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VOORWOORD VAN DEN UITGEVER.

Tengevolge van de enorme vlucht, welke de radio in de laatste
jaren heeft genomen, wordt de behoefte aan goede en populaire
radio-litteratuur steeds grooter.
Werden door mij op dit gebied reeds enkele werken met
groot succes uitgegeven, thans is het mij mogen gelukken de
medewerking van een aantal specialisten op radio-technisch,
muzikaal en industrieel gebied te verkrijgen.
Evenals in de geneeskunde, waar doctoren en artsen zich
hebben gespecialiseerd, vindt dit thans op radio-technisch ge
bied navolging.
Ik heb gemeend hiermede met de samenstelling van dit
Nieuwe Radio-Boek rekening te moeten houden.
De medewerkers aan dit boek brengen dan ook uitsluitend
naar voren dat gedeelte van de radio-techniek, waarin zij het
best georiënteerd zijn. Dat beteekent voor den lezer: Elck wat
wils.
Ik heb er naar gestreefd het boek niet al te wetenschappelijk,
doch voor iedereen populair en begrijpelijk te maken.
Het is mij een behoefte een woord van dank te brengen aan
mijne geachte medewerkers de Heeren: Ir. M. H. Bouma, A.
Dubois, Hugo de Groot, A. Helffer, Ir. A. G. ten Hoopen, J.
W. Lebon, M. Leeuwin, J. Leistra, cand. E. I., D. C. Reijendam,
Ir. J. Rodrigues de Miranda, A. Rutten, A. van Santen, Joh.
Schnabel, Ir. A. van Sluiters, J. J. Sterkenburg, Martin. Stute,
P. C. Tolk, J. Verzijl, W. Vogt, Ir. G. White, G. J. Zwertbroek, voor de nauwgezetheid, waarmede zij hun werk hebben
voltooid en voor de aangename samenwerking, waarmede een
goed geheel is verkregen.
Den Heer Willem Patz, die voor den mantel van het boek
heeft zorggedragen, hiervoor eveneens mijnen dank.
3
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Het zij hun eene voldoening, dat, door het groote vertrouwen,
dat door den Handel, Amateurs en Luisteraars, zoowel in Ne
derland als in Nederlandsch-Indië, in hen werd gesteld, het
thans voor U liggende Nieuwe Radio-Boek reeds grootendeels is
uitverkocht.
In tegenstelling met de vorige uitgaven wordt in dit boek
slechts zeer weinig ruimte in beslag genomen door advertentiën,
wat aan den inhoud ten goede komt.
Evenwel hebben wij advertentiën opgenomen op de gekleurde
rubriek-aanwijzers in ons boek.
De firma’s, die daaraan medewerkten, betuig ik mijn dank,
want zij stelden mij daardoor in staat de prijs van dit werk zoo
laag mogelijk te houden.
Met vertrouwen heb ik de samenstelling van dit groote werk
in handen gesteld van den Heer Martin. Stute, die zijn sporen
op het gebied dezer populaire vinding der laatste jaren heeft
verdiend en weet tot welke lectuur de bewonderaar der radio
techniek zich het meest voelt aangetrokken.
Voor eventueele op- of aanmerkingen betreffende deze uit
gave, houd ik mij gaarne aanbevolen, opdat een eventueele her
druk zoo mogelijk nog beter moge uitkomen.
Moge dit work duizenden en duizenden tot groot nut en ge
noegen zijn.

i
i

i

Bussum, Juni 1928.
KAREL C. SCHOEMEIJER.
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VOORWOORD VAN DEN SAMENSTELLER.
Door den Uitgever van het „Nieuwe Radioboek”, den Heer
Karei C. Schoemeijer, werd mij eenigen tijd geleden de samen
stelling en correctie hiervan opgedragen.
Het is mij een groote eer den Heer Karei C. Schoemeijer
hier te bedanken voor het te dien opzichte in mij gestelde ver
trouwen en voor de eminente wijze, waarop hij mij met een
en ander heeft ter zijde gestaan.
Toen mij de samenstelling van dit werk werd opgedragen
had ik nauwelijks kunnen vermoeden welk een buitengewone
waarde dit „Nieuwe Radioboek” zou hebben niet uitsluitend
voor iedereen, die zich maar eenigszins interesseert voor de
theorie en de techniek van de „draadlooze”, doch ook voor hen,
die een ruimen blik wenschen te krijgen op de verschillende
omroep-organisaties in Nederland en die iets meer willen weten
van de ontwikkeling van den radio-handel in het algemeen,
van den modernen omroep-zender, van het Marconi-Beamsysteem, van het draadloos overbrengen van photo’s enz.
Er zijn er nog zoo velen, die zeker lust zouden hebben om
zelf een ontvanger te construeeren en maar steeds allerlei
schema-boekjes doorbladeren, doch tenslotte, tengevolge van
onvoldoende voorlichting, op zoovele moeilijkheden stuiten, dat
althans voorloopig van een en ander moet worden afgezien.
Voor hen is dit „Nieuwe Radioboek” een goede leerschool.
Doch ook de meergevorderde radio-amateur, die hoofdschud
dend neerziet op hen, die altijd-maar-door knoeien aan hun
radio-ontvanger, welke nooit behoorlijk functionneert wanneer
er luisteraars komen, zal hier een serie artikelen vinden- over
transformatoren, plaatstroomapparaten, gelijkrichters, anodeen hoogspanning, accumulatoren, eboniet, luidsprekers, kortegolf-ontvangers, raam-ontvangers, het draadloos overbrengen
van photo’s en last not least over de ontwikkeling der radiolampen, waaruit zelfs de vergevorderde radio-amateur en
-technicus nog vele wetenswaardigheden kan opdiepen.

