroom toch vooral klein moet houden
ten einde die accu’s niet geleidelijk te bederven
zeker 3*/2 a.4 maal zoo klein als den maximum
laadstroom, dien ze verdrageirkunnen. Bij tweezijdige
gelijkrichting kan men de gemiddelde stroomsterkte
tweemaal zoo groot nemen, dus l3/4 a 2 maal zoo
klein als de maximum toelaatbare stroomsterkte.*)
Opdat deze stroomsterkten geoorloofd zijn, blijkt
bij berekening de maximum waarde der wisselspan
ning reeds 6 a 3 maal zoo groot te moeten zijn als
de E.M K. der accu’s, zoowel bij eenzijdige als bij
tweezijdige gelijkrichting: het stroomsterkteverloop
in fig. 19 geldt voor een verhouding 3. Herinneren
*) De weekijzer- of hittedraadmeter wijst dan bij eenzijdige gelijkrichting 1,67 a 1,8 maal, bij tweezijdige ï}18
a 1,27 maal zooveel aan als de draaispoelmeter.
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we ons, dat de middelbare waarde der wisselspan
ning, die door een weekijzer-of hittedraad-voltmeter
wordt aangewezen, d e spanning van den wissel
stroom wordt genoemd, en dat deze gelijk is aan
0.707 maal de maximum waarde der spanning,
dan volgt daaruit, dat we moeten zorgen, dat d e
aangelegde wisselspanning 6 X 0.707 a 3 X 0.707,
dat is ongeveer 4.24 a 2.12 maal zoo groot is als
de E.M.K• van den accu of de accubatterij, die we
laden willen. Gebruikt men dus b.v. een wissel
spanning van 130 Volt, dan mag de E.M.K• der te
130
laden accubatterij hoogstens
= 61.3 Volt be
2.12
61.3
dragen, dus hoogstens
28 accu’s in serie, als we
2,2
de E.M.K• per accu gemiddeld gedurende het groot
ste deel van den ladingsduur op 2,2 Volt stellen. Bij
lagere wisselspanning is dit aantal accu’s evenredig
kleiner, b.v. bij 26 Volt hoogstens 6 accu’s in serie, enz.
Is de hoogst toelaatbare laadstroom der accu’s 4
Amp., dan regelt men den weerstand in de keten zoo,
dat een draaispoelampèremeter
= 1 Amp. aan
wijst bij eenzijdige gelijkrichting of 2 X 1 = 2
Amp. bij tweezijdige,*) en laadt in het eerste geval
70 uur, in het tweede ongeveer 30 uur. Het voor
deel van een tweezijdigen gelijkrichter komt duide
lijk naar voren. Hiermede is het getallenvoorbeeld
op blz. 161 en 162, volgens fig. 18 gegeven, verbeterd.
Tegenover het gunstiger verloop van den laad
stroom bij nog hoogere wisselspanning staat natuur-

lijk het nadeel, dat het nuttig effect sterk daalt,
omdat men dan steeds meer weerstand moet inscha
kelen om den stroom voldoende laag te houden,
zoodat een steeds belangrijker deel van den toegevoerden electrischen arbeid in dien weerstand
verloren gaat. Op den gunstigen invloed, die
bijkomstige spanningen in de keten (zelfinductiespanningen b.v. in smoorspoelen, al of niet gecom
bineerd met condensatoren) of weerstandsverande
ringen (zooals in lampgelijkrichters b.v.) op de
stroomfiguur kunnen hebben, kunnen we hier ter
plaatse niet verder ingaan. We zullen echter later
gelegenheid hebben, daarop nog nader terug te
komen. Als voorschakelweerstand in de laadkcten
kan men met voordeel een gloeilamp gebruiken.
Van de verschillende soorten gelijkrichters, die
in gebruik zijn gekomen, noemen we: le de
mechanische gelijkrichters, waaronder de trillergelijkrichters meestal eenzijdig, de roteerende twee
zijdig gelijkrichten ; 2e de electrolytische en 3e de
lampgelijkrichters, welke beide zoowel eenzijdig als
tweezijdig kunnen gelijkrichten. Althans voor den
oningewijde verdient een tweezijdige lampgt Ii krichter voor acculaden, zooals b.v. door Philips in
den handel gebracht, zeker de voorkeur om velerlei
redenen, welke meerendeels ook voor den ingewijde
van kracht zijn.
Bij de bespreking der radiolampen komen we op
de inrichting van gelijkrichters nader terug; niet
alleen voor acculaden worden ze gebruikt, ook voor
levering van den plaatgelijkstroom onzer ontvang
en zendlampen.
Nog een enkele opmerking betreffende den accu
mulator. Onder de capaciteit van een accu
verstaat men het product van de stroomsterkte in

*)_9? weekijzer- of hittedraadmeter wijst dan resp. 1,8
pn 2,54 Amp. aan.
•
' ■

!
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Amp., die hij levert, en het aantal uren, gedurende
welke men die stroomsterkte gebruikt. Kan een accu
dus maximum 4 Amp. stroom leveren gedurende
10 uur, dan heeft hij een capaciteit van 4 X 10 =
40 Ampère-uren. De maximum stroomsterkte van
een accu bedraagt doorgaans ^ van het aantal
10
Ampère-uren. Een stroom van 1 Amp. kan de accu
40 uur lang leveren, en zelfs nog langer, want
bij kleiner stroomgebruik blijkt de capaciteit prak
tisch toe te nemen tot b.v. 50 a CO Amp. uren. Evenzoo
duurt het laden met kleinere stroomsterkte langer.
Als accuvloeistof hebben we verdund zwavelzuur
genoemd. Het is een besliste eisch, dat dit moet
zijn samengesteld uit chemisch zuiver zwavelzuur
en gedestilleerd water. Mengt men het zelf, giet
dan steeds langzaam onder omroeren het zwavel
zuur bij het water (en niet omgekeerd!): daarbij
komt zeer veel warmte vrij. Laat de heete vloeistof
eerst afkoelen, roer ze dan wederom flink dooreen
en controleer het soortelijk gewicht met een areo
meter b.v. Deze zijn ook in kleinen vorm in den
handel: in de vloeistof geplaatst, geeft het getal,
waartoe ze inzinken, het soortelijk gewicht der
hp°hnSt<*f
Het vereischte soortelijk gewicht
apwrfnni^ dei\aCCiU te zijn aangegeven en bedraagt
gewoonhik omstreeks 1,24. Zoo noodig voegt men

- bereikt
bem-k Zkr
M rfr ï°e>J0t de gewenschte waarde
is. Met het koude mengsel wordt
de accu
vu"legmendde!f°rdt
accu zuur gemorst, dan
mnlL ü-de.n accu met het mengsel bij. Tegen
” s?érk:hm"enH °Verigens te waken> want bet
zuur is sterk bijtend en vernietigend. Tekenmiddel •
zuur
de11 op den duur afneemt dopr

sïïSMr*w”""

=>«

verdamping, dan vult men alleen met gedestilleerd
water aan. Zorg, dat het zuur steeds 1 c.M. boven
de platen uitstaat. Het chemisch proces, dat in den
accu plaats vindt, verloopt zoodanig, dat het soor
telijk gewicht van het zuur bij Iaden toeneemt en
bij ontladen afneemt, b.v. van 1,28 tot 1,24. Dit
doet ons een middel aan de hand, om door voort
durend controleeren van het soortelijk gewicht
(= zuurdichtheid) den ladingstoestand van den accu
te beoordeelen.
We hebben vroeger voor gelijkstroom (blz. 66—67)
de le Wet van Ohm behandeld: E = i X RHierin stelde E het spanningsverschil voor, dat men
op een keten met weerstand R moet aansluiten, om
er een stroom i doorheen te drijven. We willen
deze wet nu wat scherper formuleeren en er de 2e
Wet van Ohm aan toevoegen. Sluiten we een accu
op een gloeilamp aan, dan vloeit er een stroom
van de pluspool van den accu door de lamp naar
de minpool. Denken we ons op den gloeidraad in
de stroomrichting achtereenvolgende punten a, b, c,
d enz., dan zal de spanning in a grooter zijn dan
in b, want de stroom loopt van a naar b. Evenzoo
in b weer hooger dan in c, in c hooger dan in d}
enz. Hieruit volgt, dat er langs den gloeidraad een
g e 1 e i d e 1 ij k e daling van de spanning zal plaats
vinden van de pluspool naar de minpool, evenals
de waterhoogte langs een stroomende rivier stroom
afwaarts geleidelijk daalt. Het is deze geleidelijke
spanningsdaling, diè door de le Wet van Ohm
wordt voorgesteld, en die is hier dan ook gelijk
aan het spanningsverschil tusschen de uiteinden van
den gloeidraad. Verder moet het beschouwde deel
der keten niet vertakt zijn, omdat anders de stroopt
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sterkte er langs niet constant is. Vandaar, dat we de
le Wet van Ohm nu als volgt in woorden brengen:
De geleidelijke spanningsdaling langs
een onvertakt deel van een keten is
gel ij k aan het product van stroomsterkte
en weerstand.
Waarom is het zoo noodzakelijk den nadruk te
leggen op die geleidelijke spanningsdaling ? Omdat
we in tegenstelling daarmee ook spanningssprongen
hebben leeren kennen, n.l. op de aanrakingsplaatsen
van ongelijksoortige geleiders (verschijnsel van
Volta), analoog aan de sprongsgewijze verandering
der waterhoogte bij een waterval in een rivier.
Deze spanningssprongen nu hooren onder de waarde
van E in de le Wet van Ohm niet thuis en moeten
afzonderlijk in rekening worden gebracht. Zoolang
het beschouwde deel der keten alleen uit metaalaeelen is samengesteld, gaat bij spanningsmeting
de invloed dier spanningssprongen praktisch ver°r^n’i 5*^ereers* onidat ze zeer klein zijn, en ook,
omdat hun algebraïsche som in de gesloten keten,
door het bedoelde deel der keten en den voltmeter
gevormd, juist nul is, als de contactplaatsen althans
alle dezelfde temperatuur hebben. Is echter eender
contactplaatsen van andere temperatuur, of bevindt
d.ee.I,der.keten een electroliet, met verschillende geleiderS m aanraking, dan is die som
nf.I *Pa"n'nSssPr°ngen, zooals we weten, ongelijk
nul en meten we deze dus mee. Zoo is b.v. bij het
ded'accuakIemmeCC'Urfhet sPannfngsverschil tusschen
e accu-klemmen, de z.g. klemspanning- gelijk
dnnrdHPnSOm V3n -e £eleidel‘jke spanningsdaling
Wet van Ohm Cm Zl^n
n‘et volgens dele
el ?Y°fl »
en^ geleidelijke spanningsdaling
E-iXR, maar: E.M.K. + i X R. Isdef.Ai/C
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2 Volt, dan meet men dus meer dan 2 Volt (bij ontladen
even zooveel minder, zooals aanstonds zal blijken).
Denken we ons nu weer den geladen accu, die
stroom levert door een gloeilamp. Voor zoo'n
gesloten keten zonder vertakkingen is het de 2e
Wet van Ohm, die een verband legt tusschen de
E.M.K• van den accu en de stroomsterkte in de
keten, die daarvan het gevolg js. Gaan we n.l.
vanaf de pluspool de heele keten rond, dan nemen
we onderweg le een voortdurende geleidelijke
spanningsdaling langs de verschillende onderdeden
der keten waar, zoowel in de lamp (uitwendige
keten) als in den accu zelf (inwendige keten), maar
2e ook spanningssprongen bij het passeeren der
contactplaatsen. Daar nu, op de pluspool terugge
komen, de eindwaarde der spanning dezelfde is als
de waarde, waarvan we uitgingen, heffen die
tweeërlei spanningsveranderingen onderweg elkaar
blijkbaar juist op, m.a.w. langs de gesloten keten is:
de algebraïsche som der spanningssprongen =
de som der geleidelijke spanningsdalingen.
Het linkerlid dezer gelijkheid stelt de E.M.K* der
stroombron voor, terwijl het rechterlid volgens de
le Wet van Ohm gelijk is aan i X K waarin R
nu den totalen weerstand langs de keten worstelt,
zijnde de som van den uitwendigen en inwcndigen
weerstand = Ru -j• Stellen we de E.M.K• voor
door E, dan wordt de 2e Wet van Ohm :
E = i X (Ku + R\ ), • • • • (5)
of in woorden :
,
In een on vertakte gesloten keten is
de E.M.K. der stroombron gelijk aan het
product van stroomsterkte en totalen
weerstand.
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Hoewel beide Wetten van Ohm dus in formule
zeer veel op elkaar gelijken en dan ook dikwijls
met elkaar verward worden, stellen ze blijkens het
voorgaande geheel iets anders voor. Uit de gevon
den formule laat zich de stroomsterkte / berekenen,
die het gevolg is van de E.M.K van den accu.
Daar de E.M.K* gelijk is aan de som van degeleidelijke spanningsdalingen inwendig en uit
wendig, volgt hieruit, dat de spanningsdaling langs
de gloeilamp kleiner is dan de E.M.K van den
accu, en wel zooveel kleiner, als de geleidelijke
spanningsdaling in den accu zelf bedraagt. Een
voltmeter, op de accu-klemmen aangesloten, wijst
deze spanningsdaling door de lamp aan, zoodat ////de
Klemspanning = E.M.K — geleidelijke inwen
dige spanningsdaling = E — i X R\ .
Men meet dus minder dan 2 Volt, gewoonlijk
echter maar weinig minder, omdat de inwendige
weerstand van een accu klein is, des te kleiner,
naarmate de accu een grooter capaciteit heeft, b.v.’
o,l a 0,01 Ohm. Voor elementen is deze waarde
grooter, b.v. 0,5 a 1 Ohm.
We geven enkele voorbeelden ter toelichting:
wil ’
een 4
accu fa'jnde 2 accu’s in serie)
wil men een ontvanglamp aansluiten, die op 3,5
bruikt PHnpIng
branden en dan 0,5 Amp. ver
men in Hp iAr°0t 1S *e V00rschakelweerstand, dien
men in de keten moet opnemen ?
Volgens de 2e Wet van Ohm moet de totale weerstand in de keten bedragen ~ = 4
0,5 ~ 8 Ohm,
terwijl volgens de le Wet van Ohm de lamp
een weerstand heeft van — =
7 Ohm, zooi
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dat de overige weerstand in de keten 8 — 7=1
Ohm moet bedragen. De weerstand van accu -|schakeldraden -|- voorschakelweerstand moet dus
1 Ohm zijn. Daar accu en schakeldraden gewoonlijk
weinig weerstand bieden, kan men althans volstaan
met een regelweerstand van 1 Ohm. Daar een pas
geladen 4 Volts accu echter wel eens tijdelijk een
E.M.K van 4,5 Volt kan bezitten, en de totale
weerstand in de keten dan 4 5 = 9 Ohm zal moeten
0,5
bedragen, dus 9 — 7 = 2 Ohm meer dan de lamp
biedt, verdient het de voorkeur, een regelweerstand
van maximum 2 Ohm in de keten op te nemen,
gemaakt van constantaandraad van voldoende dikte,
opdat het door een stroom van 0,5 Amp. niet noe
menswaard in temperatuur stijgt (reken b.v. op 2
Amp. per m.M.2). Men regelt den weerstand dan bij,
tot een draaispoelvoltmeter met zeer klein stroom
verbruik, op de lamppolen aangesloten, 3,5 Volt
aan wijst.
Schakelt men nu, parallel aan of naast de eerste
lamp, eenzelfde tweede lamp bij, dan verbruiken
beide lampen samen 2 X 0,5 = 1 Amp. Deze 2 maal
zoo sterke stroom veroorzaakt in den voorschakel
weerstand een 2 maal zoo groot spanningsverlies
E=iXR, zoodat de lampen dan blijkbaar minder
dan 3,5 Volt spanning krijgen. Dan moet men den
regelweerstand dus ten deele uitschakelen, om de
lampspanning weer op 3,5 Volt te brengen. Dit be
zwaar voorkomt men grootendeels door de tweede
lamp over een afzonderlijken voorschakelweerstand
heen op den accu aan te sluiten, op dezelfde wijze
als de eerste. Dan wordt bij den overgang van 1
op 2 lampen alleen het spanningsverlies in den
accu en in een mogelijk gemeenschappelijken schakel-
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draad verdubbeld. Toch neemt men ook dan nog
wel waar, dat bij het inschakelen der 2e lamp de
gloeispanning der eerste iets zakt, maar dit zal des
te geringer zijn, alnaarmate men een accu van
grooter capaciteit (kleiner
) gebruikt en naargelang
men de gemeenschappelijke schakeldraden dikker en
korter maakt. Tevens vermindert die invloed natuur
lijk bij kleiner stroomverbruik der lampen (miniwatten microwatt-lampen). We zullen later zien, dat de
werking van ontvang- en zendlampen sterk afhan
kelijk is van de aangelegde gloeispanning en ver
andering daarvan, vandaar dat het van belang is
te zorgen, dat die spanning zooveel mogelijk
constant blijft.
2e Men wil den (gelijkstroom-)weerstand van
een telefoon meten en sluit deze daartoe in serie
met een draaispoelvoltmeter op een 2 Volts-accu
aan. De voltmeter heeft een meetbereik van 0 tot 5
Volt en verbruikt bij vollen uitslag 10 milli-Amp.
Zonder telefoon in de keten wijst hij aan 2,0 Volt,
met telefoon 0,4 Volt. Bereken hieruit den telefoonweerstand.
Daar de voltmeter bij 5 Volt 10 milli-Amp. = 0,01
Amp. verbruikt, is zijn weerstand volgens de le
Wet van Ohm q-qj = 500 Ohm. Nu is de uitslag van
den voltmeter den eersten keer
,
0,4 = 5 maal zoogroot als den tweeden keer, zoodat volgens de 2e
Wet van Ohm de totale weerstand in de keten de
tweede maal blijkbaar 5 maal zoo groot is als de
Ü-amI6’ *mn?erS:. deEM.K. van den accu is constant
gebleven, terwijl, de uitslag van den voltmeter niet
f,*"en /en *maat *? v,00r de spanning, maar allereerst
oor de stroomsterkte, die er doorheen gaat (zie
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blz. 139) : de voltmeter werkt hier als miljiampèremeter, dus / wordt 5 maal zoo klein en R 5 maal
zoo groot. De weerstand in de keten is dus door het
inschakelen van de telefoon 4 maal grooter geworden.
Hij was eerst 500 Ohm, met verwaarloozing van
accu- en schakeldradenweerstand, zoodat de gelijk
stroom —weerstand van de telefoon derhalve bedraagt
4 X 500 Ohm = 2000 Ohm. We hadden dus met
een hoogweerstandstelefoon te doen Op deze een
voudige wijze kan men weerstanden meten, als men
den weerstand van den voltmeter slechts kent.
Opdat de gevonden waarde niet al te onnauwkeurig
uitvalt, moet de onbekende weerstand niet al te
zeer van dien van den gebruikten voltmeter afwijken.
Voor het meten van kleine weerstanden is dus een
voltmeter met kleinen weerstand geschikt; dan kan
men een weekijzer-voltmeter goed gebruiken!
3e. Ten slotte noemen we nog een eenvoudige
toepassing van de Wetten van Ohm ter verkrijging
van een continu regelbaar spanningsverschil, waar
van we later bij onze radiolampen gebruik kunnen
maken, n.1. een potentiometer of spanningsdeeler. In afwerking is het een gewone regelweerstand: hij dient hier echter niet voor weerstandsregeling, maar wordt geschakeld zooals in
fig. 20 is aangegeven. We zien daar de polen van
een gelijkstroombron, voor ons doel meestal een
zakbatterijtje of een kleine 4 Volts-accu, aangesloten
op de uiteinden a en b van den weerstandsdraad, via
den schakelaar 5.
Ten einde de stroomsterkte in deze gesloten keten
gering te doen zijn, zorgt men dat de draad een
grooten weerstand heeft, b.v. 400 a 800 Ohm. Uit
de 2e Wet van Ohm volgt onmiddellijk, dat er bij
een E.M.1(. van 4 Volt dan 10 a 5 milliampère
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stroom wordt verbruikt. Daartoe is constantaan of
een dergelijk weerstandsmetaal weer het aangewezen
draadmateriaal. Bij stroomdoorgang zal nu volgens

£

s

4-

4

CU

CONT/NU REGELBAAR
STMM/WsVERSCHfL

1

1°pfnn(ïJ!e.iJ ,!?.• AIzo° hebben we hier van a 'naar

verwijdert, en neemt omgekeerd geleidelijk af, als
men c tot a laat naderen. Derhalve bestaat er tusschen a en c een continu regelbaar spann in gsiversc h i1, dat men kan laten varieeren van
0 tot 4 Volt. Daarbij heeft steeds a een hooger
spanning dan c, zoodat a en c, dus ook /; en <7 ri-sp.
als plus- en minpool zijn te beschouwen van een
element met regelbare spanning. Zoo ziet men b.v.
een voltmeter, op p en q aangesloten, geleidelijk
van 0 tot 4 Volt oploopen, als men c van inks
naar rechts verschuift. Men bedenke hierbij, dat de
stroom, dien de voltmeter of een ander toe-tel
tusschen p en q verbruikt, feitelijk geleverd wordt
door de stroombron E en dus ook door het d< el
bc van den potentiometer vloeit, zoodat de draad
voldoende dik moet zijn om die stroombelasting te
verdragen. Voor ons echter is alleen het regelbaar
spanningsverschil het doel bij slechts uiterst gering
stroomverbruik, vandaar dat de potentiometer in
dat geval een langen, dunnen draad van hoogen
weerstand moet bezitten.

Fig. 20.

de le Wet. van Ohm langs dien draad een geleide
....
lijke spanningsdaling plaats vinden van a naar b. Deze
is vrijwel gelijk aan de E.M.K. der stroombron,
want haar inwendige weerstand is in verhouding
tot den potenhometer-weerstand slechts zeer gering,
zoodat het inwendig spanningsverlies te verwaarRadio
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INDUCTIE.
Wanneer een electrische stroom door een geleider
vloeit, worden daardoor magnetische krachten in
den aether opgewekt, welke magnetische velden we
vroeger besproken hebben. Kunnen we nu omge
keerd, uitgaande van een magnetisch veld, een elec
trischen stroom opwekken? Dit is inderdaad mogelijk
en doet ons het'4e middel aan de hand voor het
scheiden van ladingen. Denken we ons daartoe een
gesloten, cirkelvormigen koperdraad, geplaatst in
het magnetisch veld van een staalmagneet of electromagneet, zoodanig dat een aantal magnetische
krachtliinen van links naar rechts door den cirkel
gaat. Zoolang het magnetisch veld constant blijft en
de geleider ten opzichte van het veld niet van stand
verandert, treedt er geenerlei stroomverschijnsel in
den gesloten geleider op. Maar zoodra het aan
tal krachtliinen. door den geleider
om slot en, verandert, hetzij grooter of kleiner
wordt, doordat of het veld van sterkte öf de gelei
der ten opzichte van het veld van stand verandert,
worden de ladingen in den geleider gescheiden : er
ontstaan electrische spanningen in en als gevolg
daarvan een strooming van ladingen in de gesloten
keten, dus een electrische stroom. Dit 4e middel
om ladingen te scheiden is wel het belangrijkste
van alle en noemt men het inductie-ver
schijnsel. De opgewekte of geïnduceerde span
ning noemt men inductiespanning of
electro motorische kracht van induc
tie, omdat deze het is, evenals de E.M.K. van

een element, die de electronen in bewegino- brengt
En den electrischen stroom, die daarvan in de ge
sloten keten het gevolg is, noemt men een ind uctie-stroom. Men geve er zich goed reken
schap van, dat alleen bij verandering van het
aantal omsloten . magnetische krachtlijnen een
inductie-spanning in den geleider ontstaat; zoodra
dit aantal zich niet meer wijzigt, bestaat er ook
geen E.M.K, van inductie en dus ook geen inductiestroom meer. Wil men dus een blij ven den
inductie-stroom in den gesloten geleider opwekken,
dan moet men zorgen, dat het aantal omvatte kracht
lijnen voortdurend verandert. Tevens houde
men in het oog, dat wijziging van het aantal kracht
lijnen steeds een inductie - s p a n n i n g in den
geleider doet ontstaan, hetzij hij open of gesloten
is, maar dat alleen in het laatste geval de inductiespanning ook een inductie-stroom ten ge
volge zal hebben.
De natuurkundige verklaring van het inductieverschijnsel, waarom dus door verandering van
het aantal omvatte krachtlijnen een E.M.K van
inductie in den geleider wordt opgewekt, zullen
we in dit werkje niet geven. Weliswaar Iaat het zich
vrij gemakkelijk uit de besproken grondslagen van
de electronentheorie en de magnetische krachtswerking van den electrischen stroom afleiden, maar
we zouden onze beschouwingen daartoe verder
moeten uitbreiden dan naar onze meening noodig
is voor een gepast inzicht in de hoofdwerkingen,
die in een radio-ontvanger en zender plaats vinden.
Wel echter willen we de aannemelijkheid van het
inductie-verschijnsel laten zien, doordat het is op te
vatten als een bijzonder geval van het algemeen
geldende traagheidsbeginsel in de natuur. We heb-
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ben reeds meermalen een beroep gedaan op die
traagheid of eigenlijk beter het volhardingsvermogen
in de natuur, dat is de neiging om te yolharden in
den eenmaal aanwezigen toestand en zich zoo mo
gelijk door een of andere reactie te verzetten tegen
een actie, waardoor een verandering in dien toestand
zou ontstaan. Welnu, bij het inductie-verschijnsel
hebben we te doen met zoo’n actie, zoo’n toestands
verandering, en de inductie-stroom is als reactie
daarop te beschouwen. Onderstel n.i., dat we het
aantal magnetische krachtlijnen, dat van links naar
rechts door den gesloten cirkelgeleider gaat, vergrooten, dan ontstaat onmiddellijk in de natuur de
neiging om zich tegen dien inbreuk op den aan
wezigen toestand te verzetten en als reactie, als
tegenzet der natuur, ontstaat dan in den geleider
een electronen-beweging, een inductie-stroom, die
zoodanig gericht is, dat de daardoor opgewekte
magnetische krachtlijnen tegengesteld gericht zijn,
dat is hier van rechts naar links, zoodat ze het veld
verzwakken en de aangebrachte veldversterking
aldus trachten te niet te doen. Kijken we dus naar
den geleider in de richting van de krachtlijnen van
het hoofdveld, dus van links naar rechts, dan zullen
we den inductiestroom zien rondloopen tegen de
bewegingsrichting van de wijzers van een uurwerk
in, als tegenwijzerstroom, want volgens den kurke
trekkerregel zou een wijzerstroom, die rechtsom
loopt, het hoofdveld versterken inplaats van tegen
werken. Wanneer derhalve het aantal
omvatte magnetische krachtlijnen toe
neemt, wordt in den gesloten geleider,
gezien in de richting van het veld,
een tegenwijzerstroom geïnduceerd,
of wel een stroom, die uit het oog-
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punt van den kurketrekkerregel be
schouwd niet bij het veld past. Even
zo o zal bij afname van het aantal
krachtlijnen een w ij z e r s t r o o m worden
geïnduceerd, dus een stroom die past
bij het veld, want daardoor wordt het
veld versterkt en de aangebrachte
veld verzwakking dus tegengewerkt.
Wanneer we het aantal krachtlijnen dus beurtelings
laten toe- en afnemen, zal dienovereenkomstig de
inductiestroom telkens van richting wisselen, m.a.w.
in den geleider wordt een wisselstroom geïnduceerd
Hier opent zich alzoo de mogelijkheid voor ons,
het inductie beginsel bruikbaar te maken voor het
opwekken van wisselstroom.
In het voorgaande is de richting van den induc
tiestroom en tevens van de daarmee gelijkgerichte
inductie-spanning vastgelegd. Wat betreft de
g r o o 11 e van de geïnduceerde E.M.K., deze is
evenredig met de snelheid, waarmee
de veld verandering binnen den gelei
de r plaats vindt, en zal dus des te grooter
'zijn, naarmate een bepaalde veldverandering in een
korter tijdsdeeltje tot stand komt. Een veld, dat
telkens in uiterst korten tijd wisselt van zeer sterk
tot zeer zwak en omgekeerd, zal een groote wissel
spanning induceeren in den geleider, die dat veld
omsluit.
Wanneer de geleider uit meer windingen in serie
bestaat, die alle dat veld omvatten, een draadspoel
dus, dan zal in iedere winding een gelijke en gelijk
gerichte E.M.K. worden geïnduceerd, zoodat de
totale inductiespanning even zooveel maal zoo groot
wordt, als het aantal windingen bedraagt. Ze is
dus ook evenredig met het windingstal
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van
den g e ï n d u c e e r d e n geleider.
We hebben reeds opgemerkt, dat het voor ver
andering van het aantal omsloten krachtlijnen noodig
is, dat öf de geleider ten opzichte van het veld
van stand verandert, öf de sterkte van het veld zich
wijzigt. Het eerste geval doet zich o.a. voor in
dynamo’s, dat zijn machines, die dienen voor het
opwekken van electrischen stroom door middel
van het inductie-verschijnsel. Bij gelijkstroom-dynamo's zijn het geleiders, vereenigd op het z.g. anker,
die snel worden rondgedraaid in een magnetisch
veld, opgewekt door rondom het anker aangebrachte
electromagneten. De in het anker geïnduceerde span
ningen worden aan twee stilstaande borstels meege
deeld en het geheel is zoo ingericht, dat het spannings
verschil op de borstels steeds gelijkgericht is. Ver
binden we de borstels dus door een uitwendigeketen,
dan ontstaat daarin een gelijkstroom. Deze wordt ten
deele gebruikt om de genoemde electromagneten te
bekrachtigen, zoodat de dynamo meteen zelf voor
z’n magnetisch veld zorgt. Het anker wordt aange
dreven met een stoommachine b.v., en het is de
mechanische arbeid, door de laatste verricht, die
door middel van de dynamo wordt omgezet in den
electrischen arbeid, door het anker geleverd. Hier
zien we het inducticbeginsel voor ons als het
ideale middel, om mechanischen arbeid
op eenvoudige wijze direct en — the
oretisch
volledig in electrischen
f.r i ei5"..°.ver te. voeren. Natuurlijk zullen er praken andere ver^ezen zÜn> zooals wrijvingsverliezen

de rotor, bestaat hier uit een polenrad, dat is eert
stelsel electromagneten, gericht als de spaken van
een wiel. Ze worden gevoed met een afzonderlijke,
kleine gelijkstroom-dynamo en zijn zoo gewikkeld,
dat de even nummers een Noordpool, de oneven
een Zuidpool aan hun uiteinden bezitten. Rondom
zijn op een ijzeren ring draadspoelen opgesteld,
die tezamen den stator vormen. Daar slingeren de
magneetvelden tusschen de Noord- en Zuidpolen
van den rotor doorheen, zoodat in de stator-spoelen
een wisselspanning wordt geïnduceerd. Op deze
wijze worden in de centrales wisselstroomen opge
wekt van meestal zeer hooge spanning, b.v. 10.000
Volt, die na transformatie op lage spanning, meestal
130 en 220 Volt, aan onze woningen worden toe
gevoerd. De dynamo wordt daar aangedreven door
een stoomturbine.
Meer echter hebben we voor ons doel te maken
met het geval, dat veld en geleider ten opzichte
van elkaar niet van stand veranderen, maar het
door den geleider omsloten veld van sterkte ver
andert. Hoe verkrijgen we zoo'n veranderlijk mag
netisch veld ? Dit wordt gevormd met behulp van
een draadspoel, al of niet met weekijzeren kern,
die doorloopen wordt öf door een pulseerenden
g e 1 ij k s t r o o m öf door een wisselstroom.
Niet alleen kan men den eerste, zoooals we weten,
verkrijgen door wisselstroom gelijk te richten, maar
ook door eenvoudig den door een accu geleverden
gelijkstroom opeenvolgend te sluiten en te ver
breken. Dit geschiedt b.v. automatisch bij een
hameronderbreker, zooals die ons allen bekend is
bij een electrische bel en waarvan we de eenvoudige
verklaring, berustend op de magnetische werking
van den stroom, aan den lezer overlaten. In lederen