En wanneer men dan bedenkt, dat de medewerkers aan dit
„Nieuwe Radioboek” allen specialisten zijn, althans verhande
lingen geven over dat gedeelte van de techniek der „draadlooze”, waarover zij het liefst spreken, waarin zij zich dus het
best thuis gevoelen, dan meen ik niet teveel te zeggen, wanneer
ik beweer, dat iedereen, die niet bij zijn tijd wil achterblijven,
die buiten of naast het alledaagsche wel eens iets meer wil
weten over de „draadlooze” in het algemeen, dit Niemue Radioboek” in zijn bibliotheek behoort te hebben.
Het is mij een buitengewoon voorrecht den Heeren Mede
werkers aan dit boek op deze plaats hartelijken dank te mogen
brengen voor de aangename medewerking van hen ondervon
den. Zij hebben zich allen op een voortreffelijke wijze van hun
taak gekweten, hetgeen mij een groote voldoening en vertrou
wen in mijn werk heeft geschonken.
Moge dit „Nieuwe Radio-boek” veel bijdragen tot de algemeene ontwikkeling der radio-techniek!
Amsterdam, Juni 1928.
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DE ONTWIKKELING VAN HET OMROEPVRAAGSTUK
IN NEDERLAND
door A. Dubois.
Gedurende het afgeloopen jaar
is het omroepvraagstuk in Nederland
belangrijk ingewikkelder geworden
en wel voornamelijk tengevolge van
%
het feit, dat de verschillende omroep
organisaties zich in een steeds grootej
re belangstelling van de zijde van het
publiek mochten verheugen, terwijl
anderzijds van de zijde der leiders
het cultureele belang van den omroep
meer en meer ingezien is geworden.
Deze grootere belangstelling heeft ■
zich in de eerste plaats geuit in het
bouwen van een nieuwen zender, den
bekenden omroepzender te Huizen,
welke sinds korten tijd de uitzendin
gen van de N.C.R.V., K.R.0. en
V.P.R.O. verzorgt. Hierdoor is de
toestand geschapen, dat door Neder
A. DUBOIS.
land 2 lange golven in beslag ge
nomen worden, waarmede Nederland in het lange-golf terrein
in een bijzonder bevoorrechte positie verkeert.
.
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Wat betreft de programmaverzorging is de toestand min
der bevredigend, aangezien — behalve natuurlijk datgene
wat door de verschillende omroepvereenigingen als vanuit
haar specifiek geestelijk gebied ten gehoore gebracht wordt —
vaak uitzendigen gedaan worden, welke te beschouwen zijn
als duplicaten die, hoewel zij den luisteraar uit een oogpunt
van keuze welkom mogen zijn, in verband met de financieele
middelen der omroepvereenigingen toch beschouwd kunnen
worden als een min of meer overbodige luxe.
Waar nu tengevolge van de conferentie van Washington
te verwachten is, dat Nederland in de toekomst minder
plaatsruimte in het langegolf-gebied zal krijgen, ligt hierin
en in den wensch naar een meer economische exploitatie van
het programmagedeelte, een krachtigen drang, die ongetwijfeld
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niet zal nalaten tot de omroepvereenigingen te spreken. Wij
mogen dan ook verwachten, dat 1928 ons een heel stuk verder
zal brengen in de richting van een nauwere aaneensluiting,
waarbij op rationeele wijze de programmaexploitatie zal
plaats vinden. Deze nauwere aaneensluiting zal het mogelijk
maken, dat de verschillende omroepvereenigingen minder
zullen gaan mededingen in een edelen wedijver tot het vullen
van zooveel mogelijk uren, maar dat zij haar krachten zullen
gaan concentreeren op een verhooging van kwaliteit.
Het spreekt overigens van zelf, dat een verhooging van
kwaliteit niet alleen in het programmagedeelte gewenscht is.
Ook technisch zijn nog zeer veel wenschen bij "gebrek aan
middelen onverwezenlijkt gebleven. Men dient zich hierbij
niet te veel te beperken tot het begrip „zender”. Het geheele
technische apparaat toch, dat voor de technische kwaliteit der
uitzendingen verantwoordelijk is, is veel gecompliceerder.
Reeds dadelijk in de studio onderscheiden wij verschillende
problemen, waarvan de voornaamste wel zijn: het accoustische probleem van de studio zelf en de opstelling van de artisten voor de microfoon.
Wat de accoustiek in de studio betreft worde volstaan met
de opmerking, dat een werkelijk in alle opzichten goede studio
buitengewoon kostbaar is. De groote buitenlandsche omroep
vereenigingen hebben aan haar studio’s meer kosten besteed
dan in Nederland voor den zender kon worden uitgegeven. Dit
is het gevolg van het feit, dat bijna iedere studioruimte
hinderlijke klankeffecten heeft, welke haar ten eenen male on
bruikbaar maken of welke eerst na buitengewoon veel zoeken,
experimenteeren en corrigeeren kunnen worden overwon
nen. Het groote aantal in Nederland aanwezige studio’s —
op het oogenblik zijn er niet minder dan een 7-tal — maakt,
dat iedere studio op zich zelf nog zeer onvoldoende verzorgd
is. Deze onvoldoende verzorging wreekt zich niet alleen op de
kwaliteit, doch ook op de sterkte van het uitgezondene. Wan
neer toch in een studio speciale accoustische effecten optre
den, z.g. resonans-verschijnselen, dan wil dat zeggen, dat
bepaalde tonen, in de studio voortgebracht, zeer sterke uit
werking hebben op de microfoon. De uitzending moet nu zóó
geregeld worden, dat deze krachtige geluiden niet tengevolge
hebben dat de zender overgemoduleerd wordt (z.g. breekt). De
modulatie moet dus zóó Ingesteld worden, dat deze maximale
geluidsterkten behoorlijk overkomen. Het gevolg hiervan is,
8
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dat de normale geluidsterkten betrekkelijk zwakker zijn dan in
een goede studio mogelijk zou zijn geweest, dus de luisteraar,
ofschoon luisterende naar een krachtig station, toch een
weinig sterke muziek krijgt.
De opstelling van de artisten voor de microfoon, d.w.z. het
plaatsen van de artisten zoodanig, dat naar buiten toe het
effect verkregen wordt, dat men in een concertzaal waar
neemt, is eveneens een punt van groote zorg. Een oplossing
hiervoor is alleen te vinden in z.g. proefuitzendingen, waarbij
door de artisten verschillende repetities gehouden worden, en
proefondervindelijk hun juiste plaats wordt vastgesteld. Het
behoeft geen betoog, dat dergelijke repetities extra kosten
meebrengen.
Een ander groot probleem is dat der lijnuitzendingen. In
Nederland worden hiervoor gebruikt de normale telefoonlijnen.
Deze lijnen nu zijn gebouwd voor de normale spraakfrequenties, welker bovengrens (ca. 3000) belangrijk lager ligt dan
de frequenties welke voor den omroep noodig zijn (ca. 10000).
Waar bovendien de omroepprogramma’s langs deze lijnen in
den zender nog belangrijk versterkt worden (vele honderdduizende malen), is het duidelijk, dat eventueel storende geluiden,
welke van nabij liggende telefoondraden worden opgepikt, veel
hinderlijker zullen zijn voor de radio dan voor de gewone tele
foon. M.a.w. een lijn, welke volkomen aan alle redelijk te stel
len eischen voor het gewone telefoonverkeer voldoet, is absoluut
onvoldoende voor den radio-omroep. Dit brengt met zich mede,
dat voor den radio-omroep — althans op de hoofdroutes —
speciale radiolijnen gebouwd zouden moeten worden. Dat dit
enorme kosten met zich brengt en dus ook de huur van die
lijnen enorme bedragen zou verslinden, spreekt wel van zelf.
Ook hier is wederom de finantieele draagkracht der omroepvereenigingen een groot struikelblok.
Wat tenslotte de zenders zelf betreft, spreekt het wel van zelf,
dat bij een zoo veelvuldig gebruik van de zenders als thans
gemaakt wordt, en in verband met het feit, dat bij een onder
breking vele tienduizendtallen van luisteraars gedupeerd zijn,
deze apparaten aan de hoogste technische eischen moeten vol
doen. Ook weer een ideaal, dat tengevolge van de finantieele
draagkracht nog verre van verwezenlijkt is.
Voegt men hierbij nu nog de hooge eischen, welke aan het
9

personeel gesteld moeten worden, tengevolge waarvan dit per
soneel langzamerhand zeer talrijk is geworden, dan zal men wel
inzien, dat de omroepvereenigingen en de technische verzor
gers van dien dienst voor het komende jaar nog een uitgebreid
arbeidsveld voor zich hebben liggen.
Ik meen dit artikel niet te mogen besluiten zonder een
beroep op de lezers te doen, om wel te willen bedenken, dat
by de vergelijking, welke de Nederlandsche Radio-omroep met
het buitenland te doorstaan heeft, nimmer uit het oog verloren
moet worden met hoe kleine middelen in Nederland moet wor
den gewoekerd. Wanneer men dus aanleiding vindt tot critiek,
laat deze dan vooral opbouwend zijn en zich in zóóverre in een
daad omzetten, dat men door krachtigen, finantieelen steun
van de organisatie zijner keuze, den mannen die hun toewij
ding in dienst van het omroepvraagstuk in Nederland hebben
gesteld, het vervullen van hun taak mogelijk maakt.

I
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DE ALGEMEENE RADIO OMROEP IN NEDERLAND
door W. Vogt.
Dat dit artikel over den Radio
Omroep in Nederland in dit Radioboek is opgenomen geworden is meer
te verwijten aan den Heer uitgever,
die er zoo volhardend om gevraagd
heeft, dan aan den schrijver, die zoo
lang getalmd heeft met het samen
wm
stellen er van.
Is het dan bij de veelheid van stof
en bij de talrijke herinneringen van
het nog maar zoo korte omroepverleden, dat niettemin toch zoo lang
schijnt, zoo moeilijk om een over
&:■ i '-a-' •
,
zicht te geven van den Nederlandschen Radio-Omroep ?
Neen, het is niet zoo moeilijk om
iets
te zeggen van de korte veelbe
r ,:i:. ■ .l
wogen historie van den Radio-Om
roep maar het is niet gemakkelijk
W. VOGT.
om het oogenblikkelijk beeld van den
Omroep zóó te schetsen, dat men dat een half jaar na de teekening nog herkent.
De Nederlandsche Radio Omroep verkeert nog in een wor
dingsproces. En geen der verschijnselen die een opbouw ken
merken is hem vreemd.
Zonder te willen te kort doen aan de verdiensten van andere
omroep-organisaties als aanvulling van. den Algemeenen Om
roep, mag worden geconstateerd dat die Algemeene Omroep,
bij den opbouw van den Nederlandschen Radio Omroep een
belangrijke rol heeft gespeeld.
Hij is begonnen, als wij dat zoo gemeenzaam mogen uit
drukken : „op een schoen en een slof” en — schoon die Omroep
thans nog verre van volmaakt is: er mag gezegd worden dat
thans het beeld van 1923 niet meer wordt herkend.
Bij de oprichting van den Algemeenen Omroep in 1923 was
het vooral Ir. G. W. White van de Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek te Hilversum, die door de uitnemende wijze waarop
hij de technische afdeeling van den Omroep regelde, de sla-
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gingskans van het nieuwe Instituut zoo groot mogelijk maakte.
Reeds van het begin van 1924 af werden de luisteraars in
Nederland betrokken in den mede-opbouw van den Omroep.