Bij een wisselstroom-dynamo gaat men juist andersom te werk: daar staan de geleiders stil en beweegt
men het magnetisch veld. Het draaiende gedeelte,
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geleider nu, die zich in het op een der genoemde
wijzen verkregen veranderlijke veld bevindt en dit
veld geheel of ten deele omsluit, wordt een wissel
spanning geïnduceerd, en, als de geleider gesloten
is, als gevolg daarvan een wisselstroom. Al naar
den aard van dien geleider kunnen we drie ver
schillende gevallen onderscheiden, n.I.:
I. Foucaultsche inductie.
II. Zelfinductie.
III. Wederzijdsche inductie.
Van elk dezer gevallen zullen we een korte be
spreking geven.
I. Denken we ons een electromagneet, dus een
draadspoel met een weekijzeren kern. Leiden we
wisselstroom door de spoel, dan vormt zich een
magnetisch veld, dat met de stroomsterkte voort
durend van sterkte en periodiek van richting wisselt.
In dit veranderlijke veld, aanzienlijk door het weekÜzer versterkt, bevindt zich allereerst het ijzer zelf.
Een massieve ijzerkern is als een samenstel van
gesloten geleiders te beschouwen, die het verander
lijk veld geheel of ten deele omsluiten, waarin dus
wisselstroomen worden geïnduceerd. Deze inductiestroomen in metaalmassa's noemt men Foucault
sche of wervelstroomen. Natuurlijk was het geens
zins onze bedoeling, inductiestroomen in de ijzer6 rekkeni d^r hebben we er niets aan
wannppr !?ek”nei! slcchts een energie-verlies. Vooral
wpp t Hde 1lzer^ern massief is en dus zeer weinig
zullen Hi* aa° di6. Sei'iduceerde slroonien biedt,
kunnênd a»nnerve S r00n,en aatimerkelijke waarden
7 J
men?e/n belangrijken verliespost
cao H cr h JlentarbCld ui,maken. de z.g. F o uDaarbij komt nog" da? ^s 1 r 0 0 ^ ^ e r 1 i e zen.
electrische arbeid der
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wervelstroomen overgaat in warmte en ook aan die
warmte hebben we niets; zelfs kan ze tot moeilijk
heden leiden, als bij sterke en snelle veldveranderingen die warmteontwikkeling groot wordt, zooals
in dynamo’s en transformatoren b.v. Door dit en
andere warmte-effecten worden ijzer en spoel ver
hit, waardoor o.a. de isolatie uitdroogt, de kans op
doorslag toeneemt en zelfs brandgevaar ontstaat;
ook de veldversterking van het ijzer loopt terug.
Teneinde de wervelstroomverliezen te verminderen,
maakt men de ijzerkern niet massief, maar bouwt
men haar op uit onderling geïsoleerde dunne ijzer
draden of ijzerplaten. Daardoor worden de gesloten
geleiders van geringen weerstand, waaruit men de
massieve kern kan denken samengesteld, als het
ware versplinterd, zoodat de wervelstroomen nu
veel grooter weerstand ondervinden. Blijkbaar zullen
bij gebruik van ijzerdraad de Foucaultsche verlie
zen nog kleiner zijn dan bij ijzerplaten, maar meestal
worden praktisch, om bijkomstige redenen, de laatste
toegepast. Die ijzerplaten noemt men lamellen,
vandaar, dat men het ijzer dan gelamelleerd noemt.
We hebben nu dus tweeërlei arbeidsverliezen
leeren kennen in het ijzer van een electromagneet,
waar een gelijkstroom van veranderlijke sterkte of
een wisselstroom doorgaat, n.I. de ommagnetiseerings- of hysterese verliezen en de wervelstroom
verliezen : tezamen noemt men ze de ijzerverliezen. Ze worden tot een minimum beperkt door
eenerzijds geschikt weekijzer te gebruiken, waarin
de elementair magneetjes zeer gemakkelijk draaibaar
zijn, en anderzijds het ijzer te lamelleeren.
Niet alleen in ijzer, maar ook in iedere andere
stofmassa, die zich in het veranderlijke veld bevindt,
worden wervelstroomen geïnduceerd. Natuurlijk
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komen ze vooral voor in metaalmassa’s, in het
algemeen in de goede geleiders. Daarin immers
zijn de vrije electronen vrij beweeglijk, kunnen ze
dus aan de geïnduceerde wisselspanningen gevolg
geven en alzoo wervelstroomen doen ontstaan.
Toch treffen we ze ook, zij het in veel geringere
mate, in niet-geleiders aan. Weliswaar zijn de
electronen hierin weinig beweeglijk, maar toch,
voorzoover- hun bewegingsvrijheid het toelaat,
worden ze tengevolge van het wisselend magneet
veld heen en weer geslingerd, en de arbeid, die
daarvoor noodig is, vormt weer het Foucaultsche
of wervelstroomverlies in den niet geleider. Wanneer
men theoretisch de grootte dezer verliezen afleidt,
blijkt, dat ze: le voor een gegeven spoel bij
gelijkblijvende grootte der aangelegde wissel
spanning recht evenredig zijn met de frequentie.
Voor lage frequenties, b.v. beneden 1000, zijn deze
verliezen dan ook bijna altijd te verwaarloozen
klem, maar bij hoogfrequente wisselstroomen dient
men er
. .wel degelijk rekening mede te houden en
deze jmst zijn het, die we voor draadlooze over
dracht noodig hebben. Daar 2e de verliezen natuur
lijk evenredig zijn met het volume van het isolatiematerna1, mogen zich vooral binnen de spoelen
ij ^diozenders en -ontvangers, waar het sterkste
veld1 heerscht, maar ook rondom en tusschen de
windingen
. . en in de naaste
----- i omgeving der spoelen
ZOO

Si£i'8s,-°FS

of ehfn.VM, d " d°?r cen stuk koker van karton
te teven*
°!" de,sPoel voldoende hechtheid
geven, maar in ieder geval beperke men het
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gebruik van isolatie-materiaal zooveel mogelijk,
zonder natuurlijk aan de betrouwbaarheid der
isolatie tekort te doen. Goed geëmailleerd koper
draad, b.v. Belden-emaille-draad, is zeer geschikt;
het volume van het isolatie-middel is hier buiten
gewoon klein, omdat het emaillelaagje zoo uiterst
dun is, terwijl het toch een zeer hoogen weerstand
bezit. De neiging van vele amateurs om de spoel
dan bovendien nog eens flink te schellakken, is zeer
afkeurenswaardig: het eenige effect is vergrooting
der verliezen (en vergrooting der spoel-capaciteit,
waarop we nog terugkomen). Ook is emaille niet
hygroscopisch, dat is: het trekt geen waterdamp
uit de lucht tot zich; dit is een algemeeiie eisch,
die men aan isolatie-materiaal moet stellen, want
vochtlaagjes aan het oppervlak verkleinen den
isolatie-weerstand en maken hem ook veranderlijk,
het een al even ongewenscht als het ander. Met
zijde geïsoleerden draad is ook goed, eventueel dun
geschellakt om het indringen van vocht te beletten.
Vooral voor zeer hooge frequenties, b.v. 2-, 5-, 10millioen en hooger, wordt een minimaal gebruik
van isolatie een steeds meer gebiedende eisen:
hieraan beantwoorden aethergolven van 1-0, 60, JU
Meter en korter. Dan gebruike men vrij inde lucht
gewonden cilinderspoelen van blank, stug roodkoperdraad van l'/2 » 2 m.M. dikte de windingen
enkele m.M. van elkaar af. Hoogstens geeft men
de spoel stevigheid en houdt men de windinge
op afstand met behulp van 2 of 3 .su,al e> c'u‘!'^
steunlatjes van goed isolatie-materiaal, langs den
omtrek evenwijdig aan de spoelas aangebracht,
maar overigens zorge men, dat er geen . j»
leidende, noch niet-geleidende massa zi
de spoel of aan de eindvlakken of in
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omgeving bevindt. Het streven naar zoo’n verliesvrije spoel is voor zeer korte golven te meer
gemotiveerd, omdat 3e de verliezen omgekeerd
evenredig zijn met liet quadraat van het aantal
windingen der spoel, altijd bij constante wissel
spanning tusschen de uiteinden. Het zal n 1. hierna
blijken, dat het windingstal der spoel voor zeer
korte golven slechts klein is, b.v. 10, en een
tweemaal zoo klein windingstal maakt de verliezen viermaal zoo groot. Tevens zijn 4e de be
doelde verliezen omgekeerd evenredig met het
quadraat van het oppervlak eener winding, hetgeen
een groot windingsoppervlak gewenscht maakt.
Dit eischt echter veel vrije ruimte, en leidt vooral
voor ontvangspoelen tot bezwaren, al zijn ze dan
ook met onoverkomelijk (denk ook aan de groote
nandgevoeligheid). Voor zendspoelen wordt wel
degelijk een groote spoeldoorsnede gekozen. Echter
zijn de invloeden onder 3 en 4 niet onafhankelijk,
want een grooter windingsoppervlak brengt een
dpr uprijon^1 n2staI piet zich, zoodat tegenoverafname
van Inf"
den.eenen kant staat toename er
ten ann.fi an<?er*en kant> niaar toch valt de balans
Ten^loltP »”
groot?re windingsoppervlak uit.
len slotte zijn de wervelstroom-verliezen 5e recht
evenredig met het quadraat der totale wisselspandën^kunnen1^/00^1 bij zendersaa“nierkelijke waar
de* aërd der ^menj/,n 6e ziin “ afhankelijk van
van 7onVpdpi
’ r°,odat m.en str.eeft naar het maken
van hoop-en <?nn°Fr-1^ ver^iesvrij isolatie-materiaal,
vlak m'ef l"ygSr0osrcoïlschn
“ aa" ** <Wel"
in0e0eknVi°o!eeer(endP9?‘94) [lebben we arbeidsverliezen
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van een condensator, in het algemeen tusschen 2
metaaldeelen,
heers.,,, Da„ waartusschen
dl, .... ,,, ”, ""Sï'3
elkaar gelegen windingen eener spoel, is dit wederom
een reden om vooral geen overbodige isolatie, als
veel schellak, tusschen de windingen onderling aan
te brengen; tevens om de windings-methode der
spoel zoo te kiezen, dat geen windingen met groot
nummer-, dus spanningsverschil vlak bij of tegen
elkaar komen te liggen, want ook deze verliezen
waren immers recht evenredig met het quadraat
van de wisselspanning (tevens vergroot dit de
spoelcapaciteit). Vooral weer bij hooge frequenties
dient men hierop te letten, want ook deze verliezen
waren evenredig met de frequentie. Terwijl echter
deze diëlectrische verliezen het gevolg zijn van
wisselende electrische krachten, worden de
wervelstroomverliezen veroorzaakt door wisselende
magnetische krachten. We vatten ze kortweg
onder den naam diëlectrische verliezen
samen. Dikwijls komen ze gecombineerd voor.
II. Zelfinductie.
We denken ons weer een draadspoel, waardoor
we via een schakelaar gelijkstroom kunnen leiden,
door een accu b.v. geleverd. Zoolang de schakelaar
uitstaat, is de stroomsterkte in de keten = 0. Wat
zal er nu gebeuren, zoodra we den stroom sluiten?
Onmiddellijk zullen de vrije electronen in de geslo
ten keten in beweging komen, voortgedreven door
de EM.K. van den accu, dus er ontstaat een elec
trische stroom door de spoel en als gevolg daarvan
een magnetisch veld, gericht volgens den kurketrekkerregel. Het aantal krachtlijnen door de spoel
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is dus vanaf nul tot een zekere waarde toegenomen,
en in iederen geleider, die dit in sterkte toenemend
veld geheel of ten deele omsluit, wordt een inductiespanning opgewekt, zóó gericht, dat ze het aan
groeiende veld tracht te verzwakken, of, zooals we
het vroeger uitdrukten, dat ze niet bij het veld past.
Welnu: de windingen der spoel zelf zijn als gelei
ders . te beschouwen, die dat veld omvatten, en
daarin wordt dus een E.M.K. geïnduceerd, tegen
gesteld gericht aan de E.M.K. van den accu, waar
door de electronenbeweging en dus ook de veldvorming wordt tegengewerkt. Daar de spoel zich
zelf induceert, noemt men dit verschijnsel zelfinductie. Zoo werkt de zelfinductiespanning de
E.M.K■ van den accu tegen en slechts het verschil
van beide blijft als E.M.K• in de keten over en
dient voor het ronddrijven der electronen. Volgens
de 2e Wet van Ohm is dus ook de stroomsterkte
in de gesloten keten aanvankelijk slechts klein, veel
kleiner dan de stroomsterkte, die zonder tegen
E.M.K van zelfinductie, dus ten gevolge van de
accuspanning alleen door de keten zou vloeien.
Tot dit maximum zal de stroomsterkte nu gelei. del ijk aangroeien. Men bedenke n.1., dat de tegen
E.M.K• van zelfinductie alleen bestaat, zoolang het
veld in sterkte verandert, hier aangroeit. Wel
iswaar werkt ze dus voortdurend tegen, maar het
op reden dier izgen-E.M.K sluit meteen in zich,
dat het veld steeds sterker wordt, dus ook de strooma
ur-i?e resiuIteeFende spanning in de keten neemt
dus blijkbaar steeds toe, en daar de E.M.K- van den
vffr Sonf!an* ,s> volgt hieruit, dat de tegenwerkende
elfinductiespanning af neemt in grootte en het op
geheel tegen de accuspanning zal moeten
afleggen. Hoewel het theoretisch oneindig lang blijkt

tie volkömean7ntenS-dep
van zelfinducU°
,,e" ‘ot 0 IS afgenomen en de stroomsterkte
en het veld tot maximum sterkte is aangeroeid is
hreulnf, d6Ze eindioesta"d gewoonlijf“a een
Van e.en secunde of in uiterste gevallen
na enkele secunden reeds bereikt, d.w.z. zoo sterk
benaderd, dat de nog volgende veranderingen te
verwaarloozen klein zijn. Maar hoe snel het boven
beschreven proces zich ook doorgaans moge afspe
len m ieder geval is ons hieruit gebleken, dat bij
sluiting van een gelijkstroom de stroomsterkte niet
sprongsgewijze van 0 op volle sterkte komt, maar
altijd geleidelijk van 0 tot haar maximum nadert
en gevolge van traagheidsverschijnselen, hierin
den vorm van tegenwerkende zelfinductiespanningen
Hebben de vrije electronen als ;t ware korten tijd
noodig om op gang te komen, zooals een vertrek
kende trein of een afvarend schip.
Wanneer men omgekeerd een gelijkstroom ver
breekt, zal evenzoo de stroomsterkte niet sprongs
gewijze, maar geleidelijk tot 0 afnemen. Bij het
afnemen der stroomsterkte n.1. vermindert ook de
sterkte van het magnetisch veld. Ten gevolge daar
van wordt in iederen geleider, die het veld geheel
of ten deele omvat, hier in de windingen der
stroomspoel zelf een inductiespanning opgewekt, zoo
gericht, dat ze de veldverzwakking tracht tegen te
gaan, dus het veld in stand tracht te houden. Nu
zal de zelfinductiespanning dus passen bij het veld
volgens den kurketrekkerregel, zoodat ze den rol
van de uitgeschakelde E.M.K. van den accu over
neemt en de electronenbeweging tracht te onder
houden. Op den duur gelukt dit haar echter niet, want
ze bestaat alleen, zoolang het veld en dus de stroom
sterkte afneemt. De zelfinductiespanning kan dus
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het afnemen van veld en stroomsterkte wel tegen
werken, maar niet voorkomen. Het gevolg van die
tegenwerking is echter, dat de stroomsterkte niet
plotseling, maar geleidelijk tot 0 afneemt, in theo
retisch oneindig langen tijd. Praktisch is de stroom
sterkte echter reeds na een deel van of uiterlijk
enkele secundcn zoo goed als 0 geworden. Bij deze
theoretische beschouwing is feitelijk ondersteld, dat
de accu als stroombron wordt uitgeschakeld, maar
de keten overigens gesloten blijft met constanten
weerstand R. In werkelijkheid is hieraan, als men
met een schakelaar een gelijkstroomketen verbreekt,
niet voldaan. Bij het uitzetten van den schakelaar
wordt dan feitelijk een steeds grooter wordende
weerstand, n.l. tusschen de contacten van den
schakelaar, in de keten opgenomen, zoodat R niet
constant blijft, maar snel tot een zeer hooge waarde
oploopt. Daardoor neemt de stroomsterkte nog veel
sneller tot 0 af, maar tevens zal bij die snelle ver
dwijning van het veld in dat korte moment een
krachtige zelfinductiespanning worden opgewekt.
Deze kan veel grooter zijn dan de E.M.K* van den
«*?. b-v\ honderden Volts en meer, en die hooge
zelfinductiespanning is het, die op de verbrekingsplaats dikwijls een verbrekingsvonk doet
ontstaan. Door die vonkbaan heen tracht de stroom
zien in stand te houden, en bij een voldoend hooge
spanning van de stroombron van 50 of meer Volt
dlt,ove,r een kleinen onderbrekingsafstand
k. bllJvend gelukken, doordat zich dan een vlamvn?mïernoljnSi? 1 t}Isschen de verbrekingscontacten
uoMnpnP6 schakelaar behoort dan ook steeds een
voldoend groeten isolatie-afstand te bezitten om dit
sterkt^nooh0, ° leder geval verandert de stroomsprongsgewijze, maar altijd geleidelijk
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ïforïpÏTZ pIots’elingsHlstaa?
stond k°o°mt afS'U,t’ ma3r S‘echtS geleideliJk tot stil!
(

“5

g;

HchfirF"' TT'S5kd‘weSSd,«Mdm^
?e ™oet .nJ* niet alleen de electronen in
netisch vpIH beTging brAnSen’ maar ook hei magnet^ch veld opbouwen. De arbeid, door den stroom
nPfLrh1, g1a?t.ln.het.begin dus ten deele het mag
netisch veld in, ten koste van den arbeid der electronenbewegmg zelf, dus van den stroom. Vandaar
dat de stroomsterkte slechts geleidelijk tot haar
maximum kan aangroeien. Is dit bereikt en het
magnetisch veld geheel gevormd, dan eischt het
onderhouden van het laatste geen arb( id meer en
komt alle arbeid, door het element verricht, aan
het in stand houden van de electronen-beweging
ten goede. Omgekeerd, wanneer men den stroom
verbreekt, en daarmee de arbeidsverrichiing van het
element doet ophouden, is het de nog aanwezige '
magnetische veld-energie, die bij het afnemen van
den stroom weer in de keten terugkeert en aldus
den arbeid levert van de geleidelijk tot 0 dalende
stroomsterkte, ook wel extrastroom genoemd, en
van de onderbrekingsvonk.
In veel sterkere mate nog dan bij het sluiten en
verbreken van gelijkstroom, doet het zelfinductieverschijnsel zich voor bij wisselstroom. Wanneer
immers een wisselstroom door een draadspoel
vloeit, zal het magnetisch veld binnen de spoel
voortdurend van sterkte veranderen, daarbij
periodiek van richting omkeeren. Dit wisselend
Radio

iS
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toe- en afnemend veld zal in de windingen der
spoel zelf voortdurend een zelfinductie-spanning
opwekken, en wel een wisselspanning.
Het verloop hiervan gedurende een periode ziet
men voorgesteld in fig. 21. In a zien we het ons
bekende stroomsterkte-verloop van den wisselstroom
afgebeeld. Daarvan uitgaande, geeft b het bijbehoorende verloop van de E.M.K• van zelfinductie
aan, hetgeen er als volgt uit is afgeleid.
1
Vanaf het tijdstip 0 tot ^T zien we de stroomsterkte aangroeien van 0 tot haar positief maximum,
waarmee ook het magnetisch veld in sterkte toe
neemt. Daarbij wordt in de spoel een E.M.K• geïn
duceerd, die naar richting niet bij het veld past.
Stellen we ons voor, dat de' as der spoel loopt
van links naar rechts, en dat we steeds van
linksaf in de spoel k ij ken; verder, dat
we de stroom-of spanningsrichting rechtsom positief
zullen noemen, linksom negatief. Blijkbaar loopt
gedurende deze eerste kwart-periode de stroom dan
n chtsom en het magnetisch veld volgens den kurketrekkerregel dus vooruit, terwijl de zelfinductiespanning niet bij het veld past en dus linksom gericht
is, dat is negatief, zooals men in b vervuld ziet.
Letten we nu op de grootte der geïnduceerde
spanning : zonals we weten, is deze evenredig met
de snelheid, waarmee het veld en dus ook i
verandert, en deze is des te grooter, naarmate de
stroom krom me daar ter plaatse steiler is.. Derhalve
is de helling der stroomkromme a in eenig punt,
dus de raakl jn-richting aldaar, een meetkundige
maat voor de grootte der E.M.K van zelfinductie
op dat ooeenblik. Die helling nu is het steilst op
het tijdstip 0, neemt vandaar geleidelijk af en op
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het tijdstip T is ze zelfs O geworden, want in dit
hoogste punt der stroomkromme ligt de raaklijn
horizontaal. Dienovereenkomstig is de E.M.K van
zelfinductie het grootst op het tijdstip 0 en neemt
daarna geleidelijk in grootte af om ten tijde T zelfs
0 te worden, welk verloop we inderdaad in b voor
ons zien.
Vervolgen we op dezelfde wijze het verloop
gedurende de andere drie kwart-perioden. Van 4
1
4
T tot ^ T is i positief, dus rechtsom, afnemend
van maximum tot 0. Het magnetisch veld is dan
weer naar voren, van ons af, gericht en neemt met
1 af in sterkte, zoodat de geïnduceerde spanning
past bij het veld, dus rechtsom loopt of wel positief
is. Verder zien we de helling der stroomkromme
gedurende dit tijdsdeel toenemen en daarmee ook
de grootte der E.M.K. van zelfinductie Ei. Op het
oogenblik
T helt de stroomkromme op haar
sterkst en is Ei derhalve op haar grootst positief.
Van -^T tot
T wordt i negatief, dus linksom,
zoodat de magnetische krachtlijnen nu naar ons
toe gericht zijn. Dit veld neemt met i in sterkte
toe en induceert dus in de spoel een Ei , die niet
bij het veld past, dat is rechtsom (het veld loopt
immers op ons toe!). Alzoo is Ei weer positief en
neemt ze met de helling der stroomkromme tot 0 af.
Van ^T tot T is i nog negatief, dus linksom,
en het veld naar ons toe gericht. Terwijl het veld

met i in sterkte tot 0 afneemt, wordt een E• p-e
mduceerd, die bij het veld past, dus linksom, zoodat
der ^rnatlel W°rd *n naar groofte met de helling
der stroomkromme toeneemt, tot ze op het tijdstip
T haar grootste negatieve waarde bereikt.
P
nderdaad blijkt de E.M.IC. van zelfinductie dus
Igens b te verloopen en een wisselspanning te
zijn met dezelfde periode T als de wisselstroom
Vergelijken we nu echter « en b met elkaar, dan
zien we, dat / haar positief maximum bereikt op
het oogenblik T} Ei daarentegen op het tijd1

stip 2 T, dus een tijdsverloop van *41 T later.
•Zooals
I x we vroeger bij de behandeling van den
wisselstroom (blz. 72) hebben besproken, drukken
we dit resultaat aldus uit: bij een wisselstroom
bestaat er een phaseverschil van I of 90° tusschen
4
de• stroomsterkte en de geïnduceerde E.M.K. van
zelfinductie, en wel ijlt de e 1 e c t r o m o t o r ische kracht van zelfinductie ~ of
90° b ij de stroom sterkte na.
Vragen we ons ten slotte af, welke spanning E
we aan de spoel moeten aanleggen, teneinde den
wisselstroom volgens a door de spoel te drijven. Laten
we voorloopig den Ohmschen weerstand R der spoel
en het spanningsverlies daarlangs buiten beschouwmg dan behoeft de aangelegde spanning alleen de
t.M.K. van zelfinductie te overwinnen, waartoe ze op
ieder oogenblik gelijk maar tegengesteld gericht
moet zijn aan Ei. Is op zeker oogenblik Ei dus
negatief, dan moet E even groot positief zijn en om-
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gekeerd. Aldus is het verloop der aangelegde span
ning E in c verkregen uit het E\ verloop in b
door alle spanningswaarden van teeken te wisselen.
Vergelijken we nu het verloop der aangelegde
wisselspanning E volgens c met dat van de stroomsterkte /, die er het gevolg van is, volgens a, dan
blijkt E haar positief-maximum te bezitten op het
1
tijdstip 0, en i op het oogenblik ^T, dus ^1 Hater,
m. a. w.:de aangelegde wisselspanning
aan een spoel, die noodig is om de
E.M'K. van zelfinductie te overwinnen,
ij 11 90° voor b ij de stroomsterkte, of
ook: de stroomsterkte ijlt 90° n a b ij d e
aangelegde spanning.
We merken op, dat dit resultaat juist andersom
uitvalt als bij den condensator, waar de stroom
sterkte immers 90° bleek voor te ijlen bij de aangeleg
de wisselspanning. Door combinatie van beide zullen
Ww,Weli!ratot zeer^langrijkeeigenschappen komen.
We dienen nu nog den invloed na te gaan, dien
de in het voorgaande verwaarloosde Ohmsche
weerstand R der spoel op onze uitkomst heeft.
Daartoe beschouwe men fig. 22. We denken de
spoel vervangen door een weerstandsvrije spoel
L, zooals in het vorige geval besproken, en
daarmee in serie een zelfinductievrijen weerstand
die alleen den Ohmschen weerstand der spoel
vertegenwoordigt; zie a. Leiden we hierdoor een
wisselstroom /, waarvan het stroomsterkte-verloop
onder b is

S
fijTJtSïas SASiffSi«
Nu weten we van vroeger, dat het spanningsver-
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schil Ex op een Ohmschen weerstand R volgens de le
Wet van Ohm op ieder oogenblik gelijk is aan/X R
en met de stroomsterkte i in phase is: Ex en /gaan
dus gelijktijdig door haar positief maximum, enz.
heen. Het spanningsverloop van Ex onder c beant
woordt dan geheel aan het / verloop. De aan te
leggen spanning E2 aan de weerstandsvrije spoel L
echter, noodig om de EM.IC van zelfinductie te
overwinnen, ijlt volgens het voorgaande 90° bij /
voor: het E2 verloop onder c stemt dan ook geheel
overeen met fig. 21 c. De totaal aan te leggen span
ning E verkrijgt men nu op zeker oogenblik, door
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de waarden van E{ en E2 op dat moment bij elkaar
op te tellen, daarbij denkende aan de teekens; de
aldus verkregen waarden van E zijn onder uitge
zet. Op het tijdstip 0 b.v. is Ex = 0, E2--= positief
maximum, zoodat de som dan wordt E= 0 -\-Eo = Eo.
Op het oogenblik ~T hebben f, en £2 beide een
positieve waarde; de som van beide levert op de
positieve waarde van E, welke juist de maximum
waarde blijkt te zijn, die E aanneemt. Dit blijft zoo
tot ^T, maar daarna wordt E2 negatief, terwijl
E{ positief blijft. Dan krijgt men dus op te tellen
een positieve en een negatieve grootheid, wat
neerkomt op het verschil dier grootheden (= ver
schil der absolute waarden). Aanvankelijk wint de
positieve Ex het nog van de negatieve E2 en blijft
de som E van beide nog positief, maar op het
oogenblik ^T -f ~T is Ex even sterk positief

Fig. 22.

\

als E2 negatief en de som van beide dus 0: daar
zien we de E kromme dan ook de tijdas snijden.
Op volgende momenten wordt de positieve E.
overtroffen door de negatieve E2, zoodat de som
1
van beide = E thans negatief wordt. Na -i-T
zijn
Ei en E2 zelfs beide negatief geworden en wordt
t dus sterk negatief als som dier beide negatieve
waarden, enz. Uit d blijkt duidelijk, dat de spanning
E, die we aan een spoel met weerstand moeten
aanleggen, om er een wisselstroom i doorheen te
drijven, weer een wisselspanning is met
jf.*11J.ke, pe..riode
evenals in het geval der
weerstandsvrije spoel. Als verschil tusschen beide
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gevallen merken we echter op, dat het phaseverschil
tusschen E en i thans niet meer 90°, maar kleiner
dan 90° is geworden. Terwijl dimmers in het vorige
geval haar positief maximum bereikte op het tijd
stip 0 (fig. 21 c), verkrijgt ze dit nu later, n.I. in
onze figuur 22 d op het moment ~T. Daar / haar
grootste positieve waarde op ~T aanneemt, volgt
hieruit, dat de aangelegde spanning E nu minder
1
1
dan -i-, en wel hier ----- Y2
= -q van de periode voorijlt bij de stroomsterkte /', die er het gevolg
van is, of omgekeerd: i ij 11 minder dan 90°
en wel hier -1- X 360» = 60» b ij de a a n g elegde wisselspanning na.
De invloed van den Ohmschen weerstand der
spoel blijkt dus neer te komen op een verkleining
van het phaseverschil tusschen E en i tot beneden
yU . Hoe groot het phaseverschil zal uitvallen, hangt
ar van de verhouding van de maximum-waarden
van tx en E2, dus van het Ohmsche spanningsverl!!L-n?S den ,weerstand R en de spanning, die
dig is om de E.M.b(. van zelfinductie te over°rhe^Scht ^i} wordt de meeste spanning
pl nPtdeun Ohmschen weerstand verbruikt, dan
lirMiim- Phasuevexrschll tusschen E en i tot Ü (langs
Jpiit d ngin b v*J- Naarmate echter een grooter
hPf nlan *dG aan£elegde wisselspanning dient voor
nhiJiwSï? de[ ze^inductie-spanningen, zal het
Op
hl tusschen E en i meer tot 90° naderen.
P,. Timn WaKnn dJl Het geVal is> ZulIen we echter
pas kunnen beoordeelen, als we de grootte van de

1

i

E.M.K. van zelfinductie kennen, en daarmee zullen
we ons dan ook nu gaan bezighouden.
Alvorens daartoe over te gaan, geven we nog een
kleine aanvulling van het voorgaande. Hoewel o p
ieder o o g e n b 1 i k E = E{ -j- E2 is, wachte men
zich voor de conclusie, dat deze betrekking dus ook
zou gelden voor de maximumwaarden dezer
wisselspanningen. Dit toch zou alleen dan zoo zijn,
wanneer die maxima op hetzelfde oogenblik bereikt
werden, hetgeen blijkens fig. 22 c en d niet het
geval is. Stellen we de maximum-waarden der
spanningen dan ook resp. voor door E0l (Ex)0 en
(E2)Q} dan blijkt bij wiskundige behandeling van het
vraagstuk, dat ze voldoen aan de volgende betrekking:
E02 = (Ex)02 -j- (E2)o2,
hetgeen bij opmeting in de figuur zal blijken vervuld te zijn. Dezelfde betrekking geldt voor de
middelbare waarden der wisselspanningen, welke
door een weekijzer- of hittedraad-voltmeter worden
aangewezen, omdat deze immers een constant ge
deelte (0,707) der maximum-waarden bedragen :
^m2 = (£,)m2 + 0E2)m2.
Ter toelichting een getallenvoorbeeld. We sluiten
een wisselspanning van 130 Volt (= Em) aan op
een draadspoel met een Ohmschen of gelijkstroomweerstand van 5 Ohm, en onderstellen, dat daardoor
m de spoel een E.M.K. van zelfinductie van 100
Volt (
(Zf2)m) wordt opgewekt. Uit voorgaande
formule volgt dan:
1302 = (£,)m 2 + 1002,
dus: (Ex)m2 = 1302—1002 = 16900—10000 = 6900
en (f,)m = /69ÖÖ == 83 Volt.
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Opvallend is, dat (Zfj)m + (Z?2)m = 100 + 83 =
183 Volt, dus 53 Volt meer dan de aangelegde
spanning Em = 130 Volt. Uit een gelijkstroom-oogpunt bekeken, zou men geneigd zijn te zeggen, dat
zoo iets toch niet kan, dat we toch blijkbaar 53 Volt
te veel vinden, en dit is dan ook weer een der
eigenaardige resultaten der wisselstroom-theorie, die
in het begin tegen ons gevoel indruischen, maar bij
aandachtige bestudeering van het voorgaande toch
wel degelijk mogelijk en juist blijken, en feitelijk
hun oorzaak vinden in het begrip phaseverschil.
Het is hier niet de theorie, maar ons gevoel, dat
tekort schiet, en dat eerst door voorgaande be
schouwingen gezuiverd moet worden om tot het
juiste inzicht te komen.
Bedroeg in hetzelfde getallenvoorbeeld de E.M.K.
van zelfinductie 129 Volt, dan wordt evenzoo:
1302 = (£•,)„* + 1292,
dus: (E,)m = 1302—1292 = /259 = 16,1 Volt.
VnHaV0rdt: {E:lm + (^)« = 129+ 16,1 = 145,1
Ldfs,n?.aar '5>' Volt meer dan Em. Vooral in
;„S8 . kn)ge!‘ we echter weer een ander sprekend
versch,i m resultaat tusschen de leer van den gelijk
stroom en den wisselstroom te zien, als we op de
VoümwSesrsfe,: ‘etten'- Bij het ^"leggen vanP130
volt wisselspanning n.1. bedraagt het spanslëchStser/f) angifi fv ,?hmscilen spoelweerstand
/ donr K'-,6,1 Yol‘> zoodat de stroomsterkte
IpW/I* deze^», dusL °ok door de spoel, volgens de
le Wet van Ohm bedraagt (ƒ? = 5 Ohm):
16,1 = / X 5

terwijl bij aansluiting van een gelijkstroomspanning van 130 Volt op dezelfde spoel er
wederom volgens de le Wet van Ohm een stroom
zou doorgaan van:
i = 130 = 26 Amp. ,

/= 16j1

= 3,22 Amp.

,

dat is meer dan 8*maal zooveel. S c h ij n b aar
ondervindt een wisselstroom in een
spoel dus een veel grooteren weer
stand, hier meer dan 8-maaI zoo groot, dan
een gelijkstroo m. Vandaar, dat men spreekt
van den schijnbaren we e r s (a n d eener
draadspoel voor wisselstroom of kortweg wissel
stroom weerstand, ook impedantie ge
noemd; hij is dus altijd grooter, dikwijls veel
grooter, dan de Ohmsche gelijkstroomweerstand,
en in vele gevallen is de Ohmsche weerstand in
verhouding zelfs te verwaarloozen klein, zooals de
voorbeelden ons spoedig zullen laten zien. We zien
hier het zelfinductie-verschijnsel, dat er oorzaak
van is, weer duidelijk als een traagheidsverschijnsel
voor ons, een zich verzetten tegen den stroomdoorgang met als gevolg een schijnbare weerstandsvergrooting. We herinneren ons, dat we ook voor
een condensator het begrip „schijnbaren wisselstroomweerstand W
27i nC” hebben leeren
kennen. Een dergelijke formule voor den wisselstroomweerstand eener spoel leeren we in het
volgende kennen.
Wat het phaseverschil tusschen de aangelegde wis
selspanning E en de stroomsterkte i betreft, dit be
draagt in het laatste getallenvoorbeeld slechts ruim 7°
minder dan 9(R N.1. is (E2)m = ^ (f,)™ = 8,01 (E,)m
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dus ook (E2)o = 8,01(£,)o> zoodat de E2 kromme
in fig. 22c dan 8,01 maal zoo hoog opslingert als
de Ex kromme en de invloed der zelfinductie dus
reeds sterk overheerscht.
Volledigheidshalve willen we nog opmerken, dat
het besproken wisselstroomgedrag eener draadspoel
streng genomen slechts geldt voor ijzervrije, in het
algemeen verliesvrije spoelen. Bijna altijd is de in
vloed van de aanwezigheid van ijzer of andere
tusschenstoffen op dit gedrag slechts gering, zoo
lang de arbeidsverliezen er in althans naar ver
houding klein blijven. Ze uiten zich in een kleine
vermindering van het phaseverschil tusschen E en
i, een geheel overeenkomstigen invloed, als we
in het voorgaande van den Ohmschen weerstand
R leerden kennen, en deze veroorzaakt dan ook
eveneens arbeidsverliezen, want hij heeft warmte
ontwikkeling in de draadspoel ten gevolge. Evenzoo
zijn de diëlectrische verliezen in een condensator
oorzaak, dat ook daar het phaseverschil tusschen de
aangelegde wisselspanning en de stroomsterkte
praktisch altijd iets minder dan 90° bedraagt.
Komen we nu tot de vraag, hoe groot de EM.b(.
van zelfinductie is, _ die in een draadspoel bij
aansluiting op een wisselspanning wordt opgewekt,
en daarmee samenhangend tot de vraag, hoe groot
de schijnbare weerstand is, die een draadspoel in
het algemeen aan een wisselstroom biedt. Om tot
het antwoord daarop te geraken, voeren we in het
begrip zelfinductie-coëfficiënt
eener
spoel, een begrip, dat in veel opzichten analoog is
aan de capaciteit van een condensator, al is het dan
ook natuurkundig een totaal andere grootheid.
Bij de algemeene bespreking van het inductie-
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verschijnsel hebben we ingezien, dat de E.M.K. van
inductie, dat is hier van zelfinductie, evenredig is
met de snelheid, waarmee het magnetisch veld van
sterkte verandert, of, daar de veld wisseling hier een
....
gevolg is van verandering in de stroomsterkte, ook
evenredig met de snelheid, waarmee de stroomsterkte
toe- of afneemt. Ten einde de geïnduceerde E.M.K.
voor verschillende spoelen onderling te kunnen
vergelijken, spreken we af steeds te zullen uitgaan
van een verandering der stroomsterkte met 1 Amp.
per secunde; de E.M.K. van zelfinductie, die dan
in een spoel wordt opgewekt, noemen we den zelf
inductie-coëfficiënt dier spoel. AIzoo verstaan we
onder den zelfinductie-coëfficiënt L
eener spoel (of geleider in het algemeen)
de e I e c t r o motorische kracht van zelf
inductie, die er in wordt opgewekt,
als de stroomsterkte er door gelijkmatig verandert met 1 Ampère per
secunde.
Daar de snelheid, waarmee de stroomsterkte vera"derf>
is vastgelegd, zal deze grootheid L alleen
afhankelijk zijn van de maten en nadere gegevens
dei spoel zelf. De wiskundige berekening van de
grootte van dezen zelfinductie-coëfficiënt is in het al
gemeen zeer moeilijk uitvoerbaar, maar in eenvoudige
gevallen kan men die berekening toch baas We
beperken ons tot een ijzervrije cilindrische spoel,
met 1 laag bewikkeld, een gewone éénlaag-spoel
dus op een kartonnen koker. In de onderstelling,
dat de bewonden lengte l dier spoel groot is ten
opzichte van de middellijn eener cirkelwinding
= diameter der spoel), komt men tot de volgende
benadenngsformule voor haar zelfinductie-coëfficiënt:

2Ö8
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waarin voorstelt:
L zelfinductie-coëfficiënt in c.M. (zie verder).
7i de cirkelconstante = 3,14.
z het aantal windingen.
O het oppervlak van een winding (= oppervlak
cirkel) in c.M.2
I de bewonden spoellengte in c.M.
Blijkbaar is de zelfinductie-coëfficiënt dus:
a. recht evenredig met het quadraat van het windingstal (z2).
b. recht evenredig met het windingsoppervlak (O).
c. omgekeerd evenredig met de bewonden spoel
lengte (/).
Al moet dan ook de afleiding dezer formule hier
achterwege blijven, toch willen we deze drie punten
althans aannemelijk trachten te maken:
a. Wanneer we op een kartonnen koker een
lengte van 5 c.M. bewikkelen, in het eene geval
met 50 windingen geëmailleerd koperdraad van 1
m.M. dik en in een ander geval met 10U windingen
van 0,5 m.M. dik, en we leiden beide malen een
stroomsterkte van 1 Amp. door de spoel, dan zal
in het laatste geval het tweemaal zoo groote windingstal z ook een tweemaal zoo groote magnetische
veldsterkte binnen de spoel opwekken. Men kan
immers de 100 windingen met 1 Amp. stroomsterkte
opvatten als 50 windingen met 2 Amp., door ze
n.J. 2 aan 2 te combineeren en elk paar door 1
winding vervangen te denken met dubbele stroom
sterkte. We komen dan terug tot gelijk windingstal
als in het eerste geval, maar 2 X 200 groote

i

stroomsterkte, dus ook 2 X zoo groote sterkte van
het magnetische veld, want de laatste is (bij afwezig
heid van ijzer) zuiver met i evenredig. We hebbel
trouwens reeds vroeger opgemerkt, dat de magnetische krachtstroom binnen een spoel evenredig is
mCtinneti aa.ntal ampère-windingen, zijnde resp. 50
en 100. Laat men nu in beide gevallen de stroom
sterkte van 1 Amp. tot 0 afnemen in 1 secunde
U]d, waarmee ook het veld geheel verdwijnt, daii
,
verandering van hel aantal magnetische
krachtlijnen per secunde den tweeden keer 2 X
zoo groot zijn, dus in iedere winding een
2 X zoo groote E.M.Kworden geïnduceerd. Daar
ten slotte het aantal windingen in serie in het tweede
geval 2 X zoo groot is, zal de totale E M.K- van
zelfinductie in de spoel (zijnde bij definitie = L)
dan 2 X 2 = 22 X zoo groot zijn, zoodat als
resultaat het verdubbelen van z leidt tot 22 X zoo
grooten zelfinductie-coëfficiënt L, m.a w. L is recht
evenredig met z2. Dezelfde redeneering gaat in be
ginsel onveranderd door voor iedere willekeurige
ijzervrije draadspoel en het resultaat, de evenredig
heid van L met z2, blijft dan ook voor iedere prak
tisch voorkomende draadspoel bij groote benadering
vervuld, zelfs bij aanwezigheid van ijzer, hoewel
zich dan andere, bijkomstige moeilijkheden voordoen.
b. Terwijl aan dit evenredig zijn van L met z2,
wanneer alle andere grooth' den constant blijven,
vrijwel algemeen en nauwkeurig voldaan is. is dit
met de onder b en c genoemde afhankelijkheden
geenszins het geval. Hoe aannemelijk het aanvan
kelijk ook moge schijnen, dat de spoel bij een 2
X zoo groot windingsoppervlak O een tweemaal
zoo groot aantal magnetische krachtlijnen zal om
sluiten, als gevolg waarvan L inderdaad 2 X zoo
Radio

H
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groot zou worden, toch blijkt dit bij dieper
theoretisch inzicht geenszins juist te zijn. Wel is
onze voorstelling in zooverre juist, dat bij 2 X zoo
groot maken van O ook het aantal magnetische
krachtlijnen, dus L, grooter wordt, maar onze fout
is, dai L minder dan 2 X zoo groot wordt
(minstens 1,41 maal, hoogstens 2 maal). Evenredig
heid van L met O geldt alleen dan bij voldoende
benadering, wanneer de bewonden spoellengte /
groot is ten opzichte van den spoeldiameter, een
onderstelling, die we dan ook hebben vooropge
steld bij de voornoemde formule. Hoe grooter /
in verhouding is, des te nauwkeuriger neemt L
evenredig met O toe. Om de fout tot 1% te doen
afnemen, moet / reeds omstreeks 50 maal zoo
groot zijn als de middellijn eener cirkelwinding,
dus b.v. 1 c.M. diameter, 50 c.M. bewonden
lengte! Aan dergelijke maatverhoudingen hebben
we natuurlijk praktisch weinig of niets. Bij de
praktisch in gebruik zijnde spoelen is / veelal van
gelijke orde of zelfs kleiner dan de spoeldiameter,
maar dan wordt de formule ook steeds slechter en
geeft ze ons waarden, die 30 en meer °/0 te groot zijn.
c. Dat een toenemen van de bewonden spoel
lengte / een afnemen van den zelfinductie-coëfficiënt
L met zich brengt, kan men aldus inzien. Bewikkelen
we twee even wijde cilindrische kokers, den eenen
met 50 wikkelingen geëmailleerd koperdraad van
1 m.M. dikte, den tweeden met evenveel windingen
van 2 m.M. dikte, dan is de bewonden lengte resp.
5 c.M. en 10 c.M.; in het tweede geval dus 2 X
zoo groot. Sturen we nu weer door beide spoelen
1 Amp. stroom, dan zal de magnetische kracht, die
- een eenheid van Noordmagnetisme in 2 overeen
komstige punten binnen beide spoelen ondervindt,
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bewonden lengte liggen de stroomwindingen verder

van die Noordpool verwijderd dan de overeenkom
stige windingsnummers der eerste spoel (denk aan
de sterke uitspreiding der krachtlijnen van een

cirkelvormige stroomwinding). Daar dit voor elk
paar overeenkomstige punten binnen beide spoelen
geldt, zal ook het totaal aantal magnetische kracht
lijnen in de tweede spoel kleiner zijn dan in de
eerste. Laten we nu weer i van 1 Amp. tot 0 af
nemenm 1 secunde tijd, dan neemt in beide spoe
len liet veld tot 0 af. De veldverandering per secunde
is dan in de tweede spoel kleiner dan in de eerste,
dus ook de E.M.K van zelfinductie en de zelfinductie-coëfficiënt L. Bij 2 X zoo groote bewon
den spoellengte / wordt L dus kleiner, echter
alleen dan 2 X zoo klein, als /groot is ten opzichte
van den spoeldiameter, evenals onder b, zooals
theoretisch nader kan worden aangetoond. Slechts
onder diezelfde voorwaarde is L dus omgekeerd
evenredig met /, althans bij groote benadering. Is
in de praktische gevallen de bewonden spoellengte
van gelijke orde als of zelfs kleiner dan de spoeldiameter, dan blijkt bij 2Xzoo groote / de
zelfinductie-coëfficiënt L minder
dan 2Xzoo klein te worden, evenals onder
b bij 2 X zoo groot windingsoppervlak
O de waarde van L minder dan 2 X
zoo groot werd. Bij het vergelijken van spoe
len onderling zij men derhalve hierop bedacht. Om
beide redenen geeft de besproken formule ons een
te groote waarde voor L.
Een zeer doeltreffende verbetering ondergaat de
formule, wanneer men den noemer / vergroot tot
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/ -f- 0,43d, waarin d de middellijn eener cirkelwinding voorstelt. De berekende waarde voor L
wordt daardoor kleiner en blijkt dan in de meeste
gevallen hoogstens 1 of 2% van de werkelijke
waarde te verschillen. Voor den zelfinductie-coëfficiënt eener cilindrische éénlaagspoel gebruiken we
dus de formule:
L =

)

4 7i z2 O

l + 0,43 d
waarin: z = windingstal
O = windingsoppervlak in c.M2.
I = bewonden spoellengte in c.M.
d — spoeldiameter in c.M.
De formule Iaat zich nog eenigermate herleiden.
Vervangen we n.1. O = oppervlak cirkelwinding
door 1 d2, dan wordt:
1 71 d2
4 7lZ2Y^
________
(x d z)2
L =
1 + 0,43 d
~ l + 0,43 d'
Nu is 7id == de draadlengte van één winding
(= omtrek cirkel), dus ndz = de totale draad
lengte der spoel.
Stellen we deze voor door D, dan wordt:
D2
L =
. . (7)
l + 0,43 d ’ * •
waarin: L = zelfinductie-coëfficiënt in c.M.
D = totale draadlengte der spoel in c.M.
d — spoeldiameter in c.M.
/ = bewonden spoellengte in c.M.
In welke eenheden staat L nu uitgedrukt ? De
teller der breuk stelt het quadraat eener lengte voor,
de noemer een lengte, de breuk zelf, dat is L, dus
ook een lengte.

!

f
:

9g. afmet.ing of dimensie van een
zelfinductie-coëfficiënt blijkt dus
een lengte te zijn, een resultaat, dat niet
alleen in dit geval, maar algemeen geldig is. Zoo
komt men er toe, de eenheid van zelfinductie een
c.M. te noemen, evenols vroeger bij het begrip capa
citeit. Overigens late men zich door dezen naam
voor de zelfinductie-eenheid niet misleiden, maar
houde steeds de natuurkundige beteeken i s van den zelfinductie-coëfficiënt voor oogen,
zijnde de EM.K- van zelfinductie, opgewekt, als de
stroomsterkte met 1 Amp per secunde verandert.
Ook moet men er goed aan denken, dat de c.M.
als capaciteitseenheid indertijd is ingevoerd in de
leer der stilstaande ladingen en daarom in een ander
eenhedenstelsel geldt, dan de c.M. als zelfinductieeenheid, die uit de leer der bewegende ladingen is
voortgekomen.
Wanneer dus L en C tezamen in een formule
voorkomen, mag men nooit gelijktijdig beide In
c.M. uitdrukken, tenzij hiermee in de formule spe
ciaal rekening is gehouden. Verder kunnen we hier
op deze eenhedenquaesties niet ingaan.
Naast de c.M. als theoretische heeft
men ook een praktische eenheid van
zelfinductie ingevoerd, en wel de H e n r y
= 109 c.M. Ook vindt men wel gedeelten hiervan
gebruikt, n.1. de millihenry = m.H. = 1 duizendste
Henry = 106 c.M. en de microhenry = /t.H. = 1
millioenste Henry = 103 c.M.
Terwijl de voorgaande formules ons L in c.M.
geven, kan men met behulp dezer verhoudingsge
tallen direct op de Henry als eenheid overgaan.
Ter toelichting een getallenvoorbeeld:
Een cilindrische eenlaagspoel is gemaakt van dub-
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belzijde omsponnen koperdraad, uitwendig 1 m.M.
dik, en bestaat uit z = 50 windingen met een mid
dellijn d = 7 c.M., tegen elkaar aan gewikkeld. Hoe
groot is de zelfinductie-coëfficiënt dezer spoel ?
De totaal gebruikte draadlengte bedraagt D =
50 X den omtrek van 1 winding = 50 X3,14X 7
c.M. = 1100 c.M. (afgerond), terwijl de bewikkelde
spoellengte / gelijk is aan 50 X 0,1 c.M. = 5 c.M.
Derhalve wordt volgens formule 7:
£>2
_
11002
£ =
/ -f 0,43 d
5 -|- 0,43 X 7
1210X00 = 151.000 c.M.

Overzicht:
Bewonden spoellengte / = 5 c.M.
Windingsdiameter d = 7 c.M.

!
Dikte geïsoleerd
Totale
ZelfinductieWindings- draadlengte
koperdraad
coëff.
tal
z.
(uitw.) in m.M.
D in M. L in millihenry.

:

f

1
0,5
0,25
0,125

50
100

11

0,151
0,604
44
200
2,42
88
400
9,66
Bewikkelt men 4 c.M. in plaats van 5 c.M. met
denzelfden draad, dan wordt het windingstal z
X zoo klein. Maar
X zoo klein, dus £
tevens wordt de noemer der breuk in formule 7
dan / -f 0,43 d = 4 + 0,43 X 7 = 7,0, terwijl
hij in het vorige geval was 8,0. Doordat de noemer
1
nu dus ö- X zoo klein is, wordt de breuk, d. i.

8,0

= 151 /t.H. = 0,151 m.H. = 0,000151 Henry.
Daar voor zoo’n kleine spoel £ reeds 151000 c.M.
blijkt te bedragen, is de c.M. blijkbaar een uiterst
kleine zelfinductie-eenheid, de Henry daarentegen
rijkelijk groot.
Bewikkelen we den koker bij gelijkblijvende den
/ met emailledraad van 0,5 m.M. uitwendig, dus
2 X zoo dun, dan wordt het windingstal z 2 X
zoo groot (z = 100), dus £ 22 = 4 X zoo groot
volgens formule 6; evenzoo met emailledraad van
? X zoo dun, z 4 X zoo groot
(z
200), en £ 42 =*= 16 X zoo groot, enz.

'M

22

8

i

8
£, daardoor -yXzoo
groot. Tezamen genomen, wordt
16
8
de zelfinductie coëfficiënt dan derhalve 25 X ?

=
= 0,73 maal zoo klein.
Op dezelfde wijze blijkt bij het bewikkelen
van slechts 3 cM . spoellengte L (y) X 4" =
J

Ivl
25 * 6

= 0,48 X zoo klein te worden als in
het eerstgenoemde geval.
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De gegevens der drie viertallen, dus 12 spoelen,
die we nu berekend hebben, vindt men vereenigd
in de volgende tabel:
Windingsdiameter d — 7 c.M.
Spoelnummer.

Draaddikte
uitw.
in m.M.

BewonWinden lengte dingstal
1 in c.M.
z

Draad
lengte
D in M
(1 laag).

Zelfinductie-coëff.

i

I

L in m.H.

mogelijke dikte voor het koper overblijft. Het ge
bruik van dergelijken dunnen draad heeft n.1. het
bezwaar, dat de Ohmsche weerstand der spoel groot
wordt, wat natuurlijk veel energieverlies beteekent
(Joule’sche warmte). Beschouwen we b.v. spoel N°. 9,
bewikkeld met 44 M. draad 0,25 m.M. uitwendig.
Stel het emaillehagje is slechts 0,01 m.M. dik, dan
wordt de dikte van de koperkern 0,23 m.M., dus de
oppervlakte van do koperdoorsnede ~ti X 0,222

1
2
3 .
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
0,5
0,25
0,125

3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5

I
|

30
40
50
60
80
100
120
160
200
240
320
400

I

)27
54
108
216

0,0725
0,110
0,151
0,290
0,440
0,604
1,16
1,76
2,42
4,64
7,04
9,66

geschriiktdebnkeink „Sle,S!? Spoelen zal ons uitstekend
vanaf 25j tot -Jonn0/^ ^ ontvangst van aethergolven
Snifte IXiM' (u" 200 noodi£ hooge?), een
flip
^hied, waarbinnen men zoo goed als
aan treft'.11 Voor de ^ldten,andsche telefonie-stations
dubbelzijde omenrf06 nUmrners 1—3 gebruike men
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°mdat de isoleerende
emaillelaag zoo uiterst dun
1; °.'ais en er dus een zoo groot
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= 0,0415 m.M2. Daar de soortelijke weerstand van
roodkoper 0,017 Ohm per M./mM.2 bedraagt, wordt
de Ohmsche weerstand der spoel 44 X 0.017 = i8
0,0415
Ohm. Daarbij komt nog, dat de hoogfrequente
wisselstroomen, die de spoel in het ontvangtoestel
doorloopen, de eigenaardigheid hebben, hoofd zake
lijk door de oppervlaktelaag van den koperdraad
te stroomen, want bij hooge frequenties blijkt de
tegen E.M 70 van inductie in het inwendige van den
draad zooveel grooler te zijn dan aan den buiten
kant, dat de electronen beweging bijna uitsluitend
langs het draadoppervlak plaats vindt.*) Men noemt
dit verschijnsel het hu i*d effect of skin ef
fect; het herinnert ons aan de eigenschap uit de
dectrostatica, dat op een geladen geleider de lading
zi:h alleen aan het oppervlak bevindt. Zoo vloeien
hoogfrequente wisselstroomen ook over de opper
vlakte, de huid van ons lichaam, zonder in het in
wendige door te dringen, dus zonder spiercontracties
te veroorzaken; vandaar dat we er niets van voelen,
alleen de warmtewerking bij eenigsziris grootere
*) Bij dikke draden is dit in sterkere mate het geval dan
bij dunne.
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energieën. Hoe hooger de frequentie wordt, des fë
dunner wordt de oppervlaktelaag, waardoor de
stroom vloeit, dus des te grooter wordt ook de
Ohmsche weerstand, dien de hoogfrequente wissel
stroom in den draad ondervindt. *) Men zou dus even
goed een holle koperbuis kunnen gebruiken in plaats
van massief koperdraad, en bij zenders vooral voor
groote hoogfrequente energieën doet men dit ook wel.
Tevens volgt uit het voorgaande, dat de Ohmsche
weerstand voor hoogfrequenten wisselstroom niet
omgekeerd evenredig is met de draaddoorsnee,
zooals voor gelijkstroom en laagfrequenten wissel
stroom, maar veeleer met den draadomtrek. In dit
opzicht is kopervlakband gunstiger voor geleiding
van hoogfrequenten wisselstroom dan rond koper
draad, want de veel grootere omtrek der banddoorsnede verkleint den weerstand aanmerkelijk;
het wordt dan ook dikwijls in hoogfrequent-spoelen
en geleidingen toegepast. Tot ons voorbeeld terugkeerend, kunnen we uit het voorgaande besluiten,
dat de Ohmsche weerstand van spoel 9 voor hoog
frequente wisselstroomen nog aanmerkelijk meer
dan 18 Ohm bedraagt, b.v. 2-maal zooveel. Men
kan dezen verkleinen door over de eerste laag win
dingen een tweede te* wikkelen, in alle opzichten
gelijk aan de eerste, dus vanaf hetzelfde beginpunt,
zelfde wikkelrichting en precies gelijk windingstal.
Beide beginpunten worden vereenigd, evenzoo beide
eindpunten, zoodat beide lagen dus parallel liggen.
Eventueel kan men ter vergemakkelijking van het
winden eerst een laagje van zeer dun geparaffineerd papier om de eerste laag leggen en daaromheen

de tweede laag wikkelen. Op dezelfde wijze kan
men nog een derde laag aanbrengen. De Ohmsche
weerstand voor hoogfrequente wisselstroomen is
dan 3 X 200 klein geworden; het is, alsof de spoel van
koperdraad van 3 X 0,23 + 0,02 = 0,71 m M. dik
gewonden is. Ook al is de toestand hier eenvoudiger
en gunstiger voorgesteld dan in werkelijkheid het
geval is, toch verkrijgt men, wanneer men aldus de
spoelen 7-9 in 2 of 3 lagen, 10—12 in 3 of 4 lagen
wikkelt, op eenvoudige wijze een spoelenstelsel van
zeer gunstige eigenschappen; ook bij slechts 1 laag
wikkeling werken ze al heel aardig.
We herhalen nog eens, wat we ook reeds vroe
ger opmerkten, den emailledraad niet te schellakken,
te paraffineeren of iets dergelijks, want dit brengt
uitsluitend nadeelen met zich (zie terug); ook zijde
omsponnen draad niet of hoogstens zeer dun tegen
het indringen van vocht. Men windt de spoelen op
stukken van een kartonnen koker, 1 c.M. langer
afgezaagd dan de te bewinden lengte, zoodat men
ter weerszijden der laag windingen — c.M. speling
overhoudt (middellijn koker uitwendig 7 c.M.). Ieder
stuk wordt 10 a 15 minuten geheel ondergedompeld
in gesmolten paraffine van ruim 100° C., waarbij
men lucht en waterdamp uit het karton ziet opbrui
sen. Beter nog kan men inplaats van paraffine ge
bruiken een mengsel van was en hars, eveneens
tot ruim 100° C. verhit; dan toch kan men dun
karton gebruiken, terwijl de spoel even goed een
groote stevigheid verkrijgt (kleinere diëlectrische
verliezen). De begin- en uiteinden der wikkeling
leidt men b.v. door 3 opeenvolgende gaatjes in de
vrij gebleven randstrook van het karton en zet ze
daar met een weinig van den was-hars kit vast.