Het waren de enkele leiders die weliswaar het gebouw opmet
selden, maar wanneer de luisteraars geen bouwsteenen — in
den vorm van geldelijke bijdragen hadden aangedragen — zou
de metsellust van de beheerders zonder gevolgen gebleven zijn.
Laten wij eenige cijfers geven die een kijkje verleenen op
de mate waarin die luisteraars opbouwend werk verrichtten.
12

In het eerste halfjaar van 1924 werd aan den Omroep ter be
schikking gesteld een bedrag van 6000 gulden.
In het daaropvolgend halfjaar steeg dit bedrag reeds tot
17000 gulden. In het eerste halfjaar van 1925 steeg dit bedrag
tot ruim 30.000 gulden, terwijl thans de laatste gegevens het
2de halfjaar van 1927 betreffen. In dit laatste halfjaar kwa
men niet minder dan 115.000 gulden bij den Penningmeester
binnen.
Deze cijfers toonen voldoende aan hoe het Instituut het ver
trouwen en de genegenheid van de Luisteraars heeft weten te
winnen en te behouden.
Zij toonen dat het in Nederland mogelijk is om zonder den
strengen blik van den fiscus op zich gericht te voelen, vrijwillig
een Radio Omroep Instituut in stand te houden.
De Algemeene Radio Omroep beschikt thans over een eigen
omroepgebouw in Hilversum, waarin de dagelijksche dienst van
den omroep wordt uitgeoefend.
In dat omroepgebouw bevinden zich verschillende spreeken muziekvertrekken. Uitzendingen die meer dan zes execu
tanten behoeven, worden in een bijzonder eveneens in Hilver
sum gelegen gebouw van groote afmetingen gegeven.
Het is in dit gebouw, dat de Opera-uitzendingen en de groote
Symphonie Concerten en ook de zoo op prijs gestelde concerten
door het eigen Omroep-orchest gegeven worden.
Behalve over deze beide uitzendgebouwen in Hilversum
beschikt de Omroep over een eigen Kantoor te Amsterdam.
Hier wordt de geheele administratie van den omroep gevoerd,
terwijl in het zelfde gebouw de Redactie zetelt van het officieel
orgaan van den Algemeenen Omroep de „Radio-Bode”, een
orgaan dat op 1 April een gecontroleerde circulatie had van
106.500 exemplaren ’s weeks waaronder 94000 abonné’s.
In het Administratiegebouw te Amsterdam worden de
wekelijksche programma-vergaderingen gehouden, waarin de
programma’s worden opgesteld die drie weken na de verga
dering zullen worden uitgevoerd.
Aan deze vergadering nemen de leiders van de verschillende
Omroepafdeelingen deel.
In dit zelfde gebouw worden de wekelijksche z.g. „audities”
gehouden, dat zijn de dagen waarop candidaten, die het ver
langen hebben te kennen gegeven om voor de microfoon op te
treden, proeven van bekwaamheid afleggen. Het hangt van het
oordeel der deskundigen af of de candidaat wordt geëngageerd
13
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voor de medewerking aan een toekomstig programma, dan
afgewezen.
Een groot gedeelte van het muzikale programma van
Omroep wordt verzorgd door het eigen omroep-orchest.
orchest dat aanvankelijk uit zeven musici, thans reeds

wel
den
Dit
uit

Een kijkje in de Studio van den A. V. R. O.

twaalf is samengesteld, heeft zich onder leiding van een jong
en begaafd dirigent ontwikkeld tot een ensemble dat een groote
mate van welverdiende populariteit bezit.
Zij zijn de graag gehoorde en vertrouwde gasten in duizen
den en duizenden huiskamers over geheel Nederland verspreid.
Het repertoire is bijkans onuitputtelijk. Een ontzaglijk uit
gebreide muziek-bibliotheek is, geleidelijk aangroeiend, het
eigendom geworden van den Omroep.
De veelheid van muzieknummers voor klein orchest is zóó
groot, dat voor kort op elkaar volgende herhalingen van een
zelfde nummer niet gevreesd behoeft te worden.
14

/)

herhaling van zulk een nummer door de Luis
Tenzij
tervinken zelve wordt verzocht.
En dat gebeurt nog al eens!
Verschillende nummers van sterk
uiteenloopend genre streelden de pu
blieke smaak in zoo’n mate dat weke
lijks talrijke aanvragen om verzoek
nummers moeten worden behandeld.
Bij de opstelling der programma’s
wordt zooveel mogelijk met den
smaak der luisteraars rekening ge
houden.
Smaak der Luisteraars!
Er is geen moeilijker zaak defi
nieerbaar dan deze. Het is onmoge
lijk voor den omroep, om het iedereen
naar den zin te maken. Maar wij
streven naar het vaststellen van de
resultante van vele en velerlei sma
ken.
Zoo is het gemiddeld omroep
Dirigent NICO TREEP.
programma een zoo getrouw moge
lijke afspiegeling van datgene wat de luisteraars van den
omroep verlangen.
Ernstige muziek vindt men afgewisseld door luchtige.
Wetenschappelijke voordrachten door vlotte causerietjes. Leering en opvoeding vindt een plaats naast verstrooiing en
informatie.
* *

*
Wanneer wij nagaan wat door
den Radio-Omroep reeds aan
de Luistervinken is geboden, dan zouden we durven zeggen:
er kunnen in de toekomst meer goede dingen worden gegeven
dan thans; er kan meer systeem in de radio-programma’s
komen; men kan het zoover brengen dat in die programma’s
meer nog dan tot dusver de gedachte tot uiting komt die aan
de samenstelling ervan ten grondslag lag, maar er kunnen
haast geen betere dingen komen.
Wat de uitzendingen zelve betreft, het programma „an Sich”
dus is op velerlei gebied het beste geboden wat voor geld, goede
woorden, harden arbeid kon worden vermeesterd.
Betere symphonie concerten dan die van het Concertgebouw
te Amsterdam zijn er niet.

:

Volmaakter opera-opvoeringen dan die van „Don Juan”,
„Tristan”, „Pelleas en Melisande”, „Die Meistersinger” — om
er slechts een paar te noemen — zijn niet denkbaar.
Grooter Nederlanders, knapper geleerden, betere kunste-

Het Zendgebouw te Hilversum.

naars dan die welke het woord tot de luisteraars richtten van
hun zetel voor de microfoon, zij zijn niet te vinden.
Van iedere categorie willen wij één naam noemen: Dr. Zimmermann, Prof. Keesom, Dr. Willem Rooyaards. De beste
solisten op instrumentaal en vocaal gebied hebben voor onze
microfoon gespeeld of gezongen of op andere wijze kunst
gebracht.
In de namen van vooraanstaanden op allerlei gebied in onze
samenleving is geen climax meer te brengen.
Deze zekerheid zal ons echter niet kunnen misleiden tot het
besef dat er nu niets meer aan den Omroep mankeert. Diep
doordrongen zijn wij immers van de onvolmaaktheid die nog
in velerlei opzicht onze organisatie bezit. Maar wij zijn er wel
16
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van overtuigd, dat die onvolmaaktheid niet het gevolg is van
gebrek aan ijver aan onze zijde om naar verbetering te streven.
Veeleer als dat van een tekort aan kracht en invloed om
harder op te schieten tegen den negatieven druk in van tegen
werking en naijver van en bij hen wien ons welslagen een
gruwel is. Dat in weerwil van de pogingen van degenen die een
rol wilden vervullen in den opbouw van den Nederlandschen
Omroep — zonder dat het nut van hunne medewerking door
eenig uitblinken aan den dag trad — om het. welslagen van
het Instituut te verijdelen, die Omroep zóó groot en zoo sterk
geworden is pleit voor de macht van de sympathie die het bjj
de Luisteraars heeft gekweekt.
Moge dat op zijn minst zoo blijven tot aan het volgende
Radioboek.
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DE OMROEP DER ORTHODOX-PROTESTANTSCHE
VOLKSGROEPEN.
Den laatsten tijd is in de zich
zoo snel ontwikkelenden radio-omroep groote verandering ingetreden.
Ook Nederland is daarvan getuige.
Thans staat niet één, doch staan
reeds drie krachtige zenders ten algemeene nutte dagelijks gereed voor
den omroep. Waar de leidende figu
ren uit den Nederlandschen Omroep
bij dien vorigen druk van dit boek
één zender vrijwel algemeen als ruim
voldoende achtten, is die opinie thans
in grooten kring wel veranderd. Al
mogè er om technisch-organisatorische redenen iets voor te zeggen
zijn om door Nederland' maar één
lange-golf station te doen gebruiken
in
het Europeesche-radiokoor, wat
P. C. TOLK.
den omroep zelf betreft heeft de
praktijk wel bewezen, dat er voor
meer dan één zendstation plaats is in ons landje.
Onder de vele omroep-vereenigingen in Nederland bemer
ken wij ook de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging
en daarover, lezer, in dit stukje iets naders.
Door stoeren arbeid, niet in het minst door haar Voorzitter
Mr. A. v. d. Deure, mocht de N.C.R.V. er in 1927 in slagen, de
vroeger jaren zoo schaars toegemeten uitzenduren, tot een
klein dertig-tal per week te zien uitgebreid.
Het Christelijk cultureele element uit ons volk, wordt door
haar vertegenwoordigd voor zoover betreft het OrthodoxProtestantsche deel. Ook in deze kringen was in den aanvang
reeds ingezien, dait de radio-telefonie niet uitsluitend een „liefhebberiitje” was, maar de drager kon zijn van dat, waar ons
Christelijk Volksdeel behoefte aan heeft, zoowel op cultureel
als op zuiver religieus terrein, terwijl ook het amusementsdeel
onder keur van den Christelijken stempel niet werd vergeten.
Geen beter middel dan de Radio-Omroep is denkbaar om bij
een te brengen wat bijeen hoort, om te bereiken de zieken,
de ouden van dagen, de verstrooid wonenden.
Dat dit begrepen en gewaardeerd wordt kan blijken uit de
18