) Deze vergroote Ohmsche weerstand noemt men wel
den werkzamen of effectieven weerstand.
f
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Vandaar worden de vrije draaduiteinden veelal ge
leid naar en gesoldeerd aan twee veerende stekerpennen, op een blokje eboniet gemonteerd, dat met
behulp van een om de spoel geslagen celluloïd-band
buiten tegen de spoel wordt aangedrukt, en er zoo
één geheel mee vormt. Op het ontvangtoestel wordt
de spoel met haar twee stekerpooten gestoken
in twee metalen busjes, in eboniet geïsoleerd (pas
op voor goede contacten!), die met het verdere
toestel in geleidende verbinding staan; op deze
wijze zijn de spoelen snel uitwisselbaar. Andere
montage-methodes van spoel en spoelhouder en
nadere bijzonderheden vermelden we later bij de
bespreking van het ontvangtoestel.
Om bij de eenlaag-wikkeling tot voldoend groote
zelfinductie te komen, terwijl tevens de spoelmaten
redelijk klein blijven, moesten we een groot aantal
windingen van dunnen draad gebruiken, waardoor
de Ohmsche weerstand groot wordt. Wellicht vraagt
men zich af, waarom men zoo'n spoel niet wikkelt
van dikkeren draad, maar dan in meer lagen (in
serie) Spoel 9 b.v. draagt 200 wikkelingen van 0,25
m.M koperdraad in één laag; waarom niet 4 lagen
van 50 windingen van 1 m.M. draad op elkaar
gewikkeld. Voor Iaagfrequenten wisselstroom be
staat hiertegen inderdaad weinig of geen bezwaar,
voor hoogfrequenten echter is dit zeer ongewenscht.
O.a. vindt dit zn oorzaak hierin, dat een draadspoel
ppn 1 ptCn zekerei?1 zelfinductie-coëfficiënt L ook altijd
frpnMPnfre caPaci{e*t G bezit. Een spoel voor hoog^ r.)en wisselstroom nu dient men zooveel
‘JPif;ZH° r w‘kkelen’ dat ze zoo groot mogelijke zelfinductie bij zoo klein mogelijke capaciteit
V aïïb,J me" °m P^ktische redenen dan tevens
nog streeft naar betrekkelijk kleine spoelafmetingen,

althans voor het ontvangtoestel. Nu is uit een oogpunt
van minimum capaciteit de eenlaag-wikkeling de
beste; wikkeling van 4 lagen op elkaar in serie geeft
aanleiding tot aanzienlijke vergrooting der spoelcapaciteit. Ter toelichting hiervan diene het volgende:
Denken we ons eerst de eenlaagspoel van 200
windingen. Komt de wisselstroom bij winding 1 de
spoel binnen, dan staan hem 2 wegen open om
naar winding 2 te komen, n.1. a. door winding 1 te
doorloopen, hetgeen we dan ook wenschen, maar te
vens b. door den condensator heen (capaciteit = c), die
gevormd wordt door beide windingen, zijnde imuiers 2 geleiders, gescheiden door de draadisolatie als
niet-geleider; tusschen beide geleiders bestaat als
spanningsverschil de E.M.K• van zelfinductie per
winding = E\ (afgezien van het Ohmsche spanningsverlies langs de winding). Evenzoo kan de wissel
stroom van winding 2 op 3 overgaan zoowel door
de winding te volgen, dus langs den inductieven
weg, als door den condensator met capaciteit c
te doorloopen, door beide windingen gevormd,
dus langs den capacitieven weg. En hetzelfde geldt
voor ieder volgend paar windingen. Zoo ligt aan
iedere winding feitelijk eenzelfde capaciteit c paral
lel; merk op de zeer eenvoudige en gelijkmatige
capaciteits-verdeeling langs de spoel. Voor de spoel
in haar geheel komt dit hierop neer, dat ze zich
gedraagt als een zelfinductie L met daaraan parallel
een stelsel van 199 condensatoren, ieder met capa
citeit c, in serie (200 windingen, dus 199 windingsparen). Volgens de vroeger afgeleide formule voor
de vervangingscapaciteit van 2 of meer condensa
toren in serie wordt derhalve de spoelcapaciteit bij
eenlaagwikkeling C =
dus gering.
\
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Wikkelt men de besproken spoel N°. 9 in 2 of 3
lagen parallel, om den Olimschen weerstand te
verkleinen, dan blijft bovenstaande redeneering gel
den: er liggen dan 3 windingen 1 boven elkaar,
evenzoo 3 windingen 2, enz., zoodat c dan 3 X zoo
groot wordt; wel wordt de spoelcapaciteit in dat
geval 3 X zoo groot, maar toch blijft ze nog klein
(tevens neemt L iets af, maar zeer weinig als men
de isolatie-dikte tusschen de lagen zoo gering mogelijk houdt).
Vergelijken we nu hiermee de geopperde windingsmethode in 4 lagen van 50 windingen in serie.
We denken ons de eerste laag van links naar rechts
gewikkeld (1—50), daarna de tweede laag er over
heen van rechts naar links (51—100), en zoo ver
volgens. De toestand wordt nu veel ingewikkelder
We beschouwen alleen de beide eerste lagen ; deze
vormen als het ware twee, elkaar omsluitende
cilindrische bekleedsels van een condensator, waartusschen een van links naar rechts afnemend span
ningsverschil bestaat, hetgeen direct al op capaciteitsvergrooting wijst. Links ligt winding 100 boven

enkele winding, maar het heele stelsel van 99 win
dingen tezamen, en ligt dus in haar volle waarde
parallel’ aan de zelfinductie der beide eerste lagen.
Evenzoo kan de wisselstroom uit winding 2 niet alleen
inductief en capacitief naar winding 3, maar ook
capacitief direct naar winding 99, welke laatste
capaciteit over 97 windingen als het ware een capacitieven lek vormt. Dezelfde beschouwing geldt voor
iedere volgende winding. Men ziet dus, dat het
geheele gedrag veel ingewikkelder wordt, nog des
te meer, als we ook de 3e en 4e laag in onze be
schouwing opnemen. Maar in ieder geval zal uit
het bovenstaande wel duidelijk zijn, dat de totale
spoelcapaciteit, parallel aan de zelfinductie L der
spoel gedacht, hier aanzienlijk grooter is dan bij de
eenlaagspoel en wel des te grooter, naarmate de
dikte der isolatie tusschen de lagen geringer is
(vergelijk de capaciteits-formule 2 voor den conden
sator; kleiner d, grooter c) en naarmate iedere laag
meer windingen bevat, want des te grooter is het
nummerverschil tusschen de beginwinding der Ie
laag en de eindwinding der 2e laag, er boven ge
legen, dus des te grooter spoelgedeelle krijgt daar
een capacitieve sluiting. Beter 10 lagen van 20 wik
kelingen, dan 2 lagen van 100. Als grensgeval zou
dit leiden tot een vlakke spiraal (1 winding per
laag); bij voldoenden afstand der spiraalwindingen
onderling levert dit ons inderdaad ook een gunstigen spoelvorm op, die bij ontvangspoelen voor
korte golven (basket- of mandbodemspoelen) en ook
voor zendspoelen toepassing vindt. Toch moet in
het algemeen de cilindrische eenlaagspoel, vooral bij
eenigen afstand tusschen de windingen (gespatieerde
wikkeling), waardoor de spoelcapaciteit uiterst klein
wordt, als de beste worden beschouwd.

;,rnmngSVe?Ch'
('£' = E.M./C
inductie
per winding); 99Ei
vervolgens
windingvan
99 zelf
boven
2, spanningsverschil 97fi ; 98 boven 3 met een
afnemen^T^i" Va" 95fi > F"*- a^>s naar rechts
?
m,en n“ een wisselstrooin'bij winding
Lval dn
’ dJ“n k?" hii- zooa>s in het vorige
verder • h rP
Wlkkel'ng 1,aar winding 2 en
maar ook'in P f "f- naar winding 2 en verder;
maar ook in afwijking met het vorige geval • c
100 C Dit^aakti nSar df -er boven "e,egen winding
deze ramHw V0°ra ,s Ullerst bedenkelijk, want
dfngen f en innVan den condensator, door de win
dingen 1 en 100 gevormd, overbrugt niet slechts 1

i

i

/
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Bij de wikkelmethode van spoel 9 in 4 lagen van
50 windingen in serie komt winding 100 boven 1 te
liggen, met een spanningsverschil = 99Zfi . Daar,
zooals in het volgende wordt toegelicht, E\ even
redig is met de frequentie, kan dit spanningsver
schil bij hoogfrequenten wisselstroom zeer aan
zienlijk worden, vooral in zenders, waar men met
sterkere velden en stroomen te doen heeft. Men
loopt dan groote kans, dat de isolatie tusschen
winding 1 en 100 doorslaat en een vonkontlading
het spoelgedeelte 1 tot 100 overbrugt en kortsluit,
waardoor de spoel haar beteekenis als zelfinductie
natuurlijk geheel verliest. Zelfs al komt het niet tot
een vonkverschijnsel, toch loopt men veel gevaar
voor afvloeiing van energie, waardoor veel of alles
bedorven kan worden. *) Ook om deze reden mogen
bij spoelen voor hoogfrequenten wisselstroom nooit
windingen met groot nummerverschil dicht bij el
kaar liggen. In dit opzicht is de eenlaagspoel of
vlakke spiraalspoel weer de beste, want het nummer
verschil van 2 aangrenzende windingen is daar nooit
meer dan 1.
In dit verband noemen we ook nog een andere
zeer gunstige wikkelmethode voor ontvangspoelen,
n.1. de bankwikkeling. Hierbij wordt de spoel b.v.
m 3 lagen gewikkeld, maar zoodanig, dat het nummerverschil tusschen 2 aangrenzende windingen
hoogstens 3 bedraagt. Door met dubbelzijde om
sponnen koperdraad (0,4 a 0,5 m.M. koper) te wik
kelen, houdt men de spoelcapaciteit laag (spatieering
der windingen door de zijde), terwijl men door de
meerdere lagen toch tot een voldoend windingstal
, A Op de groote diëlectrische verliezen in dit geval
hebben we op blz. 189 reeds gewezen.

komt. Deze wikkeling is echter praktisch veel moeilijker uit te voeren, eischt veel handigheid en routine,
en we zullen er hier kortheidshalve dan ook niet
verder op ingaan. Ook noemen we nog de honingraatwikkeling, die tegenwoordig voor ontvangspoelen veel in gebruik is, zoo genoemd, omdat een
honingraatspoel het aanzien heeft van een stelsel
honingraten. Hier streeft men er naar de spoelcapaciteit te verkleinen door de windingen van iedere
laag niet tegen elkaar aan te leggen, zooals bij de
gewone eenlaagspoel, maar elkaar te laten kruisen,
waardoor de capaciteit hoofdzakelijk in de kruis
punten zetelt, en wikkelt zoo meerdere lagen op
elkaar. Ook al worden ze veel gebruikt, toch staan
ze in theoretisch opzicht ver ten achter bij de eenlaagspoelen en bankwikkeling (grootere spoelcapacïteit bij onregelmatige capaciteitsverdeling langs
de spoel, geen hoog-en laagspanningsuiteinde, enz.).
Waarschijnlijk danken ze haar populariteit alleen
aan den beknopten, handigen vorm, die ze zelfs
bij vrij groote zelfinductie bezitten. Het best worden
ze gemaakt van dubbelzijde omsponnen koperdraad
(0,4 a 0,5 m.M. koper), weinig of niet geschellakt;
bedenk, dat de kruispunten altijd zwakke punten
blijven, die aanleiding tot inwendige sluitingen kun
nen geven.
Als men honingraatspoelen gebruiken wil, zorg
dan althans, dat het goede zijn. Voor korte golven
beneden 300 M. en lager, moeten we het gebruik
van honingraatspoelen beslist ontraden. Ter aanIphrnfLVan he* vroeSer opgegeven spoelenstelsel
gebruike men daarvoor de volgende cilindrische
eenlaagspoelen, weer gewikkeld ^op een kartonnen
ring, van te voren met paraffine of was-harskit
behandeld, diameter 7 cM. uitwendig, bewonden
Radio
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met dubbelzijde omsponnen koperdraad 1 m.M.
uitwendig:
windingstal

bewonden
lengte

20

2 c.M.
2
9) gespatieerd
2 ( bewikkeld

15
10
5

aantal
spoelen

L in
microhenry’s

2

38,7

2
2
3

21,8
9,7
2,42

Ze zijn bruikbaar tot golven van 20 a 25 M., onder
gunstige omstandigheden nog lager. Zooals we reeds
vroeger hebben betoogd, is het met het oog op de
groote diëlectrische verliezen bij die korte golven,
d.i. uiterst hooge frequenties, beter, dit spoelenstelsel te maken als luchtspoelen, dus niet op een
kartonnen ring, maar als vrije, cilindrische spiralen
van stug, blank, roodkoperdraad, zoo weinig moge
lijk ondersteund. Natuurlijk zorge men er voor, dat
de windingen elkaar onderling niet raken, waartoe
men de spoelen met 20 en 15 windingen wat grooter
bewonden lengte kan geven.
Ten slotte noemen we nog als laatste wikkelmethode die in groeven, o. a. toegepast in Coronaspoeien en Banado-spoelen, ook als hoogfrequentsmoorspoel (zie verder) in ontvangers en hoogfreTr?trr>
^aartoe zijn in een ebonieten ring
h, /
naast eIkaar aangebracht, elk
apHiifpirbM‘ bieei t1ierover worden de windingen
len™!ltPi*erdee u' Voor een spoeI van 300 windinmen b,v* 75 Wlnd«ngen in iedere groef,
hé»wiIr. ?roeven Z'IH. Iedere groef wordt gewoon
bewikkeld, maar hoe regelmatiger, hoe beter. Bij de

r

Banado-spoelen worden ze zelfs met 3 of4emaiIIedraden parallel bewikkeld. Uit het voorgaande volgt,
dat smalle, diepe groeven de voorkeur verdienen
°m de spQdG^dtea iaag te houden. Ze voldoen
praktisch heel goed.
Het streven naar minimum-spoelcapaciteit brengt
ook een verkleining der diëlectrische verliezen met
zich. Voor zoover de wisselstroom n.1. zijn weg
neemt door de spoelcapaciteit, brengt dit weer
extra-arbeidsverliezen in de isoleerende tusschenstof met zich, vooral bij hooge frequenties, waarmee ze immers evenredig zijn.
Waarom men speciaal bij hoogfrequente wisselstroomen de spoelcapaciteit klein moet houden, komt
nog duidelijker naar voren, als we eerst kennen de
formule voor den wisselstroomweerstand, die een
spoel met zelfinductie-coëfficiënt L aan een wissel
stroom biedt. Hiervoor geldt een dergelijke formule,
als we vroeger hebben afgeleid voor den wissel
stroomweerstand van een condensator (formule 4:
1
W=
We leiden daartoe een wissel2 7i n C,
stroom met middelbare stroomsterkte i door die
spoel, en onderstellen de frequentie van den wissel
stroom = n. Hoe groot is dan de E.M.K. van zelfinductie, dus de middelbare waarde E\ der wissel
spanning, die het wissel veld in de spoel induceert?
Deze is:
le rechtevenredig met den zelfinductie-coëfficiënt
L der spoel, die immers aangeeft de geïnduceerde
E.M.K’, als de stroomsterkte met 1 Amp. per
secunde verandert.
Deze L vertegenwoordigt blijkens het voorgaande
de afhankelijkheid van de spoelgegevens.
2e recht evenredig met de snelheid, waarmee het
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magnetisch veld binnen de spoel van sterkte verandert,
zooals we bij de algemeene bespreking van het
inductie-verschijnsel hebben ingezien. Een groote
E\ eischt dus een sterk veld, dat wisselt in korten
tijd, dus groote i en kleine periode of groote n van
den wisselstroom. AIzoo : recht evenredig met /en n.
Bij wiskundige behandeling komt tevens nog een
evenredigheidsfactor 2^r te voorschijn, zoodat we
dan gekomen zijn tot de formule:
Ei = 2n X L X iX n = i X 2 n n L.
Ook de wisselspanning E, die aan de spoel moet
worden aangelegd om deze Ei te overwinnen, be
draagt derhalve:
£ = i X 2Tin L.
Evenals vroeger bij de invoering van den OhmstCahnri\WeerS and’^teVenS Van den wisselstroomweerwp
I t
condensator, (zie blz. 66 en 82) spreken
eook hier af, de verhouding tusschen de middel
bare waarden van spanning en stroomsterkte, dus hier
j, te zullen noemen den wisselstroo mweerrSêaancUdnUe.1Noeemen°0kWel de inductieve
we dezen weer W, dan
wordt:
W = 2 n n L,
waarin:

(8)

W = wisselstroomweerstand der
spoel(-inductie) in
Ohms.
/ Z !p??U^nti.e. van den wisselstroom.
6rf nduf le'coëfficië,,t der spoel in H e n r y ’s.
formule geeft alleen den inductieven
...
weerstand aan volgens de Wet van Ohm: E

=
X W. Wenscht men den totalen schijn
baren weerstand of impedantie Z der
spoel te leeren kennen, samengesteld uit Ohmschen
weerstand R en inductieven weerstand W, dan ver
wijzen we daartoe naar de bespreking van fig. 22,
waar we op blz. 203 opgaven de formule:
(E)m2 = (E\)m2 + (E^)m2 ,
waarin :
(E)m = middelbare waarde der totaal aan te leggen
spanning.
(£i)m= middelbare waarde van het Ohmschespanningsverlies.
(E2)m = middelbare waarde der spanning, noodig,
om de zelfinductie-spanning te overwinnen.
Deel nu beide leden der vergelijking door i2
(i = middelbare waarde der stroomsterkte), dan
gaan volgens de le Wet van Ohm de spanningen in
de overeenkomstige weerstanden over, en wordt dus:
Z2 = R2 -j— W2
Let op die quadraatteekens, waarop we ook vroe
ger bij bovenstaande spanningsbetrekking reeds at
tent maakten.
Daar ten slotte volgens formule 8 : W =2 n n L,
wordt:
z=
-1- (2 'i n Ly(%
waarin:
Z = totale weerstand of impedantie der spoel
in Ohms.
R = Ohmsche weerstand in Ohms.
n = frequentie van den wisselstroom.
L = zelfinductie-coëfficiënt der spoel in Henry’s.
Passen we de gevonden formules toe op onze
eenlaagspoel N°. 9, waarvoor we berekenden: R
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== 18 Ohm en L = 2,42 millihenry = 0,00242
Henry. Hoe groot wordt nu de totale spoelweerstand Z voor wisselstroom van verschillende fre
quenties?
Voor gelijkstroom bestaat de weerstand alleen uit
den Ohmschen weerstand: Z = R =
ohm
Ditklopt ook met formule 9, want voor gelijkstroom

Evenzoo wordt voor n = 3.000.000 (;. = 100 M.)
W nog 10 X zoo groot, dusZ= W= 45.600 Ohm.
Vereenigen we de gevonden waarden in een tabel,
aldus:

. V°or wisselstroom met frequentie 50 wordt de
inductieve weerstand
=

Voor n = 1000 wordt W = 2 jt Y innn \/

ti ra6:"1 dUS aanzienI'J'k toe (eve£

Z-j 18*+ 15,2* = / 324 + 231 = 23,6 Ohm.

vv."‘

Z s“tS.hwé
f «SS*
h skln-effect buiten be-

z = / 182 + 45602

= 4560,0355 Ohm, dus weer
weer-

2HS-& S3VÏ,

Z

0

0 Ohm
0,76
15,2
4560
45.600

18 Ohm
18
23,6
4560
45.600

300.000
3.000.000

ïa+ïSL-XiSS:

schouwing laten f

W

50
1000

t^talfwLTan°d? ^ dUS kle,'n' en derhaIve de

r'SlTt

n

6

dan komt duidelijk naar voren, hoe sterk de totale
weerstand Z met de frequentie toeneemt. Aan gelijk
stroom en laagfrequenten wisselstroom bic dt de
spoel weinig weerstand, maar hoogfrequente wisselstroomen ondervinden er een hoogen weerstand in.
Leidt men dus een mengsel van gelijk- en wissel
stroom van verschillende frequenties door de spoel,
dan worden gelijkstroom en de laagfrequ nte wisselstroomen gemakkelijk doorgelaten, maar de hoog
frequente worden sterk verzwakt, als het ware ge
smoord, des te sterker, naarmate de frequen ie
hooger is. De spoel werkt dus als een zeef, even
als vroeger een condensator (zie blz. 81), maar haar
zeefwerking is juist tegengesteld: de spoel laat de
lage frequenties door en zeeft de hooge er uit, een
condensator juist omgekeerd. Ligt b v. een telefooncondensator parallel aan een telefoon, dan zullen
de telefoonspoeltjes hoofdzakelijk de laaghequente
wisselstroomen doorlaten, de telefooncondensator
echter de hoogfrequente.
Daar de besproken spoel de hooge frequenties
weinig of niet doorlaat, kan men haar een hoog-
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f r e q u e n t-s m o o r s p o e 1 noemen. O.a. zullen
we die later in den zender tegenkomen, waar ze
dan dient om het afvloeien van hoogfrequenten
wisselstroom te voorkomen. Men gebruike daarvoor
dan steeds een eenlaagspoel met gespatieerde wik
keling, dus zooveel mogelijkcapaciteitsv r ij, b.v. een kartonnen koker, lang 22 cM., diameter iO c.M. uitwendig, op de vroeger besproken
wijze behandeld met paraffine of was-harskit, daarna
bewonden met 250 wikkelingen 3- of 4-voudicr zijde
omsponnen koperdraad, uitwendig 0,8 m.M., koperdikte 0 3 m.M. Tegen elkaar aan gewikkeld, geeft
dit een bewonden lengte /= 250 X 0,8 m.M. = 20c M
dan ten gevo,ge van de
isolatie (zijde) met tusschenruimten van 1 m.M. van
elkaar, gespatieerd. Volgens formule 7 wordt:
£=

&
_____ ^ (250 X te X IO)2
1 + 0>43 d
20 -j- U.43 X 10 c.M.
= 2,52 X
m.H. = 2,54 m.H. ,
24,3
dus vrijwel dezelfde zelfinductiecoëfficiënt als
spoel No. 9 bezit.
Ook de'* Ohmsche weerstand R valt vrijwel even
hoog uit: R = Q->°17 X 250 X y 0.1 =

voldoet zeer poph’ ,.Deze, llo°gfrequent-smoorspoel
de 100 M Vnn 111 ^ders voor golflengten boven

e%ÏÏLlV”re,".05S"' e°',e" k“

Komen
dat men 'von^ ff fven teru£ °P onze bewering,

.p.*T;rd1T!!'X'rïta¥“s,room“de
mogelijk moet
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houden. Doorloopt de wisselstroom de spoehvindingen, dan ondervindt hij daarin een inductieven
weerstand W = 2 to n L} die evenredig met de fre
quentie toeneemt. Voor zoover hij echter zijn weg
neemt over de spoelcapaciteit heen, ondervindt hij
1
daarlangs een weerstand W =
2 x n C die daar
entegen bij toenemende frequentie afneemt, en ook
des te kleiner is, naarmate de spoelcapaciteit C
grooter is. Bij groote spoelcapaciteit kan dit er toe
leiden, dat de capacitieve weerstand bij hooge
frequentie aanmerkelijk kleiner wordt dan de induc
tieve weerstand, zoodat de stroom capacitief weglekt,
in plaats van de spoelwindingen te volgen, waarmee
de spoel feitelijk als zelfinductie haar beteekenis
zou verliezen.
Zoo zou b.v. de werking van bovengenoemden
hoogfrequent-smoorspoel, die bij een frequentie
n — 3.000.000 een totalen weerstand Z = W =
2 n n L = 2 .-c X 3.000.000 X 0,00254 = 47.900
Ohm bezit, grootendeels te niet gaan, als er parallel
aan die spoel een spoelcapaciteit C = 100 c.M.
100
Farad lag, want deze zou slechts een
9 X 10u
weerstand bieden van
1500 477
1
1
100
71
2 nC
2 ^X 3.000.000 X
9 X 1011
Ohm, dus 100 X 200 kIeinNaarmate de frequentie hooger wordt, moet men
er dus des te meer zorg voor dragen, de spoelca
paciteit tot een minimum te beperken.
We mogen intusschen niet verzwijgen, dat het
gedrag van een spoel, opgevat als een zelfinductie
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met daaraan parallel een capaciteit, tot meer moge
lijkheden aanleiding kan geven dan men wellicht
zou vermoeden. We zullen er hier echter niet verder op ingaan, maar verderop de eigenschappen van
een stelsel, bestaande uit een zelfinductie en capaciteit
parallel, in een afzonderlijk gedeelte bespreken.

a = permeabiliteits-constante van het weekijzer, te
stellen op 1000 a 2000.
z — windingstal der spoel.
Q = oppervlak kerndoorsnede in c.M.2 *)
/ = lengte van de hartlijn der kern in c.M.

De zeefwerking van een spoel behoeft niet slechts
tot de hooge frequenties beperkt te blijven, maar kan
zich ook tot de lage frequenties uitstrekken. Dan spreekt
men van een laagfrequent-smoorspoel
Daar de inductieve spoelweerstand W = 2 n n L
IS>4?! bii Iag,e frequentie ti een groote zelfinductiecoefficient L noodig zijn, om W groot te maken.
Ter versterking van het wisselveld, dus ter vergrootmg van L, maken we dan met voordeel van een
hl70e ^i^nTPec )Zlrenlkeuu "ebruik- z°oals we op
k achkf'rnnr. ^0 " hebben- wordt de magnetische
b,l gegeven aantal Ampèrewindingen
op z n sterkst, wanneer de ijzerkern gesloten is en
wel ,/i-maal zoo sterk als zonder iizerkern (u =
van het
Ook de zelf
permeabiliteits-constante
êndUvolïn'efffifnt ^ rrd‘
d“ ijzer)
Saafzoo'groot
en voldoet verder aan formule 7, mits men onder /
de hartlHnriwat"de ,sP°eIlengle- maar de lengte van
TJ„IJ3 der ,)5erkern. en onder Q de oppervlakte
stroon Todo0n0trShn;ede>
de magnetische" krachte e n s ? b 1 3 u't,sl,ultend d°or het ijzer. Voor
weekifzerkegren:ge,kd^ddus°peen^sIoten
L = ^ 71 /<■ z2 Q
. . (10)
L
waarin :
L = f«'findimtie-coëfficiënt in c.M. (1 Henry =
1U9 c.M.)

!

/
•"»

CS
i

——_«l

—— 1
Fig. 23a.

*) Feitelijk stelt Q voor de oppervlakte der ijzerdoorsnede, die bij gelamelleerde kern 5 a 10o/Q kleiner is dan
de kerndoorsnede ten gevolge van delakisolatietusschen
ae lamellen onderling. Daardoor wordt ook L dus 5al0 0/n
kleiner. In de volgende berekeningen is deze invloed buiten
beschouwing gelaten.
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Nemen we als voorbeeld een gelamelleerde, weekijzeren kern met een doorsnede van 2 bij 2 c.M.,
zoodat Q gelijk is aan 4 c.M.2 Stel, de kern is vier
kant, uitwendig 9 c.M. lang en breed, dus inwendig
9 — 2 X 2 = 5 c.M.; zie fig. 23a. De hartlijn der
kern is dan een vierkant met zijde —5 = 7 c.M.,
dus met omtrek / = 4 X 7 c.M. = 28 c.M. Een
der beenen van de kern draagt verder een nauwomsluitende, kartonnen huls /?, gemaakt van 1 m.M.
dik karton, goed geparaffineerd of gelakt, die aan
de uiteinden eindigt in 2 flenzen q van stevig
karton, 2a3 m.M. dik, evenzoo behandeld, en hecht
aan de huls verbonden. De afstand der flenzen
bedraagt 4 c.M. Hiertusschen is op de huls een
spoel gewikkeld van Belden-emailledraad, laag voor
aag door dun geparaffineerd of geolied papier of olie,nwe"J?7 0,1
dlkte van eIkaargescheiden (bij0,2
in.M. dikte om de twee lagen isoleeren.) Onder de
eerste windinglaag legt men enkele strooken katoenen
S.£,e
}™ïsie IaaS worden dicht
gebonden. Stel de draaddikte uitwendig 0,25 m.M.,
zoodat er 160 windingen in een laag liggen, en dat
de spoel uit 100 lagen bestaat, dan is het totale
windingstal z = 100 X 160 = 16000.
voo!gaIede°formuIe:° h6™"’ 030 W°rdt duS VOl^enS
L = 4 n x 1500 y 16Q002 X 4
28

= 6 X 256 X n
7

c.M.

X 109 c.M.

= 688 Henry.
woon
weerstand R te

!

:

berekenen, moeten we eerst de gebruikte draadlengte
kennen. De kartonnen huls p heeft tot doorsnede
een vierkant met zijde 2 + 2 X 0,1 = 2,2 c.M.
(ijzer en karton), zijnde meteen de binnenmaat voor
de eerste windinglaag. De 100 lagen -f- isolatie er
tusschen hebben tezamen een dikte van 100 X 0,25
+ 99 X 0,1 m.M. = 3,5 c.M., door geringen over
slag der isolatiestrooken iels meer, stel 3,6 c.M.
Als buitenmaten der spoel krijgen we dus (bij be
nadering) een vierkant met zijde 2,2 + 2 X 3,6 =
9,4 c.M. Gemiddeld draagt de spoel dus 16000
vierkante windingen met zijde 2,2 + 9,4 = 5,8 c.M.,
2
zoodat de totaal benoodigde draadlengte wordt:
16000 X 4 X 5,8 c.M. = 3712 M. Hieruit volgt,
als we voor de dikte van den koperdraad zonder
emaille 0,23 m.M. nemen en de soortelijke weer
stand van koper weer 0,017 Ohm per M/mM2
bedraagt:
0,017 X 3712 _ 0,017
X 3712 = 1516 Ohm.
R=
0,0416
j- » X 0,23^
Leiden we nu een wisselstroom met lage fre
quentie, b.v. n — 50, door de spoel, dan biedt ze
daaraan een inductieven weerstand
U^=2tt/zZ. = 2^X 50 X688 = 216.000 Ohm,
dus, afgezien van den invloed der spoelcapaciteit,
een totalen weerstand of impedantie
Z = i R? -I- W* = / 15162 -1-216.0002’= 216.000 ohm;
de invloed van R valt hier geheel in het niet.
Terwijl een gelijkstroom dus in die spoel een
weerstand van 1516 Ohm ondervindt, bedraagt deze
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voor een 50-periodigen wisselstroom reeds 216 000
Ohm en neemt voor hoogere frequenties nog even
redig aan n toe. Inderdaad mag deze spoel dus een
laagfrequent-smoorspoel genoemd worden.
We zijn bij onze berekeningen uitgegaan van u =
1500, en deze factor was het, die de waarde van L
^ en Z 200 boog deed oploopen. Nu weten we*
echter, dat ,a allereerst afhankelijk is van de ge
bruikte ijzersoort, maar verder — en dat is het kri
tieke punt in vele praktische gevallen —, dat a niet
constant is en wel afhangt van het aantal Ampère
windingen. Bij toenemend aantal Ampèrewindingen
toopt /(. eerst op, tot ze in de buurt der verzadiging
van het ijzer een maximum waarde bereikt, om daarna
weer snel af te nemen. De opgegeven waarde voor a
dnLZIChf 3 Gen dan praktisch b,'j benadering voor
doen, als we zorgen, dat het ijzer voldoende ver
van zijn verzadiging afblijft. Daartoe mag bij gewJnH-1 ,Jzerkern bet aantal AmpèresW'"n
gewoonlijk (afhankelijk van de ijzersoort) niet grooter zijn dan 2 l a 3 /
deararkern In bc°^enslaand> ,de .leilgfe van de hartlijn

grooter df 2CXM-28V°r^hi
hiemh He3fWHlndl?gstaU=160°0 zeer groot'is volgt
hieruit, dat de stroomsterkte dan zeer klein molt
84 ,
blijven, in de maxima hoogstens .,nnn
Amp. =
0,<Nu2zoummPe’, iUS afgerond 5 milliampère.
eisch dat
k,unnen tegenwerpen, dat tegen de
geerïérlef bezwat0 bestafL^6; •k'ein "T' zen
spoel^zo^goe^als'^6' ^^laagfr&quenbsrnoorperiodigen wissels,roogn?nb.:!rSdz°Oeer:eeArastand0
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van 216.000 Ohm te bieden; een stroommaximurn
van 5 milliamp. eischt dan volgens de le wet van
-"i'nRn6 umtanti"ngSmaXil’1JUm van °'005 X 216000
— 1080 Volt, dus een middelbare waarde der aan
? ug°o-n wisselspanning van 0,707 X 1080 = 764
Volt. Bij hoogere frequentie wordt deze spanning
aan /fToe61’’ Want Ze neemt met W en Zevenredif
Inderdaad zal zich een dergelijke hooge wissel
spanning op een laagfrequent-smoorspoel slechts
zelden voordoen. Het gevaar voor overbelasting van
het ijzer schuilt echter veeleer in het feit, dat bij de
praktische toepassingen dikwijls een mengsel van
gelijkstroom en wisselstroom door de
SP™ wordt geleid, die tezamen opbouwen een
gelijkstroom van periodiek veranderende sterkte,
zooals b.v. den pulseerenden gelijkstroom, die ont
staat bij tweezijdige gelijkrichting van wisselstroom,
or ook den stroom in fig. 15 bij bespreking van
^e,..11llicr0^00.11. Voert men nu zoo'n mengsel van
gelijk- en wisselstroom door de spoel, dan houdt ze
weliswaar den wisselstroom sterk tegen, maar aan
den gelijkstroom biedt ze slechts R = 1516 Ohm
weerstand, zoodat reeds 15 Volt gelijkstroomspanning
tusschen de spoeluiteinden een stroomsterkte van
ongeveer 10 milliampère door de windingen doet
vloeien, dat is 2 X zooveel als het toelaatbare
maximum. Een te groote gelijkstroom-component
kan aldus het aantal Ampèrewindingen, dus de
magnetisatie van het ijzer, veel te hoog opvoeren,
alzoo het ijzer verzadigen en de sterk verkleinen,
waardoor de L en Z sterk terugloopen en de
smoorspoel haar beteekenis grootendeels verliest.
De gemiddelde waarde van den veranderlijken ge
lijkstroom zou in ons geval niet meer dan onge-
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veer 3 a 4 milliampère mogen bedragen om zekerheid
te hebben, dat de stroommaxima de 5 m.A. niet te
boven gaan: dan laat de smoorspoel vrijwel uit
sluitend constanten gelijkstroom door en houdt ze
de wisselstroomen welhaast volledig tegen. Aldus
kan zoo’n smoorspoel dienen tot het scheiden van
gelijkstroom en wisselstroom, o. a. tot het z.g.
afvlakken van geiijkgerichten wisselstroom. Die
scheiding bleek ons vroeger ook uitvoerbaar met
een grooten condensator (2 /.t.F. b.v.), maar die
houdt omgekeerd den gelijkstroom juist tegen en
laat de wisselstroomen door. We zullen later zien,
hoe beide zich met voordeel laten combineeren.
Dikwijls, vooral bij het afvlakken van gelijkgerichten wisselstroom, stroomt een aanmerkelijk
grootere gemiddelde gelijkstroom door de smoor
spoel. Om een te sterk naderen tot de verzadiging
van het ijzer te voorkomen, staan ons dan twee
wegen open:
a. verkleining van het windingstal en vergrooting
van de kerndoorsnede. Stel b.v., de spoel moet een
maximum stroomsterkte doorlaten van 15 milliam
père, 3 X zoo groot dus als in het vorige geval.
Als gevolg daarvan zou het aantal Ampèrewindingen
3 X zoo groot worden, en ten einde dit te voor
komen, maken we het windingstal 3 X zoo klein,
16000
dus
= 5.333. Weliswaar wordt aldus de ver
3
zadiging van het ijzer voorkomen, maar als 2 3 X
zoo klein wordt, wordt volgens formule 10 L 9 X
zoo klein, dus ook W en Z, en werkt de smoor
spoel dus 9 X zoo slecht. Om de gunstige werking
der smoorspoel te behouden, moet L even groot
blijven en daartoe is blijkens formule 10 maar één
middel, n.1. de oppervlakte der kerndoorsnede Q
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Lyoói5o.?,r5r,;«rj s“«*5“ög: lï
c o e f f 1 c 1 e 111 L te behouden, leege men
3 (beter*/, a 3 als gevolg van de vergrooting
van /, zie verder) X zoo w e i n i g w i n d i ngen op een kern, welker doorsnede
3X zoo groote afmetingen bezit
Deze oplossing der quaestie heeft het voordeel
dat men met minder koperdraad toe kan; ze wijst
ons er op, vooral nooit te weinig ijzer te gebruiken. Meer ijzer spaart uit aan koper en aan wikkelarbeid; evenzoo bij transformatoren.
Hoeveel koperdraad zouden we in dit geval noodig hebben?
We nemen zoowel het aantal windingen per laag als
het aantal lagen kleiner, altijd zorgende, dat het aantal
lagen ~2~ a -4- bedraagt van het aantal windingen
per laag (kleinere ijzerlengte en kleinere spoelcapaciteit). Neem 100 windingen per laag, zoodat de
hulslengte tusschen de flenzen nu 100 X 0,25 m.M. =
2,5 c.M. bedraagt. Neem als binnenmaten der kern
dan 3,5 c.M. bij 3,5 c.M., dus als buitenmaten 3,5 42X6= 15,5 c.M. bij 15,5 c.M. De hartlijn der
kern wordt dan een vierkant met zijde 3,5+15,5
2
9,5 c.M., dus met omtrek / = 4 X 9,5 = 38 c.m!
Deze was eerst 28 c.M., waardoor volgens formule
19
10 L. = 38
= 1,357 X zoo klein zou wor
28
den. Om L te handhaven, noodzaakt ons dit het
windingstal weer /l,357 = 1,163 X 200 groot te
Radio

16
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nemen, dus z = 1,163 X 5333 = 6210, dat is als
resultaat ongeveer 2,/2 X 200 weinig als in het
vorige geval. Hierdoor wordt het aantal Ampèrewindingen weliswaar 1,163 X zoo groot, maar door
de grootere ijzerlengte / mag dit zelfs 1,357 X zoo
groot worden, zoodat het stroommaximum nog iets
hooger wordt, n.1. 1,163 X 15 = 17,5 milliampère.
Men wikkelt nu 62 lagen, elk van 100 windingen,
welke lagen + isolatie tezamen een dikte hebben van
62 X 0,25 + 61 X 0,1 m.M. = 21,6 m.M., praktisch iets
meer, stel 2,3 c.M. Dus krijgen we als binnenmaat
der spoel een vierkant met zijde 6,2 c.M., als bui
tenmaat 6,2 + 2 X 2,3 = 10,8 c.M. Gemiddeld
bezit de spoel dus 6200 vierkante windingen met zijde
6,2 + 10,8 _ g ^ c.M.f zoodat de benoodigde draad2

lengte nu bedraagt 6200 X 4 X 8,5 c.M. = 2108
M., t' genover 3712 M. in het vorige geval, dus
inderdaad een aanzienlijke draadbesparing. Ook R
2108
wordt daardoor kleiner, hier
X 1516 = 861
Ohm, maar L en dus ook de wisselstroomweerstand
blijft even groot.
X 1500 X 62002 X 62
Controle: L = 4
c.M. =
38
6 * X 6,2» X 62
Henry = 686 Henry; aantal Amp.
38
windingen max. 6200 X 17,5 = 108,5, zijnde klei1000
ner dan 3 / = 3 X 38 = 114.
Wanneer de spoel echter nog grootere gelijkstroomsterkten, b.v. 50 of meer milliampère, moet
vervoeren, komt men langs dezen weg toch in moei
lijkheden. Bij wederom 3 X zoo groote maximum
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stroomsterkte zou men immers, om L = 688 Henry
te handhaven, omstreeks X6200=2500 windingen
moeten gebruiken om een kern met een doorsnede
van wederom 3 X zoo groote afmetingen, wat een
kerndoorsnede van 18 bij 18 c.M. zou eischen. Dit
worden natuurlijk onmogelijke maten, terwijl ook
de vroeger besproken ijzerverliezen daardoor oneven
redig groot zouden worden. Nu is echter een zelfinductie-coëfficiënt van 688 Henry wel buitengewoon
hoog. Laten we de kerndoorsnede 6 bij 6 c.M. en
brengen we 't aantal windingen op ~ X 6200 =
ongeveer 2070 terug, zoodat 't aantal Ampèrewindingen bij 3 X zoo groote maximum stroomsterkte
= 3 X 17,5 = 52,5 milliamp. hetzelfde blijft, dan
zou L 32 of 9 X zoo klein worden, dus L =
= 76’Z2 Henry, wat nog steeds als een zeer groote
zelfinductie is te beschouwen, zeer geschikt voor
het afvlakken van gelijkgerichten wisselstroom. Daar
de hartlijn der kern bij het kleinere windingstal iets
korter kan zijn, wordt L zelfs nog grooter: neem
35 lagen van 60 windingen, dan worden de binnenen buitenmaten der kern 1 c.M. korter; / was 38
c.M., wordt nu 34 c.M., °f jy X zoo klein, dus L
19
Yf X zoo groot, d. i. ongeveer 85'/2 Henry. Ech
ter noodzaakt de kleinere / ons, ook de maximum
17 X 52,5 =47 mil
stroomsterkte te verlagen tot —
liampère. Alzoo:
kern: doorsnede 6 bij 6 c.M.; binnenmaten 2,5
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bij 2,5 c.M., buitenmaten 14,5 bij 14,5 c.M.
spoel: 35 lagen van 60 windingen van emailledraad
0,25 m.M. uitwendig; afstand flenzen 1,5c.M.
maximum stroomsterkte 47 m.A.; L = 85V2 Henry.
Controle: L = 4 TC X 1500 X 21002 X 6* c.M.

Om dit in te zien, beschouwen we nog eens
formule 10, die geldt voor een gesloten ijzerkern,
en deelen teller en noemer door /t:
L = 4 7i ia z2 Q __ 4 7i z2 Q

L

34

_ 6 tc X 2,12 X 62 Henry

Nu weten we, dat de magnetische weerstand in
ijzer ic maal zoo klein is als in lucht, zoodat de
magnetische krachtstroom langs l c.M. ijzerweg
evenveel weerstand ondervindt als langs een — c.M.

34

= 88 Henry, zijnde iets grooter dan 85‘/2 als gevolg
van de afronding van het windingstal.
Aantal Amp. windingen max. 2100 X 47 = 98,7,
1000
zijnde kleiner dan 3/ = 3 X 34 = 102.
We merken nog eens op, dat de maxi m u m
stroomsterkte 47 milliamp. bedraagt; de gemid
delde stroomsterkte van den veranderlijken ge
lijkstroom moet hier des te meer beneden blijven,
naarmate de doorgelaten stroom meer pulseerend is.
Ook al hebbeii we hier door een groot gedeelte
van L op te offeren een smoorspoel verkregen, die
47 m.A. maximum mag doorlaten en even goed
nog 88 Henry zelfinductie bezit, dit neemt toch
niet weg, dat men bij grootere stroomsterkten weer
voor dezelfde moeilijkheden wordt geplaatst: öf de
kerndoorsnede wordt abnormaal groot, öf we moeten
L sterk verkleinen. Daarbij moet men niet vergeten,
dat onze berekeningen sterk afhankelijk zijn van de
eigenschappen van het gebruikte ijzer, welke voor
verschillende ijzersoorten sterk uiteen loopen. Tevens
is /.i niet constant, maar verandert veel bij varieerende
stroomsterkte, waardoor ook L varieert.
Al deze bezwaren vervallen grootendeels, als men:
b. in de gesloten ijzerkern een luchtspleet opneemt.

L

!

langen luchtweg. De noemer der breuk, —.steltdus
/t
den luchtweg voor, die aequivalent is met den
ijzerweg der gesloten kern. Nemen we nu in de
gesloten kern een Iuchtspleet op, lang d c.M., dan
geldt het magnetisch circuit voor een luchtweg,
lang — - d c.M. Derhalve wordt dan:
(.i

L =

4 tc z2 Q

-+d
i

/
Nu is —
gewoonlijk een kleine grootheid. Voor
de eerst besproken Iaagfrequent-smoorspoel op kern
met doorsnede 2 bij 2 c.M. was / = 28 c.M., dus
L
28 c.M. = 0,19 m.M., en ook in het tweede
l slechts weinig grooter.
en derde voorbeeld wordt —

Reeds bij een Iuchtspleet d ter lengte van enkele m.M.
wordt — klein ten opzichte van d, 10% en minder.
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Stellen we /

Yq d of kleiner, dan moet daartoe

d = — of grooter zijn. Zorgen we weer, dat het ijzer
niet te veel tot zijn verzadiging nadert, en stellen
we /./, gemiddeld = 1500, dan moet dus d gelijk
zijn aan ^ of grooter.
Nemen we derhalve in de kern een luchtspleet
op, welker lengte minstens ~e deel van de lengte
JL DU
van de hartlijn der kern bedraagt, en zorgen we
tevens, dat het ijzer niet te veel tot zijn verzadiging
nadert, dan mogen we bij benadering — verwaar,a
Ioozen ten opzichte van d en wordt dus:
L = 4 71 z2 Q

. . (11)
d
waarin: L = zelfinductie-coëfficiënt in c.M.
.
(1 Henry = 109 c.M.)
z = windingstal der spoel.
Q = oppervlak kerndoorsnede in c.M.2
d = lengte luchtspleet in c.M.
Feitelijk krijgt ook Q hier een eenigszins andere
beteekems (wordt n.1. een weinig grooter), maar
daarop zullen we met verder ingaan. Men beschouwe
formule slechts als benaderingsformule.
wat ons in deze formule bijzonder treft, is, dat
M er uit verdwenen is, dat L dus onafhankelijk,
althans in veel mindere mate afhankelijk, van de
pi?eritChapi^en Va? het ijzer is Seworden, terwijl
aan den anderen kant toch het voordeel van de
veldversterking door het ijzer behouden blijft. Daar
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vergrooting der luchtspleet het veld verzwakt, moeten
we d ook weer niet al te groot maken ; tevens wordt
L daardoor kleiner. Door regeling van de grootte d
der luchtspleet hebben we een uiterst eenvoudig
middel te onzer beschikking, om bij een gegeven
aantal Ampèrewindingen den magnetischen kracht
stroom naar wensch te vergrooten of te verkleinen;
daarmee varieert echter ook L. Men dient daarbij te
zorgen, dat bij maximum stroomsterkte het aantal Am
pèrewindingen hoogstens = 4000 d is (d in c.M.), hoe
wel dit voor verschillende ijzersoorten verschillend is.
We kunnen nu gemakkelijk inzien, dat men met
behulp van een luchtspleet bij grootere stroomsterkte
toch in staat is, de waarde van L te handhaven. Maak
n.1. bij 2 X zoo groote stroomsterkte ook het windingstal z 2X zoo groot. Het aantal Ampèrewindin
gen wordt dan 4 X zoo groot. Door de luchtspleet d
4 X zoo groot te maken, brengt men den magne
tischen krachtstroom weer op zijn zelfde grootte
terug. In formule 11 is nu zoowel de teller (z2) als
de noemer (d) 4 X zoo groot geworden, zoodat L
z’n zelfde waarde behouden heeft. Zoo is men dus
in staat ook voor grootere stroomsterkten laagfrequent-smoorspoelen te maken met grooter zelfinductie-coëfficiënt. Ook hier blijft het voordeelig
ijzerkernen met flinke doorsnede Q te gebruiken.
Ten slotte nog een enkel voorbeeld ter toelich
ting. Fig. 23b stelt dezelfde smoorspoel voor als
fig. 23a; alleen is links en rechts een luchtspleet
opgenomen van V/2 m.M., dus d = 2 X W2 *=
3 m.M. Daartoe plaatst men praktisch een of meer
schijfjes karton tusschen het sluitstuk 5 en de uit
einden P| en P2 der kern, en klemt daarna opeen
of andere wijze 5 stevig tegen P{ en P2 aan (zorg
er voor, dat daarbij de ijzerlamellen niet worden
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kortgesloten). Nu vonden we reeds voor -L
in dit
28
gevaI Ï5ÜÖ C,M' = 0,19 m.M., zijnde voldoende

4
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Fig. 23b.
benadering0volgensVformulT n

Dan wordt bij

L = ±JLX_160302 X 4
0.3
= i*ÜLX_0j256 „

0.3
42,9 Henry.

Henry

M
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Verder mag het aantal Ampèrewindingen in
de stroom maxi ma hoogstens bedragen 4000 X 0,3
—1200, dus de maximum stroomsterkte 1200 Amp.
_ 7c
,
.
16000
, milliamp., dat is 15 maal zoo groot als bij
ei1 hern’ Voor bet af vlakken van een twee
zijdig gelijkgerichten wisselstroom met gemiddelde
sterkte van 50 a 60 milliamp. is deze smoorspoel
uitstekend geschikt. Ook de draaddikte 0,25 m.M. is
voor deze stroomsterkte juist goed en daarom zoo
gekozen. Voor de geringere toelaatbare stroomsterkte
bij gesloten kern kan natuurlijk met dunneren draad
worden volstaan, b.v. 0,1 a 0,15 m.M. dik, waardoor
de spoelmaten en dus ook de binnen- en buiten
afmetingen der kern wat kleiner uitvallen. Men
vergete echter niet, dat de Ohmsche weerstand
daardoor aanmerkelijk grooter wordt. Ook brengt
dit natuurlijk kleine veranderingen in l en L met
zich, welker berekening we den lezer overlaten.
Men zal opmerken, dat de zelfinductie-coëfficiënt
door het opnemen van de luchtspleet in de kern
aanzienlijk gedaald is, van 688 tot 42,9 Henry. In
de eerste plaats echter hebben we dergelijke groote
waarden van L als 688 voor de praktijk niet noodig,
maar in de tweede plaats hebben we het desgewenscht in onze macht L te vergrooten door de
kern een grootere doorsnede Q te geven. Neemt
men b.v. 4 bij 4 c M., in plaats van 2 bij 2, dan
wordt Q en dus ook L 4 X zoo groot, d. i.
4 X 42,9 = 171,6 Henry bij eerste benadering.
Het is waar, dat de benoodigde draadlengte daar
door aanzienlijk toeneemt, maar men heeft dan ook
een smoorspoel van omstreeks 170 Henry bij max.
75 milliampère met zeer gunstige eigenschappen,
die ook bij 150 milliampère bruikbaar is, door
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eenvoudig de luchtspleet d 2 X zoo groot te ma
ken, waardoor L dan tot 85 Henry daalt, dus nog
zeer groot.
Men kan trouwens, door wat meer ijzer te ge
bruiken, gerust met wat minder windingen toe.
Daartoe diene nog het volgende voorbeeld :
ijzerkern: doorsnede 5 bij 5 c.M., oppervlak
Q = 25 c.M.2
binnenmaten : 5 bij 5 c.M.
buitenmaten : 15 bij 15 c.M.
Spoel: 70 lagen van 120 windingen Belden
emailledraad 0,3 m.M. dik, dus z = 8400.
Maximum stroomsterkte: 150 milliamp.
Aantal Amp.windingen voor lmax. : 8400 X 0,150
= 1260 = 4000 d, dus d = 1260 c.M. =3,15 m.M.,
4000
zijnde voldoende groot ten opzichte van — = ~ï^bp^
,a
c.M. = 0,27 m.M. Nu wordt bij benadering:
L = 4 jr X 84002 X 25 c.M.
0,315
_ * X 8,42 Henry = ruim 70 Henry.
3,15
Deze Iaagfrequent-smoorspoel is geschikt voor
gemiddelde stroomsterkten van 100 a 120 milliamp.
.
nierken ten slotte nog op, dat men praktisch
altijd de grootte der luchtspleet moet varieeren, tot
de beste werking verkregen is; ze valt dan altijd
grooter uit dan de theoretisch vastgestelde waarde.

spoelen. We vragen ons dus af: als we 2 spoelen
met zelfinductie-coëfficiënten Lx en L2 serie of
parallel schakelen, voor welke L gelden ze dan
tezamen ?
Het antwoord op deze vraag is in het algemeen
minder eenvoudig als indertijd voor 2 condensatoren,
omdat het sterk afhankelijk is van den stand van
beide spoelen onderling. Alleen wanneer beide
spoelen zoo ver van elkaar verwijderd zijn, of zoo
danig geplaatst, dat ze geen of althans geen
noemenswaardigen invloed op elkaar uitoefenen,
komen we tot analoge resultaten als voor 2 con
densatoren, hoewel ze juist andersom uitvallen. Die
onderlinge invloed vloeit hieruit voort, dat de
krachtlijnen der eene spoel alle of gedeeltelijk ook
door de andere spoel kunnen gaan, aldus het veld
in de laatste kunnen verzwakken of versterken en
zoo den inductie-coëfficiënt dier spoel kunnen wijzi
gen. Dan krijgen we naast zelf inductie blijkbaar
ook met wederzijdsche inductie te doen.
We zetten dus uitdrukkelijk voorop, dat de 2
spoelen zoo geplaatst zijn, dat haar wederzijdsche
inductie te verwaarloozen klein is: welke spoel kan
dan beide vervangen ?
Ie. Staan beide spoelen in serie, en sluiten we op
het geheel een /2-periodige wisselspanning E aan,
dan zal de stroomsterkte i door beide dezelfde zijn.
Laten we den Ohmschen weerstand buiten be
schouwing, dan is het spanningsverschil tusschen
de uiteinden der le spoel: Ex = i X 2 n n Lx
volgens formule 8; evenzoo voor de 2e: E2 =
/ X 2 k n L2. Daar i in beide spoelen dezelfde is,
als gevolg der serie-schakeling, en Ex en E2 beide
90° bij i vóórijlen, zooals vroeger bewezen, volgt
hieruit, dat Ex en E2 met elkaar in phase zijn, dus

Evenals we vroeger voor condensatoren nagingen,
wat er gebeurt bij serie- of parallelschakeling, zoo
willen we thans hetzelfde onderzoeken voor 2
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gelijktijdig positief maximum worden, zoodat ook
voor de middelbare waarden: E =* E, j_
= / X 2 .1 // I| + / X 2 si n L2
= i X 2 si n (Lt -J- L2).
teil spoel, die beide kan vervangen, dus bij geliike
wisselspanning E dezelfde i doorlaat, zou een zelfinductie-coefficiënt L moeten bezitten, die volgens
dezelfde formule voldoet aan:
s
E = i X 2 * n L,
waaruit direct volgt:
L = Lx + L2.
Dit resultaat is trouwens zeer' begrijpelijk, omdat
L zien immers als een weerstand gedraagt (W~
l n n L), en bij serie-schakeling wordt de totale
weerstand gelijk aan de som der gedeeltelijke. Toch
men met dergelijke aannemelijke conclusies
J[ .z,eer voorzichtig zijn bij wisselstroomen, want
liet^wr/ 6eu b'J gel|jkheid van Phase, zooals bij
schilbrian °u "aHr VOre'? kwam' Is er phaseverzooaisbh%r
resulta£ten &reheel anders uit,
f°oals ,bll de afleiding van formule 9 b.v. blijkt
feff date£-qendrFatt-eef-enS-jneen gCV0,g ziJn van >let’
zélfs 7, llfn A2-ln f,f-20c90°in Phase verschillen,
rf,. zuIIen we binnenkort zien, dat bij serie-schakehng van een zelfinduciie en een «rariteit de
sThTlg/nSe,rStand ,gelijk wordt «nPhet veï
die ze élk Pnf7nnHVar-,de 1° m van de weerstanden,
we zien kzdlP, d i ‘]k Ult?efenen> en wel, zooals
van 180°.
’ S gevo,g van een Phaseverschil
«W» °?k d«n Ohmschen weerstand /?,
eveSoo ui? de le'Vit vangOH
dan volgt

gingsweerstand bedraagt: 1 °hm’ dat de vervan'
R = R, + R2.
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Daarna kan men desgewenscht de impedantie Z
van het stelsel uit formule 9 berekenen.
2e. Schakelen we nu echter beide spoelen p ar al Iel, dan is het de aangelegde wisselspanning
E tusschen de spoeluiteinden, die voor beide spoelen
dezelfde is. Er vindt dan een stroomverdeeling plaats
van den hoofdstroom i in de beide deelstroomen
h en i2, en daar deze, afgezien van den Ohmschen
weerstand, beide 90° bij E naijlen, zijn ze onderling
in phase, en wordt dus:
i — i\ -j- i2.
Nu is weer volgens de le Wet van Ohm in verband met formule 8 :
E
E
h
2 n n L{ en 12 — 2 n n L2
Denken we beide spoelen door één enkele met
zelfmductie-coefficient L vervangen, dan moet deze
onder gelijke spanning E denzelfden hoofdstroom
l nu geheel doorlaten, zoodat volgens de le Wet
van Ohm L moet voldoen aan :
E
i =
2 n n L'
Ingevuld in i = /, ~|_ /2> wordt dan :
E
f
f
2 * n L
2 nu
2 n L2 ’
dus:

J_ =_i , 1
L
+ Q
of na herleiding:
h\ Lz
-j- L2
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Evenzoo vindt men voor den Ohmschen vervangingsweerstand R:

_L = _L , i
R

Rx ^ jR2

of
RjJk
R\ + R2
waarna men uit L en R den totalen weerstand Z
van het stelsel kan berekenen volgens formule 0
Overzicht:
serie-schakeling: L = X, + Lz , R =
+^
parallel-schakeling: L =
o _ R\ R-i
_ J
U + L» '*~W+R2'
R =

kunnen
—— :1
u öö>
.. we .dus zeggen
serie-schakeling van 2 spoelen
J i e!

b 5 ' p'anrï l'/tl-sc hak.