sterke aangroeiing van het aantal leden van de N.C.R.V. in
1927 en de algemeene waar deer ing van haar werk in de Pers
en bij vele autoriteiten.
Te betreuren blijft het, dat datzelfde jaar zóóveel beroering
bracht in den Omroep, dat het idee van een Nationalen Om-

Omroep- en sprekerskamer van de Ncd. Christ. Radio Ver. te Hilversum.

roep, waarin de verschillende stroomingen in bepaalde sterkteverhou dingen op federatieve wijze samenwerkten, meer en
meer een „Utopie” bleek te worden.
Daarom gaan in de rechtzinnige groepen de gedachten thans
meer uit naar een verdeeling van den Omroèp in twee deeler.
Ten tijde van het schrijven van deze regelen meent men nog
wel voor samenwerking te kunnen voelen, doch met behoud
van pariteit tusschen rechts en links, zooals dit in Dec. ’27
werd uitgesproken door Zijne Excellentie Oud-Minister J. J.
C. v. Dijk, waarop rechts en links niet op te vatten is als poli
tieke verdeeling, maar als onderscheiding op het gebied van
de levens- en wereldbeschouwing.
19

Die gelijkheid, ze wordt thans nog niet algemeen gevoeld en
toegestemd, maar dat is de leuze, waarnaar de N.C.R.V. stre
ven blijft.
En wat zij dan haar hoorders brengen zal, de Christelijke
Radio-Omroep? In de eerste plaats de Morgenwijdingen en

Uitzend-vertrek van de Ned. Christ. Radio Ver. te Hilversum,
geschikt voor sprekers en kleinere ensembles.
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radio-uitzendingen van de Kerkdiensten. Voor elke Kerkelijke
groep, door haar vertegenwoordigd, heeft ze een Comité ge
vormd van Predikanten, die zich met de regeling in de eigen
groep belasten.
Alle kunnen zich naar beurt aan eigen en andere luisteraars
doen hooren, alle arbeid tezamen verkondigt dat, wat hen sa
menbracht; het Evangelie van Hem, waarop zij allen vertrou
wen en wiens Naam zij eeren en verkondigen.
Met groote graagte wordt overal geluisterd naar deze Evan
gelisatie en andere uitzendingen. Radio-centrales en zieken- •
huisinstallaties, brengen deze aan zoovelen, waar er in de
20

eerste plaats behoefte aan bestaat, getuige de regelmatig toe
vloeiende stroom van zoo gevoelvol geschreven brieven, en het
even regelmatig toevloeiende geld.
En niet alleen de Christelijke kringen waardeeren kerkjF-:

Uitzond-vertrek van de Ned. Christ. Radio Ver. te Hilversum
voor grootere ensembles.

dienstuitzendingen, zeer velen daarbuiten geven blijk van hun
belangstelling en steunen het werk van de Nederlandsche
Christelijke Radio Yereeniging. Dan zijn daar de week-uitzendingen, de meest bekende en gevierde sprekers van Christeven het beste wat zij de luisteraars kunnen brengen. Het mulijke beginselen komen regelmatig voor de microfoon en gezikale deel wordt ook terdege verzorgd, zoo nu en dan worden
plaatselijke avonden georganiseerd, en de band tusschen de
Omroep van de N.C.R.V. en het door haar vertegenwoordigd
volksdeel wordt steeds hechter.
Ongetwijfeld mag dan ook worden verklaard, dat de Christe
lijke Radio-Omroep omhoog gaat naar grooter bloei en hoopt
21