'd f [

'"O.*
R «Is L verkleindj
enRiiw,elJcI.e,nfr dan de kleinste.
DIJ 2 condensatoren vielen de resultaten juist
andersom uit.

.po°S“ld
Ti!‘"_h2: eSTiV‘ W°F
volgt uit het bovenstaande voor*
serie-schakeling: L = 2Z, ,
parallel-schakeling: L ~ Ll

’

^

R = 2RX
R = Rj

2ijndaaisteheUweehde.eerSte ^ 4 X Z°° gr°°‘

In hoeverre veranderen deze uitkomsten, wanneer
de 2 spoelen elkaar wèl wederzijds induceeren ?
Dit hangt er geheel van af, of de wisselvelden
der beide spoelen elkaar onderling versterken dan
wel verzwakken. Denken we aan de definitie van
L, zijnde de geïnduceerde zelfinductie-spanning, als
de stroomsterkte gelijkmatig met 1 Amp. per secunde
verandert, dan zal in het eerste geval die Ei , dus
L, grooter worden, in het tweede daarentegen kleiner.
Sluiten we een wisselspanning aan op 2 gelijke
cilindrische eenlaagspoelen in serie, elk met zelfinductie-coëfficiënt Lu zoo geplaatst, dat beider
assen samenvallen en beider wisselvelden op ieder
oogenblik gelijkgericht zijn, elkaar dus versterken.
Is de spoelafstand groot in verhouding tot de spoelafmetingen, dan zullen ze eikaars veld praktisch niet
versterken en wordt dus volgens het voorgaande
L = 2 L{. Laten we nu de eene langs de gemeen
schappelijke as tot de andere naderen, dan zullen
wederzijds steeds meer krachtlijnen van de eene
ook door de andere gaan, zoodat L grooter wordt
dan 2L\, Blijkbaar zal L een maximum waarde be
reiken, zoodra beide spoelen eikaars krachtenvelden
geheel omsluiten. Dit kan men praktisch benaderen
door de eene spoel geheel binnen de andere te
schuiven, en wel bij des te sterker benadering,
naarmate beide spoelen elkaar dan nauwer en vol
lediger omsluiten, dus bij gelijke bewonden lengte
en minimum verschil in windingsdiameter. In het
uiterste geval is dan de magnetische krachtstroom
door elk der spoelen juist verdubbeld, zoodat L
dan is toegenomen tot 2X2Z, = 4£,. Dit klopt
ook met vroegere resultaten, n.1. met formuleó. De
twee spoelen tezamen gedragen zich dan immers
ais een spoel met dubbel aantal windingen (in serie),

256

257

en daar L evenredig is met z2, wordt de zelfinductiecoëfficiënt daardoor 4 X 200 groot. Intusschen is
voor twee binnen elkaar geplaatste spoelen dit theo
retische uiterste nooit geheel te vervullen, want
nooit zullen ze al eikaars krachtlijnen kunnen omsluiten (denk aan de krachtlijnen tusschen beide
spoelen in).
We herhalen thans dezelfde beschouwing, plaat
sen beide gelijke seriespoelen dus weer op grooten
afstand van elkaar, maar draaien de eene om een
windingsmiddellijn 180° om, zoodat de wisselvelden
van beide nu op ieder oogenblik tegengesteld ge
richt zijn, elkaar dus verzwakken. Op grooten af
stand is die verzwakking nog onmerkbaar, dus L
= 2Ll} maar nadert de een tot de ander langs de
gemeenschappelijke as, dan vermindert de een
wederzijds het aantal krachtlijnen, dat de ander
omsluit, dus L wordt kleiner: L< 2Lx. Zoo neemt
. bij nadering steeds af, en als ze elkaar in het
uiterste geval geheel omsluiten, heffen ze eikaars
krachtenvelden geheel op en is L dus 0 geworden.
Hierop berust praktisch het maken van inductievnje weerstanden in weerstandsbanken en ook voor
voorschakelweerstanden van wisselstroom-voltmeters,
hetgeen gewenscht is, omdat volgens formule 9 Z
immers van n en L afhangt. De weerstandsdraad
wordt daartoe eerst in tweeën gevouwen, maar niet
in t midden doorgeknipt, en dan als dubbelen draad
op een houten of porseleinen klos, soms ook op een
glasplaat gewonden (Q klein, gunstige koeling). De
P nHpn aMSluiti"^ £eschiedt op de twee vrije uitmïHHpti\ • i*S Ti *e,r Plaa*se van het omgevouwen
nifpïnrïp ’ °u
s^room dan vanaf het eene draadIJaar het midden van den draad,
aan gaat hij daarna langs evenveel windingen links

om vanaf het midden naar het andere draaduiteinde,
zoodat de velden van beide helften elkaar opheffen,
dus L= 0 (praktisch: zeer klein) wordt. Men bedenke,
dat het volle spanningsverschil tusschen de tegen
elkaar liggende draaduiteinden komt te staan, zorge
dus voor goede isolatie, zoo mogelijk kleine spatieering der beide draden. Dit is ook gewenscht met
het oog op verkleining der spoelcapaciteit, die anders
groot wordt, hetgeen een nadeel is dezer z.g. bifilaire wikkeling, althans bij hoogere frequenties. De
wikkelmethode kan nog nader verbeterd worden,
waardoor ze zoowel inductievrij als capaciteitsvrij
wordt, hetgeen wil zeggen, dat L en C dan beide
klein zijn (zie verder).
Tot onze beide serie spoelen met gelijke Zj terugkeerende, hebben we het op de beschreven wijze
in onze macht, de L, waarvoor ze tezamen crelden
geleidelijk te laten veranderen, in hef eerste'
geval van 2Z., tot 4Z.„ in het tweede van 2L, tot 0
tezamen dus van 4Z-, tot 0. Deze theoretische uiterdes" te0rmpnprPKaktiSHCh/Chter n00i‘ bereik(' nlaar
des te meer, benaderd, naarmate beide spoelen
eikaars velden vollediger omsluiten
canadtdt TpIpTh^ ü'e‘/en draaicondensator de
m,?
^eteidelijk konden veranderen vanaf de
nul- tot de maximum capaciteit, zoo hebben we nu

S,S'e°^e,|F-^Kïïhet^S&i? '
spoel zoodanig verkleinen gHatder f-ene ciIlndrische
»7
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denzelfden zelfinductie-coëfficiënt Lx bezitten en in
serie zijn geschakeld, dan zal bij onderling lood
rechten stand der beide spoelassen het veld der eene
spoel loodrecht op dat der andere staan, zoodat ze
eikaars velden noch versterken noch verzwakken.
Weliswaar veroorzaakt de buiging der krachtlijnen
plaatselijke veldversterkingen, maar daar staan even
groote veldverzwakk ngen op andere plaatsen tegen
over. Daar in ieder geval de wederzijdsche inductie
dan gering is, is bij loodrechten assenstand L = 2 L{.
Draait men de binnenspoel nu in de eene richting
dan versterken de velden elkaar gaandeweg meer
en neemt L dus toe, terwijl ze bij draaiing in de
andere richting elkaar gaan tegenwerken en L
dus afneemt. Bij samenvallenden assenstand is L
in het eerste geval op z'n grootst geworden, in het
tweede op z n kleinst, maar die uiterste waarden
zijn hier verre van 4 Z, en 0, omdat immers beide
spoelen m die uiterste standen eikaars velden bij
lange na met geheel omsluiten. Wel ligt de maxi!LUomHWuaite Vai° L boven 2 Ll en 'de minimum
waa.de er beneden, maar het verschil tusschen beide
uitersten is meestal slechts klein. Dit is dus niet een
geschikte vorm voor eenzelfinductie-vario'rpfiQrhl’, f.00as men zoo’n toestel noemt. De theo
retische uitersten 4
en 0 benadert men het best
Wet
i j a rJ.° mLe ter> zooals men in fig. 24
snnplvnrm h*6 d Hie,[ beeft men den cilindrischen
spoelvorm door een bolvormigen vervangen, waarderlinanveT nauvvere aansluiting der spoelen onen mfnim^kregen 7°rdt’ ZOodat ook de maximum
" ™ni™um. waarde van L veel verder uit elkaar
Snnmpnkf 00k fggen, dat de nul-zelfinductie
is afgenomen (vergelijk het begrip nul-capaciteit) en

om
Voorgaande

beschouwingen

gaan

ook vrijwel
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onveranderd door, als we beide spoelen, met gelijke
Li, parallel schakelen in plaats van in serie. Alleen
worden de zelfinductie-waarden van het stelsel tel
kens juist 4 X zoo klein. Zonder wederzijdsche in
ductie wordt L =

laag voltooid, knip den draad dan rechts af en begin
opnieuw van linksaf te wikkelen, maar nu linksom.
Dit tweede stelsel windingen komt in de tusschenruimten van het eerste stelsel te liggen, terwijl ze
tevens, onder en boven, elkaar kruisen. Beide begin
punten links worden verbonden en vormen het eene
spoelcontact, beide uiteinden rechts, evenzoo ver
bonden, het andere. Bij de serie-schakeling vroeger
was L reeds theoretisch 0, praktisch zeer klein; hier,
bij parallel-schakeling, is L nog 4 X zoo klein
(theoretisch wederom 0). Hier staat echter tegen
over, dat de Ohmsche weerstand 4 X zoo klein is
geworden (serie: 2RU parallel: ^ , zoodat men

zooals vroeger bewezen. L

bereikt een theoretisch maximum, als bij samen
vallende spoelassen de eene spoel de andere zoo
nauw mogelijk omsluit, en de wisselvelden elkaar
versterken; elke spoel omsluit dan een
^ 2 X zoo
grooten krachtstroom, zoodat L 2 X zoo groot
wordt, dat is 2 X ~== L,. Inderdaad gedraagt het
dn ni alsr éér! enkele sPoeI> Gewonden met
2 lagen parallel, of wel met I laag draad van dubbele
- h,e.eft het dus een zelfinductie-coëfficient, gelijk aan dien van elk der spoelen afzonderlijk
^rontenwC\akeI,nguWaS het maximum 4 Zj, 4 X zoo
groot Werken echter in den bedoelden stand de
wisselvelden elkaar tegen, dan heffen ze elkaar in
/ dus OrniSCh uHiterste>a, geheel opeenkworit

!

rechtsom, de andere linksom is gewonden
wikkelmethnri^54 ^ lnductievriie en capaciteitsvrije
voorgaande reerk11 .w5frstan^ssPoe^en» die we in het
daartoe eerst
hebben aangeduid. Men wikkelt
rechts waarhü
aa/ rechtsom. van links naar
standen IV\nl1 men,de windingen spatieert op afmoJem 5
*de ?ebruikte draaddikte of
zoo
mogelijk nog grooter (b.v. door tegelijk met den
f

«“& S sa SJSTUESS: ü\S:

voor het bereiken van een bepaalden weerstand
4 X zooveel windingen van denzelfden weerstandsdraad noodig heeft, hetgeen ook de nadere verklei
ning van L weer geheel of althans grootendeels
te niet doet. Bedenkt men inlusschen, dat de 2
gelijke windingstelsels parallel liggen en dus elk
slechts den halven stroom doorlaat, dan is het
blijkbaar geoorloofd in dit geval te wikkelen met
weerstandsdraad van 2X zoo kleine doorsnede.
Daardoor wordt de weerstand per wikkeling 2 X
zoo groot, en kunnen we dus bij parallel-schakeling
met een 2 X in plaats van 4 X zoo groot windingstal volstaan als bij serie-schakeling. Derhalve maakt
de overgang van serie- op parallelwikkeling dan
Z 4 X zoo klein, de verdubbeling van het windingstal daarentegen L 2 X zoo groot, zoodat als resul
taat L toch 2 X zoo klein wordt. De parallelwik
keling blijft dus voor verkleining van L zeer
zeker voordeelig. Het principieele voordeel der
parallelwikkeling is echter dit: terwijl bij de seriewikkeling beide draaduiteinden met het maximum
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spanningsverschil direct tegen elkaar liggen, waaruit
voortvloeit doorslagkans en verhoogde spoelcapaciteit, liggen bij de parallelwikkeling de spoeluiteinden zoo ver mogelijk uiteen en zijn de spanningsen nummerverschillen der opeenvolgende windingen
zoo klein mogelijk; ze draagt in dit opzicht geheel
het karakter der eenlaagspoel met kleine spoelcapaciteit, vroeger vergeleken met de 2 laag seriewikkeling.
Terugkeerende tot den bol variometer, kunnen we,
door de 2 spoelen parallel te schakelen, L geleide
lijk laten varieeren tusschen de theoretische uitersten
Z-i en 0, die praktisch echter nooit bereikt worden.
In iederen stand van de draaibare
spoel is L juist 4 X zoo klein alsbij
serieschakeling in d i e n z e I f d en sta n d.
Nogmaals vestigen we er de aandacht op, dat dit
geIdt> al? beide spoelen gelijken zelfinductiecoefficient bezitten.
Het geleidelijk veranderen eenerzijds van C met
een draaicondensator, anderzijds van L met een
bol-variometer, doet ons twee gelijkwaardige mid
delen aan de hand, die we later zullen toepassen
voor het regelen van de golflengte van onzen ont
vanger of zender.
III. Wederzijdsche inductie.
Denken we

»5S “Eil srHSls

mioL® Ult.en .w.e een wisselspanning aan. De doorkrarhfenvpM6 ■ r°nm Wekt een wielend magnetisch
5nn,hl i d in den, aether °P> dat ten deele ook
door de tweede spoel gaat, de secondaire. Dit
wisselend veld induceert zoowel in de primaire als

!
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in de secondaire spoel een wisselspanning: voorde
primaire spoel spreken we dan van z e 1 f i n d u c t i e,
voor de secondaire van wederzijdsche inductie.
Het zijn niets anders dan twee verschillende vormen
van het algemeene inductie-verschijnsel. We weten,
dat voor een ijzervrije, in het algemeen verliesvrije
spoel de E.MK. van zelfinductie 90° bij de stroomsterkte naijlt, dus ook bij het wisselveld, want de pri
maire stroom en het veld zijn dan gelijktijdig positief
maximum, zijn met elkaar in phase. Evenzoo zal
dus de wisselspanning, die in de secon
daire spoel wordt geïnduceerd, 90°
n a ij 1 e n b ij het wisselveld, dat de
primaire door haar heen stuurt.
Ook als de spoel ijzer of andere diëlectrica, waarin
arbeidsverliezen optreden, bevat, zal de geïndu
ceerde wisselspanning 90° bij het wisselveld naijlen ;
niet echter bij den stroom, want ten gevolge van
de arbeidsverliezen zijn stroom en veld dan niet
in phase. De stroom ijlt dan voor bij het veld,
waarop we echter niet verder ingaan. Vergelijk
blz. 206.
Maakt de secondaire spoel deel uit van een geslo
ten keten, dan zal die geïnduceerde wisselspanning
een secondairen wisselstroom ten gevolge hebben.
Deze zal op zijn beurt een wisselveld opwekken,
dat in de secondaire spoel zelf een zelfinducdespanning induceert, maar ook, voor zoover het Joor
de primaire spoel gaat, daarin „wederzijds” een
wisselspanning opwekt. Zoo treedt er als resultaat
een zeer ingewikkelde toestand in, die niet alleen
afhangt van de wederzijdsche inductie der b«’ide
spoelen, maar ook van de zelfinductie, weerstand
en eventueel capaciteit van den primairen en secon
dairen kring elk afzonderlijk. Een dergelijk alge-
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meen en gecompliceerd geval in dit werkje te be
handelen, zou ons veel te ver voeren. Hier ter
plaatse zullen we slechts enkele begrippen betref
fende wederzijdsche inductie naar voren brengen,
die we later nog nader zullen aanvullen.
Op gelijke wijze als een zelfinductie-coëfficiënt
L kan inen ook een w e d e r z ij d s c h e n induct i ec oëfficiënt M invoeren. Hieronder verstaat
men de E.M.f^. van inductie, die in de eene spoel
wordt opgewekt, als de stroomsterkte in de andere
gelijkmatig met 1 Amp. per secunde verandert.
Hij is wederzijds even groot en neemt blijkbaar
toe met het wmdingstal zoowel van de eene als van
de andere spoel. Immers: vergrooting van het aantal
windingen der eerste spoel versterkt het magnetisch
veld en maakt de E.M.K. van inductie per winding
c*
tweede spoel dus grooter, terwijl de totale
van inductie in de tweede spoel weer toe
neemt met haar eigen windingstal
Vervolgens voeren we in den k o p p e I i n g sgraad der beide spoelen. Wanneer slechts een
klem gedeelte van het aantal krachtlijnen, door de
eene Spoe! opgewekt, door de andere loopt, zeggen
sluit ddl dtu sp,oeIen 1 ° s ziJn gekoppeld. Ornj ,,
tweede spoel daarentegen een groot ge
h'fnen T
het.uitersfe geva' zelfs alle kracht‘’ _d°°r
eerf. e 0Pgewekt, dan spreekt men
Hp" ,ï
‘e k0PPel<ng. Die koppeling is blijkbaar
tit Hp va*t?r- naarmate M grooter is in verhouding
tot de zelfmductie-coëfficiënten Z., en L, der beide
spoelen afzonderlijk. Vandaar, dat we als koppelingsgraad invoeren de verhouding
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Deze koppelingsgraad is hoogstens = 1 en wel
bij de meest vaste koppeling, als de spoelen eikaars
velden volledig omvatten. Men benadert dit geval
praktisch, als men de eene spoel zoo nauwsluitend
mogelijk om de andere heen windt, beide liefst in
1 laag gewonden en elkaar geheel of althans sym
metrisch omsluitend ; beter nog, als men de win
dingen der eene legt tusschen die der andere; ook,
als beide spoelen gewonden zijn op eenzelfde, liefst
gesloten, weekijzeren kern, omdat immers vrijwel
de volledige krachtstroom der eene spoel door het
ijzer geleid wordt en aldus door de andere spoel
heen gaat.
Zet men 2 spoelen tegen elkaar aan, terwijl de
assen samenvallen (zonder ijzerkern), dan is de
koppelingsgraad reeds aanmerkelijk kleiner dan 1,
maar toch nog voldoende groot om van vaste kop
peling te kunnen spreken. Verwijdert men de spoe
len nu van elkaar, dan neemt M en dus ook k steeds
meer af, wordt de koppeling dus hoe langer hoe
losser, en als de spoelafstand groot wordt in verhouding tot de spoelafmetingen, nadert de koppe
lingsgraad met M zelfs tot 0 en is de koppeling zeer los.
De koppeling van twee spoelen kan men niet
alleen varieeren door ze ten opzichte van elkaar te
verschuiven, maar ook door de eene ten opzichte
van de andere te draaien. Op vele radio-ontvangapparaten komen beide bewegingen gecombineerd
voor, doordat de beweeglijke spoel dan draait om
een as, buiten die spoel gelegen. Gaat de draaiingsas
echter door het middelpunt der beweeglijke spoel,
dan wordt de koppeling uitsluitend door draaiing
gevarieerd ; dan noemt men het stelsel van beide
spoelen een koppelings-var iometer. Stelt
mep alleen prijs op meer of minder losse koppe-
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eventueel vastere koppelingen tot z’n beschikking

nenhdbebeVasteadraainbaTre maW bev^eeg,ijke sPoel binin koppeling verkriiVf i!n,flDe sterkste variaties
elkaar nauw omsluiten n?ien d?n’ a s de sPoeIen
variometer uit fja 24
dp s den zelfinductie
bruiken: beden/echte Sfö?’9aïioin«tr
onderling verbondpn
d» spoelen dan niet
parallel, maar elk voor
Z,IJr\ hetzii serie of
afzonderlijke keten rkZ ch dee .Ultmaken van een
• en- B,i samenvallenden stand der
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spoelassen is de koppeling dan zeer vast; bij lood
rechten assenstand daarentegen zeer los, zoodat de
koppelingsgraad met M varieert van niet ver van 1
af tot dichtbij 0; 1 en 0 zelf zijn ook hier natuur
lijk weer theoretische uitersten. In het algemeen
echter komen losse koppelingen in zenders en ont
vangers meer voor dan zeer vaste, vandaar, dat
fig. 25 als koppelingsvariometer te prefereeren is;
fig. 24 daarentegen als zelfinductie-variometer.
Wanneer 2 spoelen elkaar wederzijds induceeren,
als boven beschreven, wanneer er dus een inductief
verband tusschen beide bestaat, zegt men, dat ze
inductief gekoppeld zijn. Het stelsel van
beide spoelen tezamen noemt men ook wel een
transformator, omdat immers een wisselstroom,
die de eene spoel doorloopt, in de andere een
wisselspanning en — als ze deel van een gesloten
een wisselstroom als gevolg
keten uitmaakt
daarvan opwekt. Op die wijze kan men de eene
wisselspanning en -stroom in een andere omzetten,
omvormen; vandaar de naam transformator. Al
naargelang van de frequentie, onderscheidt men
hoogfrequent- en Iaagfrequent- trans
formatoren.
In engeren zin verstaat men. onder een trans
formator gewoonlijk 2 spoelen, beide op een
gesloten ijzerkern gewikkeld (k = 1) Sluit men
op de eene, primaire spoel een wisselspanning
aan, dan stelt zich een zeker resulteerend wisselveld in, dat biina uitsluitend door het ijzer gaat
(althans bij lage frequenties) en dus in z’n geheel beide
spoelen doorloopt. Daardoor wordt in iedere winding
zoowel van de primaire als de secondaire spoel
eenzelfde Ei geïnduceerd, die 90° bij het veld
naijlt. Bezit de primaire spoel zx windingen, de
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tweede z2, dan zijn de totale geïnduceerde span
ningen resp. Z\ X Ei
X ^i. De wisselspanning
z\ X ^i» in de primaire spoel geïnduceerd, moet
door de aangelegde wisselspanning £x overwonnen
worden, ten einde den stroom door de primaire
spoel te drijven. Afgezien van het Ohmsche spanningsverlies zal dus
= z, X Ei zijn, terwijl de
aangelegde spanning Ex dan 90° bij het veld voorijlt
(vergelijk fig. 21 c en d). De wisselspanning z2 X Ei,
in de secondaire spoel opgewekt, stelt daarentegen
de E.M.f0 in de secondaire keten voor, die
daarin bij gesloten keten den secondairen wissel
stroom ten gevolge heeft. Afgezien van het Ohmsche
spannmgsverlies langs deze tweede spoel is dus
a3
?eIijk aan het spanningsverschil E2 tusschen
de uiteinden der secondaire spoel, de secondaire klemspanning dus, terwijl deze spanning E2=z9YEi 90°
bij het veld naijlt. Hieruit volgt:
A
le. Ex : EZ = zx X E\ : z2 X E\ — zx : z2t m. a. w.:
de primaire en secondaire klemspanning verhouden
zich als de wmdingstallen der beide spoelen.
2e Ex ijlt ;0° voor bij het veld, E2 90° na, dus:
primairendaire kIemsPanning Ü1* 180° na bij de

formatie-verhouding 1 :4 beteekent, dat de secon
daire wikkeling 4 X zooveel windingen telt als de
primaire: z2 = 4 zXi dus ook: E2 = 4 Ex, zoodat
hij de wisselspanning in reden van 1 op 4 omhoog
transformeert (b.v. zx = 4000, z2 = .16000).
Als laatste voorbeeld noemen we een transforma
tor voor het opwekken van hooggespannen wissel
stroom : op een gesloten ijzerkern met doorsnede
4 bij 4 a 5 bij 5 c.M. wikkelt men als primaire
spoel 650 windingen koperdraad met koperdikte
1,2 m.M., aan te sluiten op de 130 Volt wisselstroomleiding, die de centrale ons levert (bij hoogere net
spanning evenredig meer windingen). De nullaststrooni, d. i. de primaire stroom, dien de trans
formator opneemt zonder secondaire belasting,
dus bij verbroken secondaire keten, is dan klein,
b.v. kleiner dan of hoogstens l/2 Amp.: de primaire
spoel op gesloten ijzerkern werkt dan immers als
laagfrequent smoorspoel, waarvan men volgens de
formules 10, 8 en 9 resp. L , W en Z kan berekenen
en daarna i volgens de le Wet van Ohm: 130 =
1 X Z (n = 50, ,a = 1500) Men vindt bij een
kerndoorsnede 5 bij 5 c.M., dus ten gevolge van de
isolatie der ijzerlamellen Q = 0,9 X 25 c.M2., en bij
een lengte van de hartlijn der kern / = 4 X 20
c.M. = 80 c.M., dan ongeveer de volgende waarden:
L = 2,24 Henry, W = 703 Ohm = Z, want R is in
130
verhouding te verwaarloozen klein, dus i = yq«j =
0,185 Amp. In werkelijkheid is de nullaststroom
echter wat grooter, omdat de primaire stroom ook
de arbeidsverliezen in het ijzer moet leveren (ommagnetiseerings- en wervelstroomverliezen). Als
secondaire spoel wikkelen we om de primaire heen
2 groepen van 6500 windingen koperdraad 0,3 m.M.

We
, , merken
... ,
eens °P> dat deze resultaten
siecnts bij benadering juist zijn, en wel alleen dan,
wanneer de invloed van den Ohmschen weerstand
cPrr'mHa,r,en.SeCOndair kIein is- In werkelijkheid is
hI

^ Zl X Ei ’ en E2 < z2X Ei (tenzij

de secondaire stroomstcrkte 0 is, dus als de seconpn1^, ^eJen 0pen 1S)* VergeJ'ik hiermee het Iaden
en ontladen van een accu, blz. 170-172. Ook wijken
de genoemde phaseverschiUen in werkelijkheid van
90° af; vergelijk fig. 22.
Een laagfrequent transformator b.v. met trans-
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koperdikte naast elkaar, die we elk in het midden
dus na 3250 windingen, een aftakking geven. In
iedere groep van 3250 = 5 X 650 windingen wordt
dan een wisselspanning van 5 X 130 = 650 Volt
geïnduceerd, zoodat we dan in het geheel 4 X 650
Volt secondair ter beschikking hebben. Later zullen
we deze secondaire wisselspanning geliikrichten
daarna afvlakken en zoo geschikt maken als anodespanmng voor een zendlamp of eindversterkerlamp.
Zoodra men secondair energie afneemt, dus secondairen stroom verbruikt, loopt de primaire stroom
natuurlijk op want deze moet dien verbruikten
arhcid hegnjpehjkcrwijzc leveren. We waarschuwen
er uitdrukkelijk voor, met mogelijk experimenteeren
uiterst omzichtig te werk te gaan, want dergelijke
hooge wisselspanningen van lage frequentil zijn
levensgevaarlijk °p dezelfde kern kan men zoo
noodig nog andere wikkelingen leggen, b v een
aagsiMnmpwtkiiHg voor den gloeistroom der
v,nPH»He S("'eekt va"zeIf- dat goede isolatie, zoowel
van de spoelen en wikkelingen onderling, als ook ten
opzichte van de ijzerkern, een eerste vereischfe is

CAPACITEIT EN ZELFINDUCTIE
in serie en parallel.
We hebben indertijd als een der eigenschappen
van een condensator het oscilleerend karakter eener
condensator-ontlading besproken. We merkten toen
reeds op, dat deze eigenschap alleen dan geldt,
wanneer de ontladingsketen zelfinductie bezit. Nu
we het zelfinductie-verschijnsel besproken hebben,
kunnen we de beschouwingen van indertijd nog
nader aanvullen.
1. Onderstellen we eerst het geval, dat de sluitdraad van den geladen condensator inductievrij is.
Daartoe moet het magnetisch veld van den ontlaadstroom nul zijn en blijven, zoodat bij veranderlijke
stroomsterkte ook de veld veranderingen nul
zijn, dus geen zelfinductie-spanningen worden opge
wekt. Absoluut te vervullen is dit praktisch niet,
maar men benadert dit geval sterk door de beide
condensator-bekleedsels door een zooveel mogelijk
korten en rechten geleider te verbinden, die vrijwel
uitsluitend Ohmschen weerstand R bezit.
Hoe is dan het stroomsterkte-verloop ? Zij het
spanningsverschil tusschen de beide bekleedsels van
Volt. Op het moment,
den geladen condensator
dat we beide bekleedsels door den sluitdraad ver
binden, is dus een spanningsverschil van E, Volt
tusschen de uiteinden van den sluitdraad aanwezig
Dit is de eemge spanning, die in de keten optreedt;'
degFM £*" zelfm^.ctl,e in. den sluitdraad zou ook
de EM.K. van zelfinductie bij het in beweging
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komen der electronen in rekening moeten worden
gebracht, zie geval 2. Volgens de le Wet van Ohm
vloeit dus op dat moment een stroomsterkte /, =
£
door den sluitdraad van het eene bekleedsel
naar het andere. Als gevolg daarvan neemt de condensatorladingaf, en daarmee ook het spanningsver
schil tusschen beide bekleedsels. Is het laatste na
een kort tijdsverloop tot E2 gedaald (E2 < Zf,), dan
is daarmee ook volgens de le Wet van Ohm /,
F
1
afgenomen tot i2 =
(i2 < /,). Zoo nemen Een
i beide gaandeweg af, tot de condensator al z’n
lading verloren heeft en E en / dus beide nul zijn
geworden. Van oscillatie der lading is bij afwezig
heid van zelfinductie dus geen sprake. Ook is de
ontlaadstroom in het beginmoment juist op z’n
sterkst (in tegenstelling met het geval, dat de sluit
draad wel zelfinductie bezit) en neemt geleidelijk
tot 0 af. Theoretisch duurt het oneindig lang, alvo
rens / werkelijk nul geworden is; praktisch echter
is gewoonlijk reeds na een kort tijdsdeel / zoo sterk
afgenomen, dat ze praktisch kan worden verwaar
loosd. Dit tijdsdeel is des te grooter: le naarmate
de capaciteit C van den condensator grooter is,
want des te meer lading bevat hij bij gegeven span
ningsverschil en des te langzamer zal / dus afne
men, en 2e naarmate R grooter is, want des te
langzamer verloopt de overstrooming der lading
van het eene naar het andere bekleedsel. Wiskundig
m d^n ook, dat de tijdsduur, waarin de stroom
sterkte tot een bepaald percentage van haar beginmaximum afneemt, evenredig is met R X C, van
daar, dat men dit product R X Cwel de
tijdconstante van deze inductievrije
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c o n'd ensator-ontlading noemt. Hierin is R
uitgedrukt in Ohms, C in Farads, de tijdsduur
R X C in secunden. Na 5R.C secunden blijkt /tot
een percentage kleiner dan 1% te zijn afgenomen.
Voorbeeld : een roostercondensator met capaciteit
C = 0,0003/t.Z\ ontlaadt zich over een inductievriien
(roosterlek-)weerstand van 2 millioen Ohm (= 2
megohm). De ontlaadstroom zakt tot beneden 1%
van zijn beginwaarde in
5 X 2.106 X