zij D.V. een waardig vertegenwoordigster te zijn in binnen- en
buitenland van de rechtzinnige groepen.
Zij vertrouwt door rustige daden te kunnen uitstreven boven
de aantijgingen van politiek geknoei en andere verwijten, die
haar van niet onbevooroordeelde zijden, zoo rijkelijk werden
aangewreven.
Tenslotte mogen de hierbij afgedrukte foto’s van de uitzendvertrekken van de N.C.R.V. mede getuigen van den ernstigen
wil, haar luisteraars het allerbeste te brengen wat maar ver
kregen kan worden. Van den Zender te Huizen, voor de helft
door haar gebruikt, vindt men elders in dit werk afbeeldingen..
Hier moge dan tenslotte nog een plaatsje gevonden worden,
voor de afbeeldingen van de zoo gezellige Sprekers- en Omroeperskamer, van de groote Uitzendkamer voor ensembles en ten
slotte van het groote Uitzendvertrek, dat voor het overgroote
deel der muzikale uitzendingen wordt gebruikt.
Duidelijk zichtbaar is, hoe in de muurbekleeding en ameu
blement rekening gehouden is met het nagestreefde doel: de
zuivere weergave per radio van het gesproken woord en de
muziek.
Behalve de microfoon, vertoont elk vertrek het signaleeringskastje, met behulp waarvan de aanwezigen tijdig aan hun
toegezegde medewerking worden herinnerd, door het ontgloeien
en uitdooven van verschillende gekleurde signaallampen.
Dat de luisteraars met even groot enthousiasme mogen ge
nieten van de uitgevoerde radio-programma’s van de N.C.R.V.,
als de medewerkenden daaraan in de studio’s zich in hun
Kunnen en Kunst geven, is de wensch van den opsteller dezers.
P. C. TOLK,
Omroeper-Leider v. d. Omroep v. d. N.C.R.V.
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EEN BEZOEK AAN DEN KATHOLIEKEN RADIO-OMROEP
door Joh. Schnabel,
alg. redacteur van den „Kath. Radio-Gids”.
Het is op de beroemde Amsterdamsche Heerengracht, waar
de bureaux van den Katholieken Radio Omroep gevestigd zijn.
In één van de vele heerenhuizen, welke getuigen van oudAmsterdamschen of — wat hiermede blijkbaar synoniem is —
geheimzinnigen ingewikkelden bouw, moeten wij zijn voor een
bezoek aan de jongste Katholieke instellingen.
In de kleine studio, welke gelijktijdig spreekkamer is,
treffen we Paul Speet aan, den secretaris-omroeper van den
K.R.O. Samen met Jules Moes, den muzikalen leider en Steens,
„den” man van de programma-afdeeling zitten zij te beraad
slagen over de samenstelling van de programma's.
Die programma-opmaak eischt altijd heel wat zorg en gecorrespondeer. In samenwerking met de uitvoerenden toch,
worden de verschillende nummers opgesteld en tot een, uit
muzikaal oogpunt, geschikt geheel vereenigd. Het conceptprogramma wordt voorgelegd aan den voorzitter van den
K. R. O., Pater L. H. Perquin, O.P. en, na goedkeuring, met
behulp van de schrijfmachine vermenigvuldigd. Van de ver
kregen afdrukken gaat er o.m. een naar de redactie van het
orgaan van den K. R. O., een naar den muziek-medewerker
van dat orgaan, den heer Aug. Smeets, muziekleeraar te ’s-Gravenhage en een naar het centrale programma-bureau te Hil
versum. Dit bureau is voor de verschillende omroepvereenigingen een groot gemak: het zorgt voor de uitwisseling der pro
gramma’s, voor distributie aan binnen- en buitenlandsche dag
blad, zoowel als vakpers, enz.
Volgen we nu even 't exemplaar, dat naar de redactie-kamer
wordt gebracht. De K.R.O. heeft n.1. een eigen orgaan, waar
van de bureaux eveneens op de Heerengracht 46 gevestigd
zijn. Op de redactie-kamer vinden we den algemeen redacteur,
die het programma voegt bij de kopy welke reeds wacht op een
kopy-jongen van de N.V. van Munsters’ drukkerijen, welke
het orgaan van af de oprichting reeds drukt. Doorloopend zijn
op deze met snel- en rotatie-persen uitgeruste drukkerij een
aantal gieters en zetters voor den Gids in de weer, op de
spitsdagen, als het blad wordt „opgemaakt”, staan er in den
regel een tiental zetters aan, terwijl de moderne gietmachines
de laatste kopy afgieten.
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Volgen we ons programma nu verder op zijn levensweg, dan
zien we het per fiets gebracht naar de drukkerij, waar het bij
den bedrijfschef wordt afgegeven; deze sorteert hetgeen binnen
komt al naar de bemerkingen „spoed” of „grooten spoed” en
brengt de kopy naar de ponsafdeeling. Hier staan een zestal
ponsmachines, welke voorzien zijn van een toetsenbord, als bij
een schrijfmachine. Rappe vrouwenhanden tikken nu den tekst
uit de machine rolt met bekwamen
van de kopy over en
spoed een smalle band papier, waarop in de meest ordelooze
wijze gaatjes zijn aangebracht. Zoo’n band verhuist nu naar
de gieterij, waar de gietmachines — weer zes in getal — een
helsch lawaai maken. De band wordt op een der machines aan
gebracht en dan wordt lettertje voor lettertje gegoten en op
een rijtje gezet tot de regel vol is. Elke complete regel wordt
weggeschoven om plaats te maken voor een volgenden en zoo
staat dan in een minimum van tijd ons programma. Om het
complete zetsel wordt stevig een paar maal touw gehaald en op
een speciaal daarvoor vervaardigd apparaat wordt een z.g.
proefdruk getrokken. Vanzelfsprekend hebben de dames van
de ponsafdeeling bij hun groote tiksnelheid fouten gemaakt en
het is om die er uit te halen, dat de proefdruk verdwijnt in de
kamer van den corrector. Deze leest de proef nauwkeurig door
en verbetert de fouten door met inkt de onbegrijpelijkste teekens aan te brengen. Teekens echter, die voor de zetters vol
komen leesbaar zijn. Steeds trouw ons programma volgend,
zien we alle foutieve lettertjes er stuk voor stuk uithalen en
door de juiste vervangen. Nogmaals wordt er een proef getrok
ken en deze „schoone proef” gaat met de oorspronkelijke kopy
weer naar de algemeene redactie terug. Hier wordt ze gecon
troleerd en met de andere voor het nieuwe nummer bestemde
kopy in een map geborgen. Nadat alle advertenties zijn binnen
gekomen, wordt de nieuwe uitgave „opgemaakt” en aan de
drukkerij doorgegeven. Van iedere pagina krijgt de Redactie
vóór het afdrukken natuurlijk eerst nog een drukproef ter visie.
En dan gaan alle bladzijden op de pers, de afgedrukte pagina's
worden gevouwen, geniet en afgesneden, voorzien van een
adresbandje en in vele duizenden exemplaren verspreid over
geheel ons land; een groot aantal gaat naar België, terwijl
ook in het overige Buitenland nog heel wat abonné’s zitten. Het
hier besproken officieele orgaan van den Katholieken Radio
Omroep en den Nederl. Bond van R. K. Radio Vereenigingen
kost voor leden ƒ 2.75 franco per post en per half jaar; voor
24
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niet-leden ƒ 3.—. De redactie wordt gevoerd door Pater L. H.
Perquin O. P. als Hoofdredacteur en ondergeteekende als Al
gemeen redacteur. Het adres voor Redactie en Administratie
is Heerengracht 46, Kamer 9 e.v., Amsterdam-Centrum. Tele
foon 35253; Giro 127836.
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Het zendgebouw te Huizen. Op den achtergrond één der
65 Meter hooge masten.

Begeven wij ons nu naar het kantoor van den K. R. O., waar
alle afdeelingen tezamen zijn ondergebracht in enkele zalen.
Het werk is buitengewoon uitgebreid, daar van hier uit de
geheele K. R. O.-organisatie, die tienduizenden leden omvat, is
gecentraliseerd.
We vinden er dan ook een heele batterij bureaux, waar het
administratieve personeel onder leiding van den heer Paul
Speet werkzaam is. Een aparte afdeeling vormt de propagandadienst, welke werkt onder den hoofd-propagandist, den heer
Jac. van Munster, terwijl, zooals gezegd, de programmaafdeeling onder den Heer Steens staat. Alles betreffende de
muzikale uitzendingen staat weer onder leiding van den Hoofdleeraar aan het Rotterdamsche Conservatorium, den Heer Jules
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Moes. Boven deze verschillende afdeelingen staat de Voorzitter
van den K. R. O.: Pater Perquin.
Dan is er de kleine studio waar uitsluitend sprekers optreden,
verder het klein-K.R.O.-orkest, enz. Groote orkestwerken, voor
het 35 man sterke K.R.O.-orkest, onder leiding van den Heer M.

In het begin: Pater Perquin voor de microfoon te Hilversum.