0,0003

1.000 000 = 0,003 secunde.
We merken nog op, dat het stroomst^rkte-verloop
geheel analoog is aan dat bij verbreking van een
gelijkstroom door een draadspoel, in het algemeen
door een zelfinductie L In dit geval wordt de tijds
duur, waarin de stroomsterkte tot een bepaald per
centage afneemt, grooter, naarmate L grooter is. In
tegenstelling met de condensator-ontlading neemt
die tijdsduur hier echter toe bij afnemenden R
(zie blz. 191 en 192), zoodat de tijdconstante dan ook
wiskundig = | blijkt te zijn. Na 5 L
R secunden (L
in Henry’s, R in Ohms) is i tot beneden 1% afgenomen. Evenzoo blijkt i bij stroom s 1 uiting na
5 R secunden tot minder dan lo/0 beneden haar
eindmaximum te zijn aangegroeid
2. Wanneer de sluitdraad van den p-elarfen
b"!“"»«
E »>n den conden»”,M

de
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„
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tegen te houden. Dan bedraagt de resulteerende
spanning, die de electronen voortstuwt, slechts
E—E\, zoodat de beginstrooinsterkte klein is. Men
moet zich dus niet voorstellen, dat de electronen
zelf traag zijn en pas gaandeweg „op gang komen”
langs den sluitdraad, maar het is de tegen-E M.Kvan zelfinductie, die i klein houdt en eerst langza
merhand op sterkte doet komen. Terwijl /aangroeit,
raakt de condensator steeds sneller zijn lading en
zijn spanning kwijt, zoodat na meestal korten tijd
de condensator ontladen is Daarmee is i echter
nog niet nul! Integendeel, de lading, eenmaal in
beweging, blijft doorstroomen en laadt den conden
sator tegengesteld op (vergelijk weer fig. 7).
Daardoor krijgt de condensator een spannings
verschil, dat de opnieuw aanvloeiende ladingen
tegenwerkt, zoodat i nu verzwakt. De E.M.K• van
zelfinductie, die daarbij in de spoel wordt geïndu
ceerd, tracht de electronenbeweging echter in stand
te houden, en deze is het, die de electronen blijft
opdrijven tegen de condensatorspanning in. Daar
door neemt de tegengestelde lading van den con
densator en dus ook zijn tegenspanning echter
steeds toe, zoodat i blijft afnemen en eindelijk 0
wordt. Dan is de condensator weer maximaal ge
laden met tegengestelde ladingsteekens als in den
begintoestand, waarna hetzelfde stroomsterkte-verIoop . vanaf 0 door een maximum heen weer tot 0
zich in tegengestelde richting herhaalt, zooals in
fig. 7 voorgesteld is. Uit bovenstaande aanvulling
van de vroeger bij fig. 7 gegeven beschouwing
blijkt duidelijk, dat een condensator-ontlading alleen
dan oscilleerend kan zijn, wanneer de sluitdraad
zelfinductie bezit. Zonder zelfinductie krijgen we
geen oscillaties; dan verloopt de stroom als onder

275
1
Een invloed is er echter, die toch de oscillaties
nog kan doen uitblijven, het heen en weer slingeren
oer lading dus voorkomen kan, en wel die van den
Ohmschen weerstand R van den sluitdraad (= spoel).
Deze immers kan, als hij groot wordt, het overstroomen van de condensatorlading sterk tegen
werken, en wiskundig blijkt dan ook, dat een weer
stand R gelijk aan of grooter dan 2 ]/ ~ het oscilleeren geheel onderdrukt (L in Henry’s, C in
Farads, R in Ohms). Laat men b.v. een condensator
van 0,U0I ,u./\ zich ontladen door een spoel met
zelfinductie-coëfficiënt L = 0,6 m.H., dan zal de
ontlading slechts dan oscilleerend zijn, wanneer de
Ohmsche weerstand R der spoel kleiner is dan:
2

2

0,0006

0,001 xi o-6

2j/

600.000 =

1550 Ohm.
Blijkens de formule ligt deze weerstandsgrens des
te lager, naarmate L kleiner en C grooter is.
Beschouwen we nogmaals de oscilleerende con
densator-ontlading door een draadspoel. In den
begintoestand (fig. 7 , 1) is alle energie in den
condensator opgehoopt, en wel in het electrisch
krachtenveld tusschen de beide platen a en b, ge
dragen door den aether en gericht van a naar b;
i is dan = 0. In den volgenden toestand 2 is dit
electrisch krachtenveld verzwakt, maar nu vloeit er
een stroom door de spoel, die een magnetisch
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krachtenveld in den aether opwekt. In 3 is dit
laatste, tegelijk met /, op z’n sterkst, terwijl het
electrisch veld tusschen a en b dan geheel verdwenen is, zoodat alle electrische veldenergie van
den condensator in magnetische veldenergie der
spoel is overgegaan. In 4 en 5 zien we het mag
netisch veld weer verdwijnen, terwijl zich opnieuw
een electrisch veld vormt, dat in 5 maximum is,
maar nu tegengesteld gericht als in 1, van 6 naar <7.
In 6 en 7 neemt het electrisch veld wederom tot
0 af, terwijl het magnetisch veld zich opnieuw
vormt; daar i nu echter tegengesteld gericht is aan
de i in 3, zullen ook de magnetische krachtlijnen
volgens den kurketrekkerregel tegengestelde richting
bezitten. Ten slotte gaat in 8 en 9 de magnetische
veldenergie wederom in electrische over, en dit
geheele proces herhaalt zich bij iedere heen- en
weerslingering der lading. Gedurende het
oscilleeren vindt dus een voortduren
de omzetting van electrische in mag
netische veldenergie plaats en omge
keerd. Er vormt zich alzoo een wisselend elec
trisch zoowel als een wisselend magnetisch krach
tenveld in den aether, of, tezamen genomen, een
wisselend electromagnetisch aetherveld. Deze wis
selende krachtswerkingen in den aether planten
zich, zooals we weten, naar alle zijden voort met
de enorme snelheid van 300.000 K.M. per secunde
als electromagnetische trillingen of kortweg aethertrilungen. ) Aldus doet een oscilleerende
) Als de electrische kracht maximum is, is de magnetische
nul en onigekeerd, zoodat het electrische en het magnetische
wisselveld bij een condensator-ontlading 90° in phase ver
schillen. Bij een aethertrilling echter zijn beide krachten in
P uSCi .Moendeze overgang zich in de omgeving der trilketen
voltrekt, zullen we hier buiten beschouwing laten.
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j

aan ^ hVn°Hr‘°ntladhing ons ee" middel
aan de hand voor het opwekken van
aethertrillingen. De osciHeerende cond e nsator-spoel-kete n of wel C-Z.-k eten is
hier te beschouwen als de t r i 11 i n g s b r o n
waardoor die aether tril lingen wo£
den u 11 g e s t r a a I d. Ten einde die energieuitstraling te bevorderen, moet men de trillingsbron
een groote uitgebreidheid geven, dus of de spoel
een groot windingsoppervlak öf den condensator
een groote ruimte tusschen de platen geven. In het
eerste geval komt men tot een draadraam met
groot oppervlak als zelfinductie, aangesloten op een
condensator, en ziet men het principe van een
raamzender voor zich als opwekker van aethertrillingen. In het tweede geval beschouwt men een
liefst hoog uitgespannen antenne (stelsel luchtdra
den) als de eene, de aarde of een laag gelegen
dradenstelsel (z.g.* tegencapaciteit) als de andere
plaat van een condensator, waarop een spoel is
aangesloten, en ziet men het beginsel van een
antenne-zender voor zich.
De vraag is nu: welke golflengte bezitten de
aldus op te wekken aethertrillingen? Daartoe moeten we eerst den tijd kennen, waarin de oscillee
rende lading een volledige heen en weerslingering
volbrengt, dus de periode T van den wisselstroom,
die in de Z.-C-keten vloeit. Deze immers zal gelijk
zijn aan den trillingstijd der aethertrilling. Nu heb
ben we vroeger bij de bespreking van fig. 7 reeds
vermeld (blz. 101), dat deze periode evenredig is
met den wortel uit de capaciteit C van den con
densator en ze blijkt evenzoo evenredig te zijn
met den wortel uit den zelfinductie-coëfficiënt L
der spoel. Dat door grooteren L de periode toeneemt,
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of:
is dan ook met voorgaande beschouwingen geheel
in overeenstemming. Bij wiskundige behandeling
van het vraagstuk der oscilleerende/.-C-keten blijkt,
dat bij voldoend kleinen Ohmschen weerstand R. de*
periode van den wisselstroom gelijk is aan :
T = 2 jc / L C.....................(12a)
waarin:
T = periode of trillingstijd in secunden.
L = zelfinductie-coëfficiënt in Henry’s.
C = capaciteit in Farads.
Hieruit volgt direct, dat de frequentie n van den
wisselstroom in de vrij-trillende Z.-C-keten, ook
wel genoemd de e i g e n f r e q u e n t i e der Z.-Cketen, wordt:
n = aantal trillingen per secunde
1
1
tijdsduur van 1 trilling “ T ’
dus:
1
n
. . (12b)
2 JI y L C
L in Henry’s, C in Farads.
2“ ïs.,5?an meteen de frequentie der uitgestraalde
aethertrilling, zoodat nu uit formule 1 de golflengte
2 dier aethertrilling berekend kan worden :
v = « X l .
Hierin is v de voortplantingssnelheid der aethertrilling, zijnde 300.000 K.M. = 3 X 10» M per secunde; alzoo:
.3 X 108
11
1

;. = ±

2 n y LC

I

.

?. = 6 n X 108 iLC ,
A in Meters, L in Henry’s, C in Farad’s.
Drukken we ten slotte L uit in microhenry’s
(.te./y.) en C in microfarads
dus millioen-maal
zoo kleine eenheden, dan wordt de getallen
waarde van /.zoowel als van Cdaardoormillioen-maal
zoo groot, dus ook / L U millioen-maal zoo groot,
zoodat we het rechterlid door 106 moeten deelen,
om het gelijk aan het Iinkerlid te doen blijven.
Dan wordt:
/. = 6
X 102 y L C
of:
l = 1885 ƒ L C , . . . .
(12°)
waarin:
/- = golflengte der aethertrilling in Meters.
L = zelfinductie-coëfficiënt der spoel in
microhenry’s.
C = capaciteit van den condensator in
microfarads.
Ter toelichting een enkel getallenvoorbeeld.
We sluiten spoel N°. 9, waarvoor we berekenden
L =‘2,42 millihenry, aan op een condensator met
een capaciteit C = 100 c.M. De eigenfrequentie
dezer trillingskring is dan te berekenen uit for
mule 12b:
100
L = 0,00242 Henry, C =
9 X 10”
1
Farad,
9 X 109
dus:
1
11 =
1
0,00242 X
2 rt
9 X *09

}
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3 X 1P— = 3Ü7.000,

Evenzoo vindt men voor de later genoemde

2 n y 2,42
zoodat volgens formule 1 de golflengte wordt ■
r _ JL _ 3 X 103 M. _ 07.
1
n ~ 3,07 X 10= ~ 977 MDirect uit formule 12c berekend, wordt:
r_ 100
1
L = 2420 /*.ƒƒ.
9 X 105 — 9><TÜ3
dus:

]/

c -

A = 124 M.
93 M.
62 M.
5

’

1
= 977 M.
9 X 103
Op deze wijze zijn de golflengten berekend voor
de op blz. 216 genoemde eenlaagspoelen, alle aange
sloten op een capaciteit van 100 c.M. die men in
de volgende tabel vereenigd vindt ■
A = 1885

2420 X n

Spoel N°.

2 in Meters voor
C = 100 c.M.

1
2
3
4
5
6
7

169
209
244
338
418
489
677
835
977
1353
1670
1954

8

9
10
11
12

v,

,,

31 M*

Van deze gegevens kunnen we later bij het ont
vangtoestel gebruik maken. Voor 4 X zoo groote
capaciteit (C = 400 c.M.) wordt volgens formule
u° A 2 X zoo groot, evenzoo bij 4X zoo kleine
capaciteit (C = 25 c.M.) A 2X zoo klein. Aldus
laten zich de golflengten voor andere capaciteiten
gemakkelijk uit de bovenstaande berekende waarden
afleiden.
Bij deze formules 12 en de daarmee uitgevoerde
berekeningen is de invloed van den Ohmschen
weerstand R verwaarloosd, hetgeen geoorloofd is,
wanneer R voldoende ver beneden de vroeger gej/^ h'gt. Hoe die formules
noemde grenswaarde 2
veranderen, als we R niet meer mogen verwaarIoozen, zullen we hier stilzwijgend voorbijgaan.
We vermelden slechts, dat bij vergrooting van R
de periode en de golflengte toenemen, terwijl de
frequentie afneemt.
Nog een enkele opmerking betreffende formule
12c. Daar X evenredig is met ]/ L, terwijl L bij ge

&

lijkblijvende bewonden lengte l en spoeldiameter
d evenredig is met z2 (zie afleiding formule 7),
wordt A evenredig met ]/z2 = z, m. a. w.:
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Wanneer een condensator van con
stante capaciteit zich ontlaadt door
een cilindrische een laagspoel, dan is
de golflengte der opgewekte aethertrilling
evenredig met
het w i ndingstal z der spoel, zoolang debewonden lengte en de diameter der spoel
dezelfde blijven. Hierbij moet men zich de
spoelcapaciteit onder de constante capaciteit van
den condensator denken opgenomen. Bij boven
staande golflengte-berekeningen kan men daarvan
met voordeel gebruik maken. Vergelijk b v de
spoelen 3, 6, 9 en 12.
Verder kan men ). continu veranderen öf door C
geleidelijk te variceren met een draaicondensator, öf
L met een zelfinductie-variometer. Hoe kleiner nul
capaciteit de eerste of nul inductie de andere heeft,
tot des te lager golflengte kan men met een gegeven stelsel afdalen. Daar, afgezien van de nulcapa
citeit, de capaciteit C van den draaicondensator
ongeveer evenredig is met de hoekdraaiing a, wordt
de golflengte ?, volgens formule 12c bij benadering
evenredig met j/ a, zoodat men den condensator over

a2 (want dan X evenredig met )/ C , dus met ]/a2,

i

een 4 X zoo grooten hoek moet draaien om /. 2 X
lc\0 tnï°ftt10teimakem Dit brengt mel zicll> dat van
ÖU,
ce g°lfIengte procentisch minder ver
andert dan van 20° tot 2D, hetgeen de instelbaarheid
op een bepaalde golflengte in verhouding lastiger
a-?? condensatorstanden, welke juist het
gebruikt worden. Daarom heeft men gestreefd
naar een draaicondensator met evenredige golflengte-schaal, d. w. z. /.evenredig
met a. Daartoe moet C echter evenredig zijn met

I
I

dus niet a), zoodat de condensator een quadratische capaciteits-schaal moet bezit
ten of wel: bij 2 X zoo groote a moet C 4 X zoo
groot worden (alles afgezien vaii de nulcapaciteit).
Daarom noemt men ze wel „square-law-condensors"
(letterlijk vertaald : vierkants-wet-condensatoren).
Daar volgens formule 2 C evenredig is met het
oppervlak O, waarmede beide platenstelsels tegen
over elkaar staan, tracht men dit praktisch te
bereiken door den vorm der beweeglijke platen zoo
te kiezen, dat O evenredig wordt met a2. Hierbij
moet de invloed der nulcapaciteit in rekening worden
gebracht; ook die van de spoelcapaciteit (en even
tueel nog andere), wat bedenkelijker is, omdat die
zich bij gebruik van een andere spoel wijzigt. Ook
al zal de golflengte-schaal daarom bezwaarlijk
zuiver lineair kunnen uitvallen, noch de capaci
teits-schaal zuiver quadratisch, toch kan men het
gewenschte verloop aardig benaderen. Fig. 26 geeft
een denkbeeld van een benaderingsvorm, dien men
daartoe aan de beweeglijke platen moet geven. Daar
de halfcirkelvormige vaste plaat rechts aanmerkelijk
buiten de ingedraaide beweeglijke plaat zal uitsteken,
kan men de vaste plaat ook langs de stippellijn
afknippen.
Ten slotte herinneren we er nog even aan, dat de
oscilleerende condensator-ontlading door een draadspoel gedempt is (zie fig. 8a). Deze demping der
oscillaties, dus ook van de aethertrillingen, is een
gevolg van de arbeidsverliezen, zooals we reeds
vroeger betoogden. Zoo heeft de aanwezigheid van
Ohmschen weerstand R in de spoel bij het heen
en weer slingeren der lading warmte-ontwikkeling
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afnemen.
is van den^hmcV®*6 denlPing alleen het gevolg
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C zoo klein mogelijk moet zijn. Moeten we dus
voor een gegeven golflengte een Z-C-keten samen
stellen, waarin de oscillaties zoo weinig mogelijk
door het Joule’sche warmteverlies gedempt worden,
dan moeten we zooveel mogelijk streven naar:
R klein,
L groot,
C klein.
In het bijzonder volgt hieruit voor de spoel zelf,
dat ze een zoo groot mogelijken zelf inductie coëf* ficiënt moet hebben bij zoo klein mogelijke spoelcapaciteit, een eisch, dien we vroeger bij de
spoelberekeningen hebben vooropgezet. Vergroote
spoelcapaciteit blijkt dus te leiden tot sterkere
demping. Later zal nader blijken, dat geringe dem
ping grootere selectiviteit met zich brengt.
Als andere energie-verliezen, die de oscillaties
dempen, hebben we de diëlectrische verliezen in
condensator en spoel Ieeren kennen ; wederom een
reden om deze ter wille van geringe demping zoo
klein mogelijk te houden. Ten slotte worden de
slingeringen gedempt door de energie der uitge
straalde aethertrillingen, die ze moeten leveren. Bij
een zender is het ons echter daarom juist te doen
en moet men dien dempenden invloed natuurlijk
accepteeren; bij een ontvanger daarentegen moet
die straling zoo klein mogelijk worden gemaakt.
Worden de arbeidsverliezen voortdurend tijdig
aangevuld, dan kunnen de gedempte oscillaties der
Z,-C'-keten ongedempt worden gemaakt. Hoe het
praktisch mogelijk is, de ladingen in de L-C-keten
in trilling te krijgen en die trillingen te onderhouden,
zullen we later bij de bespreking der radiolampen
Ieeren inzien.

i

In het voorgaande bespraken we de vr ij e tril
lingen, die ontstaan bij de ontlading van een
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condensator door een draadspoel, welke oscillaties
plaats vinden in de è i g e n f r e q u é n t i e der
ZC-keten.
We kunnen de ladingen in zoo’n LC-keten ech
ter ook gedwongen trillingen laten uitvoeren
door er n.I. een wisselspanning van willekeurig ge
geven ^ frequentie op aan te sluiten. De merkwaar
dige eigenschappen die daarbij te voorschijn komen
zullen we nu nog kort bespreken. We onderschei-*
den dan 2 gevallen :
le. spoel en condensator zijn in serie geschakeld
2e. spoel en condensator zijn parallel op de ge
geven wisselspanning aangesloten.
8
„J®;..1" fiM' 27a ziet men een condensator met
capaciteit C voorgesfeld, daarmee in serie een
draadspoel met zelfinductie coëfficiënt L, welke spoel
snellen0!/?0-'mVrR-Va" °hmschen weerstand ondersieiien (/<
0). Bij p en r wordt op dit stelsel een
DeE met. frequentie « aangesloten!
Deze doet een wisselstroom i door de keten
7Mne/WsWTVan het verIo°P ^durende 1 periode
/ m b s weergegeven. Daar bij serie-schakeline-de

'S '„ii.,Ue d“1'"
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Keurig oogenblik even groot is, gaan we uit van
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deze / kromme en vragen naar het verloop van het
spanningsverschil Ex tusschen p en q, op den con
densator dus, en evenzoo van de spanning E2 tus
schen q en /-, die den stroom door de spoel drijft
Beide hebben we vroeger nagegaan. Voor den condensator vonden we, dat de aangelegde wisselspanning Ex 90° naijlt bij de stroomsterkte, terwiil
daarentegen bij de spoel bleek, dat de aan te leg
gen spanning E2} noodig om de EM.K. van zelfinductie te overwinnen, 90° bij i vóórijlt. In c ziet
men het verloop van beide voorgesteld. Hieruit volgt
u •** e^l ^.onderling een phaseverschil van 180°’
f,n* Ze zlin voortdurend tegengesteld aan elkaar
gericht, zoo is b.v. op het tijdstip 0 Ex negatief1
maximum en E2 positief-maximum : °P tt
worden ze gelijktijdig 0, waarna op ~T F, positief- en
f2 negatief-maximun1 isgeworden, enz. Op het oogenblik 0 loopt door den condensator heen de spanning
cnnpi°^ Van J3 üa?r ^
neg- max.) om door de
Uit een6™ ® ^ ^ Va" q n3ar r ^ POS. max.).
dat nnmpnrt
sPanning beschouwd, is op
» nit S"
de °F van een berS> die men van
minderb U Jg °?1 reCh,S Weer af te dalen "aar bet
minder laag gelegen punt r. Zoo heeft hier het
phaseverschil van 180° tusschen E, en E, ten ge^ ge’ d,at op dat oogenblik het spanningsverschil
71 op den condensator zelfs grooter is dan het
rnnTngferS,Chi! E op de heele keten, waarvan de
condensator deel uitmaakt, en hetzelfde o-ddt on
sdsDannïna p0g-e"blik- Het verloop der totale wisP
* 5f„de dSdfnr'n mtA 'n d V00rfr«teld. Het is uit
tellen F - F ? pder °°^?b,ik
en E2 op te
• C — L\ + E2, welke betrekking dus geldt'
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voor de momenteele waarden der spanningen. Daar
Ei en E2 echter voortdurend tegengesteld gericht
zijn, Ei positief en E2 negatief of omgekeerd, komt
dit er op neer, dat we voor E telkens het verschil
der absolute waarden van Z, en E2 overhouden.
Uit d lezen we af, dat de totaal aangelegde span
ning hier evenals Ex 90° bij i naijlt, en gelijktijdig
met E{ en E2 nul wordt of een uiterste waarde
aanneemt, en wel is:

zoodat de totale weerstand W der L C-keten wordt:

Zmnx. — (Z])max, — (Z2) max.

en hetzelfde geldt bij vermenigvuldiging met 0,707
voor de middelbare waarden.
Een weekijzer- of hittedraadvoltmeter zou dus tus
schen p en r een spanningsverschil aanwijzen, niet
gelijk aan de som van, maar daaren
tegen gelijk aan het verschil van de
spanningsverschillen, die hij respectievelijk tusschen
p en q en tusschen q en r zou aan wijzen. Hadden
E\ en E2 gelijke phase, dan zou het de s o m zijn,
zooals we bij gelijkstroom gewend zijn, maar ten
gevolge van het phaseverschil van 180° vinden we
daarentegen het verschil:
Zmidd, = {Ei )mldd.

!

— (Z^Jmldd.

Pij deeling door de middelbare waarde der
stroomsterkte, die immers in de heele keten dezelfde
is, gaan deze spanningen volgens de le Wet van
Ohm in de bijbehoorende weerstanden over, die
volgens de formules 4 en 8 voor den condensator
en de spoel achtereenvolgens bedragen :
1
W\ =
2 n n O en W2 = 2 n n L,

!
:

P*

W = ö——^
2 n n C -- 2 Jl n Zr,
dus gelijk aan het verschil der wisselstroomweerstanden van condensator en spoel elk afzon
derlijk.
In het geval, in de figuur voorgesteld, is de wis
selspanning op den condensator grooter dan die op
de spoel, dus ook Wx > Wv Even goed is het
natuurlijk mogelijk, dat W2 > Wx is, in welk geval
Ei door E2 overheerscht wordt en E dus met E2 in
phase is, dus 90° bij i voorijlt. Dan wordt omge
keerd :
1
W= 2 n n L —
2 7t n C
Vatten we de resultaten samen, dan hebben
we dus voor een condensator en weer
sta n d s v r ij e spoel in serie gevonden de
volgende eigenschappen:
1. De wisselspanning, op de uiteinden der keten
aangesloten, ijlt de stroomsterkte 90° na of vóór,
alnaarmate de wisselstroomweerstand van den con
densator grooter of kleiner is dan die van despoel.
2. De middelbare waarde dier wisselspanning is
gelijk aan het verschil van de wisselspanningen
aan condensator en spoel elk afzonderlijk.
3. De totale wisselstroomweerstand van het stel
sel is gelijk aan het verschil der wisselstroomweerstanden van condensator en spoel afzonderlijk:
1
)
W = + (2 n n L —
2 Ti n C

• (13)

(W in Ohms, L in Henry’s, C in Farads).
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Voorbeeld:
De stroomfiguur, die ontstaat, als we een 50-periodigen wisselstroom tweezijdig gelijkrichten, is bij
eerste benadering op te vatten als een combinatie
van een gelijkstroom van een sterkte = /gemiddeld en
daarbij een 100-periodigen wisselstroom, hetgeen
een beschouwing van fig. 18 en 19 kan doen inzien. Ge
steld nu, we leiden dit stroommengsel door een
laagfrequent-smoorspoel (welker Ohmschen weer
stand we verwaarloozen) van Z. = 70 Henry’s en
een condensator van C = 2 ,a.F. in serie. De laatste
laat den gelijkstroom niet door, alleen den wissel
stroom. Onderstel, dat de tweezijdig gelijkgerichte
wisselspanning, die tusschen de uiteinden van dit
serie-stelsel aanwezig is, is op te vatten als som
van een gelijkstroomspanning van 1000 Volt en een
wisselspanning van 500 Volt, daarop gesuperponeerd,
zooals men dit wel uitdrukt. Die 500 Volt stelt de
middelbare waarde voor; de maximum waarde dier
wisselspanning bedraagt dan 500 X 1,41 =705 Volt,
zoodat de totaalspanning slingert tusschen 1000—705
= 295 en 1000 -f- 705 = 1705 Volt. Beschouw nu
alleen die 100-periodige wisselspanning van 500
Volt. Hoe groot wordt de sterkte i van den wissel
stroom, en hoe groot worden de wisselspanningen
i 1
^2
condensator en spoel ? (de letters stel
len hier de middelbare waarden voor).
We vinden:
1
1
=
2 7i n C
2 tv X 100 X 2 X 10~« —
104
-jj- = 796 Ohm.
W2 = 2 TC n L = 2 n X 100 X 70 = 14000 n
— 44.000 Ohm.