v. d. Ende, koorwerken voor het K.R.O.-koor, enz. worden uit
gevoerd in de groote studio, een flinke zaal met een speciaal
daarvoor ingericht podium. Tusschen deze beide studio’s is de
controle-kamer gelegen, waar de versterkers staan opgesteld,
die de zwakke stroompjes, welke van de microfoon komen,
versterken, vóór zij de lijn worden opgezonden naar Huizen.
Tijdens de uitvoeringen kan men hier steeds een technisch
beambte vinden, welke deze vóór-versterker-inrichting zorg
vuldig observeert en zoo noodig bij regelt.
Verder beschikt de K. R. O. over een tweetal spreekkamers
en nog andere lokaliteiten. De Katholieke Radio-Gids heeft,
zooals gezegd, z’n.eigen lokaliteiten in het gebouw. Zoo vinden
we op zaal 9 den administrateur van het orgaan, den Heer J. B.
Gastkemper, welke onder zich heeft de afdeeling abonnementen-administratie en de advertentie-administratie. Bij de
26
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redactie-kamer vinden we een eenvoudig ingericht laborato
rium, voor de beproeving van ter recentie gezonden toestellen
en onderdeelen, terwijl voor speciale onvangst en storingsproeven in den Haag een dergelijk laboratorium is ingericht.
Ook de Kath. Gids beschikt over een eigen propaganda-dienst,
terwijl — evenals bij den K. R. O. zelf — alle abonne’s te
vinden zijn in een uitvoerig kaartsysteem. Bovendien is een
apart kaartsysteem aanwezig, waarin alle abonne’s voorkomen
volgens plaatsnaam.
Wat de redactie betreft, deze beschikt over een staf van
medewerkers op wetenschappelijk, technisch, muzikaal, en
ander gebied, waarmede geregeld voeling wordt gehouden. Een
uitgebreide bibliotheek en abonnementen op de meest vooraan
staande binnen- en buitenlandsche bladen staan mede ter be
schikking.
Heeft de K. R. O. een uitzending, dan is het in het gebouw
een drukte van belang. In groepjes komen de leden van het
K. R. O.-orkest binnen; de cellisten torschen hun zware instru
menten, de slagwerker heeft een mannetje meegebracht voor
z’n vele en velerlei instrumenten, vleugel en harmonium worden
op hun plaats gesjord. Eindelijk is de geheele bezetting aan
wezig en het wachten is nog slechts op den directeur van den
Ende en den muzikalen leider, den Heer Jules Moes. Als ook
deze twee gearriveerd zijn, is ’t zachtjes aan 8 uur geworden.
Secretaris-Omroeper Speet komt nu ook binnen en gaat nog
even vlug na, of alles in orde is. Dan gaat precies op tijd de
signaal-lamp aan, welke ons vertelt dat de zender ingescha
keld staat. „Brandt het roode licht, dan monden dicht” zei de
eerste Europeesche omroeper.
Alsof ’t de gewoonste zaak ter wereld was, gaat mr. Speet
naar de microfoon toe en opent den avond met een „Hier
Huizen-Holland, Katholieke Radio Omroep, Dames en Heeren,
wij geven heden-avond een concert met medewerking van het
K. R. O.-orkest onder leiding van den Heer Martin van den
” IntusEnde. Als eerste nummer zal worden uitgevoerd
schen heeft de dirigent z’n directie-stok reeds opgeheven en
nauwelijks is de omroeper uitgesproken of daar ruischen de
eerste tonen van de muziek door de Studio.
Bij den lijn-versterker houdt de technicus de wacht; hij con
troleert, of er geen gekke dingen gebeuren met onze stroomp
jes vóór ze naar Huizen verhuizen. Via een vaste lyn gaat de
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muziek naar de Amsterdamsche telefoon-centrale, vandaar naar
Hilversum om daar doorgegeven te worden naar Huizen. In de
controle-kamer van het zendgebouw wordt de muziek van het
lijn-toestel afgetapt en overgebracht op de 2e telefoon — dus
laagfrequent — versterker, dan gaat de thans reeds vrij sterke
stroom naar de eerste groote watergekoelde versterker-lamp
van den eigenlijken zender. Hoogfrequent, als ze nu zijn, doorloopen ze een zorgvuldig afgestemde kring om daarna tot de
eind-sterkte opgevoerd te worden in een combinatie van
3 watergekoelde Philips lampen met een zuiver afgestemde
kring. Ten laatste doorloopen de stroomen de antennekring om
dan met de normale snelheid van 300.000 K.M. per seconde in
de antenne te vliegen, welke zorg draagt voor een goede ver
spreiding of uitstraling, zooals dat, technisch gesproken, heet.
Nog een enkel woord over den zender. Deze is door de Nederl.
Seintoestellen Fabriek te Hilversum ontworpen en uitgevoerd
in opdracht van de Nederlandsche Draadlooze Omroep. Deze
N.V. omvat den Katholieken Radio Omroep (K.R.O.) en de Ne
derlandsche Christelijke Radio Vereeniging (N. C. R. V.) Het
directorium bestaat uit Mr. A. v. d. Deure, Voorzitter N.C.R.V.,
als Directeur-president, Pater L. H. Perquin, O. P., Voorzitter
K.R.O. en den heer A. Dubois, Directeur N.S.F.
Het zendgebouw, dat ontworpen is door architect K. van den
Berg te Bussum, was op 1 Augustus 1927 zóóver gevorderd,
dat het N.S.F.-personeel onder leiding van de Heeren ir. White
en Roes kon aanvangen met de opstelling van den zender. En
2V2 maand later zou de geheele installatie worden opgeleverd!
Beginnen wij onzen rondgang door het gebouw, vanuit de
hall, dan zien wij rechts een kleine, maar fijne hulpstudio. Deze
naar de eischen des tijds ingerichte studio is bedoeld als re
serve, voor het geval, dat bijv. de lijnverbinding met Amster
dam (K.R.O.-studio) of Hilversum (N.C.R.V.-studio) niet in
orde is. Hyper-modern is de geheele uitvoering: zoowel wat
stijl als kleur betreft. Gordijnen treffen we niet, dan voor het
breede raam, aan. De muren zijn n.1. bekleed met platen celotex,
dat o.a. in Engeland veelvuldig toepassing vindt als geluid
dempende muurbekleeding. De acoustiek is mede hierdoor zeer
goed te noemen.
Links en rechts van de hulp-studio bevinden zich de centrale
verwarming, een magazijntje en de batterij-kamer. In deze
laatste staat een groote accumulatoren-batterij opgesteld, wel
ke als buffer-batterij dienst doet voor de dynamo, welke de
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•gloeistroom voor de zendlampen levert. In geval van nood kan
•deze batterij ook stroom leveren voor de reserve-verlichting.
Dan betreden we het „hart” van het gebouw: de machinekamer.
Naast een perslucht-machine en een tweetal electrisch gedre
ven waterpompen, beide voor de afkoeling der groote water.gekoelde Philips’ zend- en gelijkrichterlampen, waarvan er
zeven in gebruik zijn, vinden we hier de machtige motorgeneratoren. De in een naast de machinekamer gelegen ruimte
omlaag-getransformeerde stroom, geleverd door de P. E. N.,
drijft hier n.1. verschillende motoren, waarmede dynamo’s ge
koppeld zijn. Deze agregaten leveren gloei- en anode-stroom
voor den eigenlijken zender, welke is opgesteld in de groote,
z.g. zenderzaal. Hier zien we dan het hoofdschakelbord, van
waar de geheele installatie bediend kan worden, behalve dan
de afstemming der verschillende kringen, welke ter plaatse
dient te geschieden. Op ijzeren pijpframes zijn de tallooze on
derdeden, waaruit een omroepzender bestaat, ondergebracht.
Iedere kring heeft een eigen, overzichtelijk gemonteerd frame;
zoo zien we twee gelijkrichter-frames, twee versterker-frames,
één voor de le afstemkring en één voor de antennekring, enz.
Uitgebouwd in de zenderzaal is de controlekamer te vinden.
Van eerstgenoemde door een glazen wand afgescheiden, is de
wachthebbende technicus in staat, vanaf zijn zitplaats de ge
heele installatie in ’t oog te houden, iets, wat een niet te onder
schatten voordeel is. In de controlekamer is bovendien een hulpschakelbordje opgesteld, van waaruit de voornaamste manipu
laties door het drukken op een knop verricht kunnen worden.
Bij het in- of uitschakelen van den zender is het dus niet noodig dat de beambte de controlekamer verlaat, om naar het
hoofdschakelbord te gaan. Een enkele druk-----en de geheele
zender staat stop. Dit bijv. in geval van nood, bij bliksemin
slag e.d. gevallen. De controle-kamer bevat voorts een gewonen
ontvanger, om het uitgezondene te controleeren en dan niet te
vergeten, de lijn-toestellen, om de verbindingen met de studio’s
buiten Huizen te bewerkstelligen en de verschillende versterkers.
Meetinstrumenten voor luchtdruk, spanning, modulatie, enz.
staan mede ter beschikking. Voorts vinden we hier een uitge
breide apparatuur voor het regelen van de modulatie. Dit is een
zeer precisieus werk, temeer, waar er veel van af hangt, n.1.
de goede of slechte ontvangst van het station. Tijdens de uit
zendingen kunnen we in de controlekamer steeds een beambte
vinden, die zorg draagt voor den goeden gang van zaken.
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In het gebouw vinden we nog een kleine wachtkamer, buiten
een koelvijver, waarin 20 M3. water ter beschikking staat voor
de afkoeling der groote lampen. Het water circuleert, met be
hulp van de eerdergenoemde pompen, steeds tusschen vijver en
lampen.
De „T”antenne, welke tusschen twee 65 meter hooge antenne-torens is gespannen, is 270 meter lang en bestaat uit
4 draden. Voor de korte-golfuitzendingen is nog een kleinere
antenne gespannen.
De „aax*de” wordt gevormd door een aantal in de aarde in
gegraven draden, welke nabij het zendgebouw boven den grond
komen om vanaf ijzeren afspanmastjes naar isolatoren op het
gebouw te loopen.
Dit is dan een korte beschrijving van het naar de eischen
des tijds ingericht zendgebouw van den N(ederlandschen)
D (raadloozen) O (mroep).
Nu nog een enkel woord over de wordings-geschiedenis van
den Katholieken Radio Omroep.
De Hilversumsche Draadlooze Omroep, welke in 1923 werd
opgericht, nadat de Hilversumsche omroepzender reeds eenigen
tijd had uitgezonden op kosten van de Nederlandsclie Seintoestellen Fabriek, bood Christelijken noch Katholieken dat
gene, wat deze belangrijke volksgroepen in ons land wel
wenschten. Het waren de Christelijken, die dit het eerst inzagen
en zich vereenigden tot de Nederlandsche Christelijke Radio
Vereeniging (N.C.R.V.) met het doel, om te komen tot gere
gelde, protestantsche uitzendingen. Deze vereeniging was eerst
enkele weken met haar uitzendingen begonnen, toen ook van
Katholieke zijde den wensch naar voren werd gebracht om te
komen tot uitzendingen, welke geheel onder eigen leiding zou
den staan. We danken het aan ’t doorzettingsvermogen en de
vooruitstrevende gedachten van Pater L. H. Perquin O. P., die
in 1925 naast zijn drukke bezigheden als Pastoor van de St.
Dominicuskerk aan de Spuistraat te Amsterdam tijd vond, om
alles voor te bereiden, de grondslagen te leggen voor dat
gene wat thans bereikt is. Toch bestond er in 1925 geen plan
voor een eigen zendstation, neen, ’t was slechts de bedoeling,
om, met het geld van onze luisteraars eens per week een geheelen avond te kunnen uitzenden datgene, wat het meest in
onze lijn lag. Het neutrale en dus oppervlakkige, niets zeg
gende van den H.D.O. was ons immers niet voldoende. Wij
wenschten Katholieke sprekers te hooren, eigen kunst naar
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buiten te dragen en ook onze kerkelijke plechtigheden te
laten doordringen in ziekenkamers maar ook in de kamers van
degenen, die hun geloof niet meer nummer één geplaatst had
den op hun levensprogramma. En kon ’t anders, dan dat er
onder ons, Katholieken voor dit doel gaarne geofferd werd?
Spontaan werd op initiatief en risico van den Heer M. J. van
den Biggelaar, toenmaals redacteur van „De Maasbode”, een
orgaan opgericht, „De R.K. Radio-Gids”, die beoogde, eenerzijds een vasteren band te vormen tusschen omroepleiders en
donateurs, anderzijds als propaganda-blad. Eerst was ’t een
half-maandelijksch blad, op 1 Mei 1926 werd het een weekblad:
de eene week 8, de andere 20 pagina’s tellende. Maar het blad
ontwikkele zich — evenals de Katholieke Omroep zelf — snel
en op 1 September 1926 verscheen het blad als gewoon wekelijksch orgaan ter sterkte van 16—20 pagina’s. En thans is
het uitgebreid tot een lijvig blad van meer dan zestig pagina’s
per week!
Wat den K. R. O. betreft, deze kon op Zondag 4 October 1925
zijn eerste Katholieke kerkdienst uitzenden. Deze uitzending
werd een groot succes en het aantal enthousiaste brieven dat
bij Pater Perquin binnenkwam, was veel grooter, dan ver
moed werd. Dank zij de ruime steun, welke door onze ge
loofsgenooten gegeven werd, kon op Dinsdag 24 November
1925 met een gerust hart aangevangen worden met de eerste
officieele avond-uitzending, welke de eerste was, van de ge
wone wekelijksche K.R.O.-uitzendingen. Bovendien werden om
de 3 weken Kerkdiensten en morgenwijdingen door den K.R.O.
uitgezonden.
De werkzaamheden van Pater Perquin voor den omroep be
gonnen een dergelijken omvang aan te nemen, dat het hem
onmogelijk werd, zijn pastoraat nog langer waar te nemen. Hij
werd hiervan dan ook ontheven en zoo was hij geheel beschik
baar voor de K. R. O.
Plaatsgebrek verbiedt ons, den strijd te bespreken, welke
gevoerd moest worden, opdat ons volksdeel zijn rechtmatige
positie in den radio-omroep kon innemen. Genoeg zij, dat ons,
tezamen met de Christelijken een zendvergunning werd ver
leend.
Een zendvergunning, welke thans zoo productief mogelijk
wordt gemaakt; redenen, waarom vele Katholieken, die tot dan
toe nog geen donateur waren van den K. R. O. of abonné op den
„Kath. Radio Gids” zich onverwijld hebben opgegeven. Onder de
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machtige aanbeveling van de Nederlandsche Bisschoppen, met
aanbevelingen zelfs van Z. H. den Paus en Kardinaal van
Rossum zal de K.R.O. en zijn orgaan dan ook volkomen beant
woorden aan hun taak: Katholiek Nederland ook in den om
roep te geven, waarop het recht heeft.
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BE VEREENIGING VAN ARBEIDERS RADIO AMATEURS.
Onze vereeniging, bij de luisteraars algemeen bekend als
V.A.R.A., is opgericht op 1 November 1925. Het is niet on
mogelijk, dat, wanneer deze regelen publiek worden, de naam
veranderd is. Er is althans een voorstel van één onzer „Centra”