r

V

W = 44.000—796 = 43.200 Ohm.
E
500
i = W “ 43.200 = 0,01157 Amp. =
11,57 m.A.
Ex = i X Wx = 0,01157 X 796 = 9,21 Volt.
E2 = i X
= 0,01157 X 44.000 = 509,2 Volt.
Controle: E = E2—Ex = 509,2-9,21 = 500 Volt.
We merken op — en daarom juist gaven we dit
voorbeeld — dat de wisselspanning op den conden
sator slechts ruim 9 Volt bedraagt, dus meer dan
50 maal zoo klein is als de totale wisselspanning van
500 Volt. De tweezijdig gelijkgerichte wisselspan
ning, op het LC-stelsel aangesloten, veroorzaakt
dus op den condensator een gelijkstroomspanning
van 1000 Volt, want gelijkstroom Iaat hij niet door,
-]- een slechls zeer geringe wisselspanning met
maximum waarde 9,21 X Ml = 13 Volt, m. a. w.
op den condensator treffen we een sterk afgevlakte
gelijkstroomspanning aan. die slechts varieert van
1000—13 = 987 tot 1000 + 13 = 1013 Volt. Het
genoemde Z.C-steIseI vormt dus een uitstekenden
zeefkring of filter voor het afvlakken van gelijkgerichten wisselstroom. We gebruiken deze vrijwel
geheel vlakke gelijkstroomspanning op den conden
sator later als anode-spanning voor onze radiolampen, waarbij we de volledige werking en
schakeling nader zullen aangeven. Het beginsel komt
in het gegeven voorbeeld echter duidelijk naar
voren.
Had men een smoorspoel van L = 1 Henry ge
bruikt dan zou het resultaat geheel anders zijn uit
gevallen. Bij overigens gelijkblijvende gegevens
wordt dan:
Wx = 796 Ohm.
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W2 = 2 * n L = 2 ■ * X 100 X 1 = 200 n =
628 Ohm.
W = Wx — W2 = 79ö - 628 = 168 Ohm.
E
500
1 ~ W ~ 168 = 2,98 Amp.
Ei = i X W, = 2,98 X 796 = 2370 Volt.
E2 = / X
= 2,98 X 628 = 1870 Volt.
Controle: E — Ex
E2 = 2370 — 1870
= 500 Volt.
We zien, dat de weerstand van het stelsel dan
sterk afneemt, tot 168 Ohm, ten gevolge waarvan
een wisselstroom van zelfs ongeveer 3 Amp. wordt
doorgelaten, tegen nog geen 12 milliamp. in het
vorige geval. Voor het gestelde doel is een derge
lijke groote stroomsterkte natuurlijk ontoelaatbaar;
ze zou hier groot energie-verlies beteekenen, en
sterke warmte-ontwikkeling in spoel en condensator.
Bedenk ook, dat we de smoorspoel indertijd op stroomen van b.v. 100 m.A. berekenden! Tevens blijkt de
wisselspanning Ex op den condensator niet kleiner,
maar zelfs nog 4 a 5-maaI zoo groot te zijn geworden
als de aangelegde wisselspanning van 500 Volt, zoo
dat ui teen oogpunt van afvlakken der
spanning de toestand zelfs aanmer
kelijk slechter ih plaats van beter is
geworden. Men ziet dus duidelijk voor zich,
hoe een groote zelfinductie-coëfficiënt der smoor
spoel voor het beoogde doel een eerste vereischte is.
Overigens zullen we ook andere toepassingen van
het voorgaande leeren kennen, waarin het om een
geringen totaalweerstand van het LC-stelsel, dus
een groote wisselstroomsterkte juist te doen is, b.v.
de antenneketen van een zender. We zullen ons dan
steeds rekenschap dienen te geven van de verhoogde

wisselspanning, die op condensator en spoel elk
afzonderlijk staat.
. .
Tot een merkwaardig uiterste komen we, wan
neer de frequentie n der aangelegde wisselspanning
bij gegeven waarden van L en C zoodanig wordt
gekozen, dat W, = W2 wordt en dus o^k E, = f2.
Dan toch zijn de wisselspanningen op condensator
en spoel op ieder oogenblik geliik en tegengesteld
gericht, welk geval in e van fig. 27 in teekenmg
is gebracht. Loopt op zeker moment de spanning
over C van p naar q op, dan zal ze weer juist even
veel over L van q naar r dalen, zoodat het span
ningsverschil tusschen de uiteinden p en r der
keten 0 is, en zoo op ieder oogenblik. Dan is dus
voortdurend: E = E, + E2 = 0, en de weerstand
van het stelsel tot 0 afgenomen: W = Wx — w2
= 0. Dan vernietigen spoel en condensator dus
volledig eikaars weerstand, dien ze elk voor zich
aan den wisselstroom zouden bieden. Praktisch zal
dan natuurlijk als eenige weerstand de ™rnsche
weerstand R van de spoel in de keten overbhiven.
De frequentie n, waarvoor de weerstand van het
LC-stelsel tot dit minimum daalt, en waarvoor
gelijktijdig i dus maximum zal worden, is direct af
'te leiden uit de voorwaarde:
Wx = W%
1
of:
= 2 n n L,
2 n tl C

+.■

waaruit volgt:
1
n2 = 2 * L X 2 * C ’
1
dus:
n

2ay

l

c
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In dit geval is de
frequentie der aange
legde wisselspanning
—dus juist gelijk aan
de eigenfreqentie van
h e t LC-s t e I s e I, dus de
frequentie, waarin de lading
v r ij slingeren of oscilleeren
kan (zie formule 12b). Bij deze
gelijkheid van aangelegde en
eigen-frequentie spreken we
van meetrilling of resonan£
t i e, welk begrip we vroeger
bij de condensatorontlading
l,
*■ (vergelijk blz. 104) al hebben
8 ingevoerd. Gelijk de schommeI> die telkens op het juiste
SI
fc moment een duw krijgt, zal
hier de lading in de keten tot
groote hoogte opslingeren;
vandaar, dat het begrijpelijk is,
dat bij resonantie-frequentie
der aangelegde wisselspanning
de stroomsterkte zoo groot
^=r
mogelijk en de weerstand op
—zln deinst wordt, terwijl mèt
de lading de wisselspanningen
Si
op condensator en spoel elk
afzonderlijk hoog opslingeren.
Tot nadere aanvulling onzer
beschouwingen is in fig. 28
het gedrag van het serie-stelwe ook rlpn rm, u
voorgesteld, wanneer
rekening brengen. “Xï7“bn" !P“'
zooals ook

t

<5^
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STROOMSTERKTE

+

vroeger, gesplitst in L en R in serie, zoodat men
in a de wisselspanning E' op een keten, bestaande
uit C, L en R in serie, ziet aangesloten. Weer
uitgaande van het stroomsterkte-verloop, in b aan
gegeven, ziet men in c voorgesteld het verloop

+

Fig. 28q.
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van de spanning E op het serie-stelsel LC dat
geheel overeenkomt met fig. 27 d van het vórige
geval, en tevens het verloop der spanning E, tUSschen de uiteinden /• en s van den (inductievriien)
Ohmschen weerstand R. Terwijl E volgens het
voorgaande 90° bij i vóór- of naijlt, hier naijlt (IV,
nn h» rS ^ u2' Zle flg' 27 c)’ is de spanning E3
op den Ohmschen weerstand met i in phase, zoóall
we weten. Alzoo bezitten E en E3 een phasevertushsrhennri%0'-t “*,* Verloop der ‘o‘«alsp£ining E'
tusschen de uiteinden p en s der keten is inrfweergegeven : het is uit c afgeleid door op ieder oogenbhk de waarden van £ en E3 op te feilen met in
achtneming der teekens: E’ = E 4- £, voor
fit
waarden Op dezelfde wijze is in
22 de aflf'dmg van d uit c besproken, en het
leidt dan ook tot een geheel analoog resultaat n l
d 3- a 6 3 a n g e 1 e g d e wisselspanning E’
minder dan 90° met i in phase vefbUikt'' DitWnhase Ver?®li^in& der E' en i kromme
90° terwi 1 M
‘ ka" var>eeren van 0° tot
de grootte Ann^C^nR^’
van
J™. HV°rtdt( ,hier ,(verg:elijk de afleiding van
het sïéLiVeüjk
wisselstroomweerstand &
Z van
aan:

dus:

+

den wisselstroomweerstand van een keten, bestaande
uit een condensator met capaciteit C en een draadspoel met zelfinductie-coëfficiënt L en Ohmschen
weerstand R in serie, als hierop een wisselspanning
met frequentie n wordt aangesloten: Z en R in
Ohms, L in Henry’s, C in Farads.

£"= i. 7?
+

w# ,

*-/*+(2 n’n L — __LV
2 n n C) ‘

Tjjn
• (14)

RESONANTIE GEVAL

Peze formule leert ons dus de pootte kennen van
Fig. 28e.
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Kiezen we nu weer in het bijzonder voor n de
1
resonantie-frequentie n =
dan wordt
,
,
2 71. i LC
t volgens het voorgaande op ieder oogenblik 0
zoodat de E kromme in fig. 28 c dan vervalt en
we als totaalspanning E' slechts overhouden het
ühmsche spannmgsverlies E3 in de spoel:
~~' 1 x R, waarvan het verloop nogmaals in=e £3
is
weergegeven.
Hieruit volgt (vergelijk e met b) de belangrijke
eigenschap, dat in het r e s o n a n t i e - gf va I
% m0PV*an aanfelegde wisselspanning
t m et den stroom i in phase is p-pDe t?o tak?êd °P h6t Pdr3/ Van een SeI'jkstroom.
m m-fl
PP,2 wordt dan m i n ium — R} wat ook uit formule 14 volgt, want
1
bij resonantie-frequentie is 2 71 ti L =

4e. de wisselspanning op condensator en spoel
afzonderlijk tot een maximum hoogte opslingeren,
die veel grooter is dan de aangelegde spanning
zelf, en wel op beide even hoog, als R in verhou
ding te verwaarloozen klein is; zoo niet, dan op
de spoel nog hooger dan op den condensator.
Hierbij valt nog op*te merken, dat de aange
—t
legde r e s o n a ntie-f requenti e n =

„

, . _

--------------

2 71 n C

2 ji it c
waarvoor deze belangwekkende eigenschappen gel
den, blijkbaar onafhankelijk is van den
Ohmschen weerstand’/? der spoel. Daar
entegen hangt, zooals we vroeger vermeldden, de
ei genfrequentie van het Z.C-stelsel wèl van
R af; alleen het weerstandsvrije LC-stelsel bezit
1
praktisch ook bij kleials eigenfrequentie
2 rt/Z-C’
nen R, maar niet bij grooten R.
We zullen zien, dat dit resonantie-geval in onze
radio-apparaten een uiterst belangrijken rol speelt,
zoowel hoogfrequente als laagfrequente resonantie.
Het doet zich b.v. voor in de „afgestemde” antenneketen van een zender, waar we de resonantie beoordeelen aan de maximum stroomsterkte, die dan
in de keten vloeit, aangewezen door een hittedraadmeter.
Ook kunnen we ons resultaat beschouwen uit een
oogpunt van zeefwërking. Zoo’n stelsel van conden
sator en spoel in serie werkt als een zeef of filter,
dat de resonantie-frequentie met minimum weerstand
(= R) doorlaat, maar zoowel aan hoogere als lagere
frequenties grooten weerstand biedt, des te grooter,
naarmate ze meer van de resonantie-frequentie afwij
ken. Deze zeefwerking zal des te scherper zijn,

9

zoodat .z = i R2 + 0 wordt, dus Z = R.
. . e eiSe»schappen van het resonantie g-eval laten
zich a 200 als volgt samenvatten:
g
serieU'ee!rewi«Piceen ?ondensat°r en draadspoel in
frequent?- 2?lP!"ng aan’ dan zaI- a'a we de
frequentie dier wisselspanning gelijk maken aan de
1
resonantie-frequentie n —
2 Jti L c'
le. de
phase zijn.aangelegde spanning met den stroom in
klein mo«liikel«rn00mWee,rstand van het steIsel zo°
weerstand ^ der k’eten WC gel'ikaan den Ohmschen
3e. de stroomsterkte maximum worden, te bere. kenen uit de le Wet van
Ohm.

I
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naarmate de demping der keten kleiner is (R en C
kiem, L groot; zie blz. 285), want des te hooger
slingert r voor de resonantie-frequentie op, dus des
te grooter wordt de stroomsterkte, bij deze frequen
tie doorgelaten, in verhouding tot de i bij lagere
en hoogere frequenties, zoodat de laatsten in verhouding tot de eerste steeds sterker worden tegengehouden.
2e.. Beschouwen
, .
. we ten slotte (zie fig. 29) het
geval, dat een wisselspanning E wordt aangesloten
p een stelsel, bestaande uit een condensator en

e
'K/

t

a

u

L
£
♦

Fig. 29.

draadspoel, parallel geschakeld. De geheele wissel
spanning staat dan zoowel op den condensator als
op de parallel daaraan gelegen spoel. Terwijl bij
serie-schakeling i voor beide dezelfde is, is hier het
uitgangspunt de gelijke E\ en aan het spanningsverl oop langs de keten b ij serieschakeling beantwoordt hier een analoog
gedrag voor de stroomsterkt e-v e rdeeling bij p a r a 11 e 1-s c h a k e 1 i n g. We
gaan dit in ’t kort nog even na. De deelstroom /,
door den condensator zal 90° bij E vóórijlen; de
deelstroom z'2 door de weerstandsvrij (R = 0) gedachte
spoel echter 7al 90° naijlen bij dezelfde E, zoodat
i\ en i2 180° in phase verschillen. Beide deelstroomen zijn dus voortdurend tegengesteld gericht: de
een van links naar rechts, dan de ander van rechts
naar links en omgekeerd. Hieruit volgt, dat de
momenteele waarde van den hoofdstroom i n i e t,
zooals bij gelijkstroom, gelijk zal worden aan d e
som, maar daarentegen aan het verschil van
de absolute waarden der deelstroomen op dat
oogenblik. Daar verder /, en i2 bij een phaseverschil van 180° gelijktijdig hun uiterste waarde aannemen, geldt dit in het bijzonder ook voor de
maximale en middelbare waarden : i = ƒ, — i2,
Is in het bijzonder de wisselstroomweerstand van
condensator en spoel even groot: Wx = W2t dan
h ,= ^2» dus i == /, — i2 zeifs gelijk aan 0,
zoodat het parallele Z.C-stelsel geen i doorlaat of
wel oneindig grooten weerstand biedt aan een wis
selspanning met een frequentie, die voldoet aan:
= W2
1
of
1 n rt C = 2 n n L
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dat we weer van resonantie spreken. Terwijl i = n
wordt, worden de deelstroomen /, en i2 elk voor
zich dan juist zeer groot (evenals
en f,
“ ft “«e-geval) en, daar L en C tezamen een
gesloten keten vormen, waarin de lading heen en
weer kan slingeren, is die groote sterkte der deelstroomen als gevolg der resonantie ook zeer begrij
pelijk. In de gesloten ZC-keten slingert de lading
da"f ‘,n.gr°ote,h°e,vIeelheden rond, maar zonder bn
? °! b
de hoofdketen af te vloeien, zoodat toch
de hoofdstroom i = 0 is.
vnnrL»iterSie
zich Prakt'sch natuurlijk niet
voordoen, doordat onze spoel (eventueel plus
schakeldradenj steeds Ohmschen weerstand R bezit
Deze inulnpH°nZe beschouwing verwaarloosd hebben!
Fc steké?
°P- le‘ gedrag ^n het parallele
serie‘, S eehter met zoo eenvoudig als bij het
serie-stelsel. Terwijl n.1. bij het serie-stelsel Hp
Weekatnell7"req“e5-t*iek geheeI onafhankelijk vvan R
het £evalT’ 'S ?'‘b!Jparahel-schakeling niet meer

* »p
n =

po»"”

1
2 „ f£c

.
I
|

™id„;,e'.nï;"de„r
te verwaarloozen klein. Dan

I

wordt voor die frequentie de doorgelaten hoofd
stroom i weliswaar niet 0, maar minimum in ver
gelijking met i bij andere frequenties. Derhalve
wordt de totale wisselstroomweerstand van het
parallele LC-stelsel dan maximum en wel blijkt
deze dan bij berekening
te bedragen. In tegenstelling hiermee vonden we voor het serie-ZC-stelsel
juist maximum stroomsterkte en minimum weerstand
(= R) bij resonantie-frequentie der aangelegde
wisselspanning. Wat het phaseverschil tusschen de
aangelegde wisselspanning E en den hoofdstroom
i betreft, dit blijkt in het resonantie-geval juist 0
te worden, evenals bij serie-schakeling.
Zonder nadere toelichting vermelden we nog,
dat door wiskundig onderzoek der quaestie kan
worden aangetoond, dat bij grooteren Ohmschen
weerstand R niet alleen de resonantie frequentie
afneemt, maar tevens de genoemde eigenschappen
dan niet meer samengaan, d w.z. de frequentie,
waarvoor / minimum en de weerstand maximum
wordt, niet meer dezelfde is als die, waarvoor E
en i in phase zijn.
Voor het geval, dat de LQ kring een geringe
demping bezit (R en C klein, L groot), laten voornoemde eigenschappen zich als volgt samenvatten:
Sluit men op een draadspoel, waaraan parallel
een condensator ligt, een wisselspanning aan, dan zal,
als we de frequentie dier wisselspanning gelijk maken
1
aan de resonantie-frequentie n =
____
> 2 n i LC'
le. de aangelegde spanning met den hoofdstroom
in phase zijn.
Radio
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2e. de wisselstroomweerstand van het stelsel ZOO
groot mogelijk zijn, en wel gelijk aan ~ Ohm
(L in Henry’s, C in Farads, R in Ohms).
3e. de hoofdstroom minimum worden, te bere
kenen uit de le Wet van Ohm.
4e. de deelstroomen door spoel en condensator
tot een maximum sterkte opslingeren, de ZC-keten
rond, welke deelstroomen elk voor zich veel sterker
zijn dan de hoofdstroom zelf.
Ook dit geval, dat, wat betreft de eigenschappen
2e en 3e, juist de tegenhanger is van de serie-schakelmg van Z en C, wordt in radio-apparaten veel
vuldig toegepast, b.v., zooals nader zal blijken, in
den roosterkrmg van de detectorlamp, bij den
hoogfrêqiicniverster-fcer met afgestemde kringen, ook
Iaagfrequent bij den toonversterker van Koomans
enz. Het parallele ZC-stelsel werkt hier en in vele’
andere gevallen als een zeefkring of filter dat aan
de resonantie-frequentie maximum weerstand (=

KEK,
een

een

'««-b».

Si sass »"

CR ) biedt, maar zoowel hoogere als lagere fremUeenrtlevSan0Hplaat en w.*1 ?es te meer> naarmate ze
filter JerW H„c
nfn ,e‘freqUentie afwijken. Dit
stelsel
k d
)U' le£engesteld aan het serie-

!

ma^e‘deezrekHnrakin? ^ !f ScherPer werkt' "aarbij resonantiefrequentie, Ji, die ‘
daardoor immers des te grooter
weerstand, die
wordt. Het freI
■

.s Steeds werken d e f r e q u e n t i e s, die l a g e r
f dan d e r e s 0 n a n t i e-f r e q u e n t i e, m?e ?
s t o r end dan de hoogere. Voor het seriestelsel
sterkfp r^°nfnt.Ie‘fre.<?u®ntie met maximum stroomsterkte doorlaat, wil dit zeggen, dat een lagere
frequentie met grootere stroomsterkte wordt doorIpp eici ant Ce2 evenveel hoogere, zoodat de eerste
meer stoort. Evenzoo ondervindt in het parallelJelsel de resonantie-frequentie maximum weerstand
terwijl de weerstand voor hoogere zoowel als lagere
frequenties kleiner is, maar toch ondervinden de
laatste bij gelijk frequentieverschil meer weerstand
dan de eerste, zoodat de lagere meer storend werken.
Daar volgens formule 1 een lagere frequentie n
een grootere golflengte l ten gevolge heeft, kunnen
we dit ook zoo uitdrukken, dat een golflengte die
grooter is dan de resonantie-golf, meer stoort’dan
een evenveel kleinere. Staan de kringen van een
ontvanger dus b.v. afgestemd op of in resonantie
met inkomende aethertrillingen van 1600 M. golf
lengte, dan zal een gelijktijdig inkomende aethergolf van 1700 M. meer storen dan een van 1500
M. (onder overigens voor beide gelijke omstandig
heden). In hoeverre die storingen zich zullen doen
gelden, hangt geheel van den bouw van den ont
vanger en ook van den aard van den zender af,
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van de selectiviteit van beide. Natuurlijk zullen we
er naar streven dergelijke storingen zooveel inogelijk te voorkomen, waartoe blijkens het voorgaande
in de eerste plaats de ZX7-ketens zoo weinig moge
lijk demping moeten bezitten, zoowel bij den zender
als bij den ontvanger, want daardoor immers wordt
de resonantie-piek des te scherper; ook door losse
inductieve koppeling van 2 afgestemde, op elkaar
resoneerende kringen, dus feitelijk door meervoudige
resonantie. Zelfs is de selectiviteit aldus zoo hoog
op te voeren, dat de ontvanger t e selectief kan
worden, en wel in de eerste plaats voor telefonie
ontvangst, omdat een telefonie-zender nooit één
enkele golf uitstraalt, maar een klein golfgebied
(smallen spectrumband)! Overigens zal de ontvan
gende amateur niet zoo gauw in dit uiterste ver
vallen als in het andere uiterste van te geringe
storingsvrijheid. Bij de bespreking van den ont
vanger zullen we de gelegenheid vinden, hierop
terug te komen.
Nog gebiedender eisch is het voor de zenders,
ter voorkoming van onderlinge storingen, zooveel
mogelijk met ongedempte golven te werken, dus
het golfgebied tot een minimum breedte te beperken.
Hoe dit kan, zullen we later bespreken. Daar het
aantal zenders steeds, schier onrustbarend, toeneemt,
dient men hieraan volle aandacht te schenken. De
storingen, door een gedempten of vonkzender ver
oorzaakt ten gevolge van het breede golfgebied,
aat hij uitstraalt, zijn den amateur maar al te zeer
bekend; we kunnen er niet genoeg tegen protesteeren en ook ons zelf niet genoeg overtuigen van de
storingen, die. we door dergelijke persoonlijke expe
rimenten er ander-en mee kunnen aandoen.
Om een denkbeeld te krijgen van de grootte van

den maximum weerstand CU 9 dlen een ParaHel
^C-stelsel aan
mdhhenry cn iü _ 18 Ohm. Deze weerstand geldt
als gehjkstroom weerstand voor eenlaag-wikkeling;
weliswaar is deze Ohmsche weerstand ten gevolge
van het skm-effect grooter voor hoogfrequente wfsselstroomen, maar door 2 of 3 lagen parallel te wik
kelen wordt deze vergrooting weer gecompenseerd.
Ligt aan de spoel parallel een condensator met C
== 100 c.M. capaciteit (de spoelcapaciteit inbegrepen)
dan vonden we vroeger met behulp der formules’
12 b en c als resonantie-frequentie en golflengte
resp. 307.030 en 977 M. Sluiten we nu op dit parallel-stelsel een wisselspanning van deze frequentie
n = 307.000 aan, dan biedt het daaraan een totalen
wisselstroomweerstand van
L
0,00242
Ohm
<JR
100
9 X 10“ X 18
= 1,21 X 106 of 1,21 millioen Ohm.
Men ziet, hoe geweldig groot deze weerstand
uitvalt in verhouding tot den Ohmschen weerstand,
aan gelijkstroom geboden; en voor kleinere C en
R en grooteren L wordt die weerstand bij resonan
tie-frequentie nog veel grooter.

I

In het 2e gedeelte van dit werkje zullen we de
werking en eigenschappen der radiolampen bespre
ken, waarna we door toepassing van de in dit
deeltje besproken stof tot een bevredigend inzicht
kunnen komen in den bouw en werking van een
radiozender en -ontvanger.
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blz. 3—19
Draadlooze Overdracht .
Zender, overdrager, ontvanger. Voorbeelden van
draadlooze overdracht: geluid, licht. Aether.
Aethertrillingen. Voortplantingssnelheid. Golf
lengte. Gedrag en eigenschappen van aether
trillingen van verschillende golflengte. Frequen
tie. v = // X <*•
Grondslagen der Electriciteitsleer in verband met
den bouw der stof ...... blz. 20—37
Moleculen. Atomen. Bouw van het atoom: posi
tieve kern en negatieve electronen. Geleiders en
niet-geleiders: vrije electronen en hun beweeglijk
heid. Scheiden van ladingen door wrijving en
influentie. Electrische eigenschap. Overdracht
der electrische krachtswerking door den aether.
Diëlectrische constante eener tusschenstof. Ladingshoeveelheid. Ladingsgraad = spanning —
potentiaal. Capaciteit. Eenheden.
blz. 38-60
De condensator...................... ....
Groote capaciteit van een condensator. Grootte
der capaciteit. Leidsche flesch. Blokcondensatoren: voorbeelden. Doorslagspanning. Draaicondensatoren. Diëlectrische verliezen.
Gelijkstroom en Wisselstroom. Enkele eigen
schappen van den condensator . . blz. 01-104
Mechanisme van den electrischen gelijkstroom.
Stroomrichting. Stroomsterkte. Gelijkstroom en
wisselstroom. Stationaire en veranderlijke ge-
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frequentie:

hoogfrequente en laagfrequenté
PhfSeverschiL Ee" condensator
houdt gelijkstroom tegen, maar laat wisselstroom
schijnbaar door. Phaseverschil tusschen stroom
en spanning. Schijnbare weerstand vaneencondensator. Voorbeeld. Momenteele, maximum
gemiddelde en middelbare waarde van een wTsW t vTnh0 wisselstroom. Hittedraadmeter.
Wet van Ohm voor een condensator. Zeefwerkmg. Serie- en parallelschakeling van conden
satoren: formules en toepassingen. Diëlectrische
win*®zei?- Pscll*Serend karakter eener condeni Zn vd'"g' Gedempte en ongedempte trilfrequent ie.™16
^dwongen trillingen. EigenMagnetische

werking

van

den

electrischen

en zïddnoni eigenft’ap- Staaimagneten! Noord0
van
’ noo4rd' en zuidmagnetisme. Bouw
Het ma0-nmf-gIleet; de hyPotkesen van Weber.
KrachTliinen Het krac,htenveld- Permeabiliteit.
£ ff Het veld van een staafmagneet.
stnfom Knrlfp|Weuum®' Tan een electrischen
stroom. Kurketrekkerregel. Het veld van een
S*StrmSp0el' Magnetische krachts alma™° .k de ma2netische werking van een
ffini vpM
,gevolg van electronen-bewe

Ss£::r»;"r'Tvi“'k™- MÏn'S*

weerstand. Regelbare luchtspleet. Voordeelen van

een electromagneet. Toepassingen: het maken
van een staalmagneet; beginsel der lijntelegrafie, Morse-alphabet; beginsel der Iijntelefonie
(microfoon en telefoon); het electromagnetische
meetinstrument; het draaispoelsysteem. Volt-en
ampèremeters: schakeling, speciale eischen,
verandering van meetbereik. Hysterese-verliezen.
Het opwekken van gelijkstroom met elementen.
Accumulator en 2e Wet van Ohm. . blz. 151—177
Spanningsprong op de aanrakingsplaats van twee
ongelijksoortige geleiders. Som der spanningsprongen in een gesloten keten. Electromotorische kracht. Elementen. Polarisatie ; constant
element. De loodaccumulator. Het Iaden van
een accu, in het bijzonder met gelijkgerichten
wisselstroom. Capaciteit van een accu. Zuur
dichtheid. Ie en 2e Wet van Ohm. Klemspanning. Voorbeelden. Potentiometer.
. blz. 173-270
inductie
Het inductie-beginsel. Richting en grootte der
E.M.K• van inductie. Methodes voor het opwek
ken van inductiestroomen.
Foucaultsche inductie (blz. 184—
189): wervelstroom-verliezen; Iamelleeren van
het ijzer; de ijzerverliezen; Foucaultsche ver
liezen in een niet-geleider; eischen, te stellen
aan verliesvrije spoelen en isolatie-materiaal.
Zelfinductié (blz. 189 —262): sluiten en
verbreken van een gelijkstroom. Wisselstroom
door een draadspoel; verloop der E.M.70 van zelfinductie en aangelegde wisselspanning, zonder
en met Ohmschen weerstand; phaseverschil
tusschen spanning en stroom. Verband tusschen
de momenteele, maximale en middelbare span
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ningen. Voorbeeld; schijnbare weerstand of
impedantie. Zelfinductie-coëfficiënt L. Grootte
van L voor een cilindrische eenlaagspoel. Een
heden. Voorbeeld: berekening van een spoelenstelsel. Skineffect. Vervaardigen der spoelen.
Eischen, waaraan een spoel moet voldoen.
Spoelcapaciteit en verliezen bij de eenlaag- en
meerlaagwikkeling. Andere wikkelmethodes.
Korte-golf spoelen. Grootte van den inductieven
of wisselstroomweerstand W van een spoel, en
van den totalen weerstand of impedantie’Z.
Voorbeeld: W en Z bij verschillende frequen
ties; zeefwerking. Een hoogfrequent-smoorspoel;
invloed der spoelcapaciteit. De Iaagfrequentsmoorspoel met en zonder Iuchtspleet: formules
voor L, voorbeelden en berekeningen. Serie-en
parallelschakeling van twee zelfinducties, eerst
zonder en daarna met inachtneming der wederzijdsche inductie. Inductievrije en capaciteitsvrije wikkeling van weerstanden. De zelfinductie-vanometer.
Wcderzijdsche inductie (blz. 262—
270): primaire en secondaire spoel. Phasever
schil tusschen de secondaire wisselspanning en
_ WI*sselveld. Wederzijdsche inductie-coëfficient. Koppelingsgraad k. Vaste en losse kopF/C,.^°PPe^ln&s“variometer. Transformator.
Verhouding en phaseverschil der primaire en
secondaire wisselspanning voor k == 1. Transformahe-verhouding. Voorbeeld van een hoogspannmgs-transformator.
l^?PaCiteit en zelfinductie> in serie en paral•...................blz. 271—309
Condensator-ontlading door een zelfinductievrijen weerstand; tijdconstante; voorbeeld:
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SEfSlS' ^'tifSSS^héfosSleeren; invloed van den Ohmschen weerstand;
wisselende overgang van electrische in magne
tische veldenergie; aethertrillingen, door de
LC-keten opgewekt; raam- en antennezender;
periode en frequentie der ontlading (vrije tril
ling) en de golflengte der opgewekte aethertrilling; golflengte-berekeningen voor hetspoelenstelsel; continue verandering der golflengte;
condensator met lineaire golflengte schaal; dem
ping der oscillaties. Gedwongen trillingen t.g.v.
een wisselspanning, aangesloten op een con
densator en weerstandsvrije spoel in serie:
spanningsverloop langs het stelsel, totaalspanning, phaseverschil, totaal weerstand. Voorbeeld:
berekening eener zeefkring voor het afvlakken
van gelijkgerichten wisselstroom. Het resonantie-geval. Invloed van den Ohmschen spoelweerstand. Een wisselspanning, aangesloten op
een condensator en weerstandsvrije spoel
parallel: stroomverdeeling, resonantie. Invloed
van den Ohmschen weerstand. Verscherpte zeefwerking door geringe demping. Verschil in
storing tusschen frequenties, lager en hooger
dan de resonantie-frequentie. Selectiviteit. Voor
beeld van een weerstandsberekening.
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bij den aanleg van Electrische
Zwakstroomgeleidingen.

'

2 ' O

S o
<gK .

K
<d
§
a

Met 180 Schema’s der meest voorkomende geleidingen
tusschen den tekst

door P. BOER.
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Schakelingen voor Electrische
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Een elementaire uiteenzetting van hunne werkwijze en
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