G. J. ZWERTBROEK.

J. W. LEBON.

voor onze komende algemeene ledenvergadering in Februari,
om dezen te wijzigen in „Vereeniging Arbeiders Radio-Omroep.” Aldus „V.A.R.O.” Iets buitengewoons is zoo’n naam
verandering in de Nederlandsche Omroep-wereld niet: daar
aan zyn onze luisteraars den laatsten tijd wel gewend. Wél
is het buitengewoon, dat zoo’n voorstel wordt gedaan en zoo’n
besluit genomen door de leclen van een Nederlandsche Omroep
organisatie op volmaakt democratische wijze. Daaraan zijn
onze luisteraars niet gewend! Maar wat zal ik u zeggen —
zóó zijn nu eenmaal onze manieren.
Hieruit blijkt alzoo, dat de V.A.R.A. is een vereeniging in den
waren zin des woords, democratisch ingericht, met volledige
medezeggenschap der leden, met een jaarvergadering die de bestuursleden kiest, hun daden aan critiek onderwerpt en ze,
200 noodig, afzet.
Deze wijze van organisatie is ook niet anders mogelijk, om33
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dat de V.A.R.A is een vereeniging van arbeiders, die in hun
éigen organisatie nu eenmaal gewend zijn" zélf hun vertrou
wensmannen aan te wijzen en zélf hun handelingen te controleeren. Onder „arbeiders” dan te verstaan die groote groep,
die zich als zoodanig economisch en politiek heeft georganiseerd
in het Nederlandsch Verbond van Vakvereeni gingen en de
Sociaal-Democfatische Arbeiders Partij.
De V.A.R.A. is dus een deel van de Nederlandsche Arbeiders
beweging en haar welomschreven taak is dan ook: de ideëele
en materiëele belangen te dienen van de Nederlandsche Arbei
dersklasse in haar geheel door middel van haar eigen RadioOmroep.
Waarom nu is deze eigen Arbeiders Radio-Omroep gesticht?
Waarom hebben de arbeiders-luisteraars zich ruim twee jaar
geleden gedrongen gevoeld, zich daarvoor te vereenigen? Waar
om hebben zij zich toenmaals niet tevreden kunnen stellen met
hetgeen de toen bestaande „Algemeene” Omroep-organisatie
hun bood?
Men zou evengoed kunnen vragen, waarom zij eigenlijk deel
uitmaken van de strijdorganisatie van het proletariaat, de
klasse der bezitloozen. Waarom zij er zich niet mee tevreden
stellen louter Nederlandsch staatsburger te zijn, zonder
meer.
Deze vraag te beantwoorden, valt buiten het kader van dit
artikeltje. Laat ons constateeren, dat de arbeidersklasse zich
nu eenmaal economisch en politiek heeft georganiseerd. Laat
ons constateeren, dat de Nederlandsche georganiseerde
arbeider nu eenmaal andere wenschen heeft, andere ver
langens koestert, zich andere idealen stelt dan vele andere
van zijn medeburgers. Laat ons constateeren, dat deze
idealen zijn heele levenshouding bepalen. Laat ons constateeren,
dat hij zich in het gewone leven niet tevreden stelt met „alge
meene” kranten, boeken, lezingen, concerten, feesten enz. maar
dat aan zijn innerlijke behoeften veel meer dan door deze vol
daan wordt door de bijzondere lectuur, de bijzondere bijeen
komsten, die gestalte geven aan zijn bijzondere idealen. Laat
ons ten slotte constateeren, dat deze groep arbeiders nu
eenmaal een vierde deel uitmaakt van het Nederlandsche
volk.
Is het dan niet volkomen begrijpelijk, dat de vroegere
zoogenaamde „algemeene” Omroep daardoor, toen het eerste
nieuwtje er af was, de arbeiders-luisteraars niet vermocht te
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bevredigen? Zoomin hij dit trouwens ook andere bevolkings
groepen kon?
De arbeider, wiens belangstelling uitging naar den strijd
voor een betere samenleving, die, meer of minder bewust,
streefde naar een nieuwe, een gemeenschaps-cultuur, die met
overgave en liefde luisteren kon naar zijn eigen sprekers en
kunstenaars welke hem zijn idealen nader brachten, die met
heet enthousiasme zijn vlammende feesten, vol toekomstver
langen meevierde, — deze arbeider wilde bij zich thuis, in zijn
binnenkamer voor zijn radio-toestel óók wel eens iets .vernemen
van al datgene wat hem het leven bijzondere waarde gaf.
Hij verlangde ook van den radio-omroep iets, dat hem sprak
van zijn idealen, hem kon sterken in zijn strijd. Hij vroeg het
— maar verkreeg het niet! —
Daarom, waarde lezer, werd de Arbeiders Radio-Omroep
gesticht. In het leven geroepen door de luisteraars zelf, lang
zaam aan grooter gemaakt door de luisteraars zelf, omdat zij
van de Radio-Omroep méér, oneindig veel meer verlangen dan
vermaak en wat ijdele tijdpasseering en omdat de 1’art pour
Tart, de kunst óm de kunst-theorie voor hen geen inhoud heeft.
Laat men zich hoeden voor de gedachte, dat de Arbeiders
Radio-Omroep is gesticht en in ’t leven wordt gehouden door
een politiek lichaam dat zijn beginselen in den grooten kring
der radio-luisteraars wenscht te propageeren. Het tegendeel
juist is waar — de Arbeiders Radio-Omroep is gesticht en
wordt in stand gehouden door een belangrijk deel der luiste
raars zelf, die iets van den omroep wenschen te hooren dat
voor hen van bijzondere waarde is. „Politiek”? Ach, de politiek
maakt daarvan toch zoo’n klein bestanddeel uit! Het is de
socialistische sfeer, die zij door middel van de radio in hun
woning willen halen. Het is de socialistische geest, die zij door
middel van de radio in hun huiskamer willen doen leven. Het
is de socialistische cultuur, waaraan zij ook door middel van de
radio in vollen omvang deel willen hebben.
Ook de Katholieke-, ook de Christelijke luisteraars verlangen
ieder voor zich van den Radio-Omroep, wat de arbeider-luisteraar voor zich vraagt. Waarlijk, het zijn intellectueel en gees
telijk niet de slechtsten onder de luisteraars, die van den
Omroep voor zich meer verlangen dan wat verstrooing en Tart
pour Tart”! En het zijn de verschillende bijzondere Omroepen,
waarvan de V.A.R.A. er één is, die deze bijzondere verlangens
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bevredigen. Gelooft ook gij niet, dat in het bijzonder door hun
arbeid het aantal radio-lui steraars in het land zoo groot is? Ge
looft ook gij niet, dat juist zij groote belangstelling voor de
radio hebben gewekt bij zeer velen, die anders verre gebleven
waren?
De V.A.R.A. telt haar leden nog niet bij tienduizend-tallen.
Verwonderlijk is dit niet — het door haar vertegenwoordigde
volksdeel is het minst met aardsche goederen gezegende en de
aanschaffing van een radiotoestel eischt in het bijzonder van
hare menschen al zeer zware offers. Toch gaat haar ledental
snel vooruit en het laat zich aanzien, dat zij binnen betrekke
lijk korten tijd de grootsten van haar zusterorganisaties opzij
zal streven.
De V.A.R.A.-Omroep beschikt nog over weinig zendtijd.
Desniettegenstaande mag hij zich verheugen in de warme en
toenemende belangstelling van de luisteraars in het algemeen
en naar mate zijn invloed stijgt, zal hij zijn aanspraken op
meerderen zendtijd ook doen gelden. Aldus zal hij, langzamer
hand bouwende aan den Arbeiders-Radio-Omroep, dezen vol
maken.
April 1928.
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IETS OVER DE ONTWIKKELING VAN DEN RADIOHANDEL IN NEDERLAND
door A. van Santen.
Wanneer men voor tien jaren voor
speld had, dat in ons kleine Neder
land in 1928 een paar duizend radiohandelaren zouden zijn of altans
eenige duizenden neringdoenden op
dezen titel aanspraak zouden maken,
dan hadden wij even ongeloovig ge
glimlacht als wanneer men nu zou
zeggen, dat wij in 1940 vrijwel overal
handelaren in vliegtuigonderdeelen
zullen vinden.
Wei is er in de laatste decennia
een ontzaglijke vooruitgang op tech
nisch gebied te constateeren: stonden
wij eerst sceptisch tegenover de radio
en hare toepassingen, nu vindt nie
mand het meer vreemd om met
Amerika te telefoneeren en hoe spoe
A. VAN SANTEN.
dig zullen wij — in de huiskamer
gezeten — op het doek het wereld
gebeuren geprojecteerd zien en de levende krant hooren........
Een geheel nieuw bedrijfsleven is ontstaan: duizenden
nijvere handen zijn — alleen reeds in ons land — werkzaam
in de radio-industrie en hun aantal wordt overtroffen door het
getal handeldrijvenden in deze branche.
Hoe is dat zoo ontstaan? Hoeveel bedraagt de toename van
in- en uitvoer?
De cijfers van den in- en uitvoer van „Electrische toestellen
en installaties voor draadlooze telegrafie en telefonie, al of niet
gedemonteerd en n.a.g. afgewerkte deelen daarvan” worden:
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INVOER UIT LANDEN VAN HERKOMST
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INVOER:
1919
Kilogram

1920
Guldens

Kilogram

1921

Guldens

Kilogram

Totaal:
925.473 1.386.278 286.789 886.407
Duitschl.
888.964 1.223.595 194.949 427.340
32.322 143.592 80.071 391.156
Gr. Brit.
Frankrijk
4.024 15.078
8.225 51.983
V.S. Am er.
3.588
9.238
103
1.062

1922
Totaal:
Duitschl.
Gr. Britt.
Frankrijk
V.S. Amer.
België
N.O. lnd.

Guldens

84.560 565.189
39.077 268.828
26.965 170.376
13.485 93.993

1923

1924

143.000 676.000 159.000 757.000
104.000 417.000 121.000 484.000
15.000 121.000 19.000 135.000
3.000 23.000
8.000 50.000
2.000 42.000
8.000 65.000
4.000 27.000
2.000 10.000
12.000 38.000
1.000
8.000

240.000 1.214.000
109.000 448.000
64.000 285.000
35.000 224.000
14.000 127.000
14.000 102.000

1925
1926
1927
Totaal:
505.000 2.472.000 843.500|3.434.000 1.183.00014.817.000
Duitschl. 1.201.000 811.000
161.000 767.000
Gr. Brit.
59.000 347.000
Frankrijk
V.S. Amer. 42.000 305.000
België
23.000 162.000

INVOER 1926.
Kilogram:

Totaal:
Duitschland
Groot Brittannië
Frankrijk
Ver. Staten
N.O. Indië
België
Zweden
Zwitserland

Gulden:

843.500
351.h90
188.195
136.387
75.467

3.434.484
1.234.101
827.194
599.607
443.874

982
74.137
5.934
4.054

1.340
219.314
50.877
22.219
39

INVOER naar waarde
1919

WO

wi

1922

1923

192'r

1925

1926 1927

ir.eoo.ooo
*600.000
4.400.000
*.200.000
* 000.000
3800.000
3.600.000

i—

3.900.000
3.200000
3000.000
i

2.800.000
2600.000
2900.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000

i.mooo
1.200.000
1000.000.
800.000 .
600000 .
900000 .
200000 .
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Voor het jaar 1927 hebben we ons de moeite gegeven om
ook de maandelijksche invoeren te rangschikken, zoodat we
dan het volgende overzicht verkrijgen:
INVOER 1927
Waarde in veelvouden van Fl. 1000.-.
Januari
Februari
Maart .
April .
Mei . .
Juni
Juli . .
Augustus
Septembe
October
Novembei
December
Totaal .

Duitschl.

België

156

30

Gr. Britt. Frankrijk Ver. Staten

61

165
182
309
105
139
237
149
151
318
308
382
2601

27
21
33
15
13
27
18
19
24
30
27
284

90
109
72
61
53
23
69
115
103
132
145
1033

57
32
47
23
26
23
12
18
35
55
56
42
426

23

29
44
28
25
30
63
15
30
42
51
50
430

Nadere details waren op het oogenblik dat wij dit schrijven,
nog niet bekend.
Welk deel van de totale import voor rekening van elk land
hierboven genoemd komt, vindt U in een overzicht van de ver
houdingen der cijfers van invoer in ons land, gerangschikt
naar de voornaamste landen van herkomst. Diezelfde verhoudingscijfers komen tot uiting in de schematische voorstelling
van figuur II.
1919 1920

1921

1922 1923 1924 1925 1926 1927

62
64 37 33 36 54 %
Duitschl.
.18 18
231 31 24 21 %
Gr. Britt. 10:J 44
6.1 181- 14 17 9 %
31
Frankr.
1
6
161
61 81 101 121 13 9 %
V.S. Am er. -J- 1
—
6 51- o/0
7
4" 11 8
België
—
—
—
De hieronder vermelde grafische voorstellingen van de verhoudingscijfers der invoeren in 1919 en 1925 toonen duidelijk
de groote verschuiving aan, die sinds 1919 heeft plaats gevon
den. (Zie fig. III en IV).
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Interessant is tevens om de toeneming van de invoercijfers
na te gaan, waarbij wij als basis het jaar 1921 nemen en de
waarde van den invoer in dat jaar op 100 stellen. Wij komen
dan tot de volgende verhoudingen:
Waarde van den invoer in duizenden guldens:
100 o/0
1921
565
120 o/0
676
1922
134 o/0
757
1923
215 o/0
1924
1214
1925
2472
438 %
1926
3434
600 o/0
1927
4817
852 o/o
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Moge de stijging van den invoer belangrijk, ja zelfs buiten
gewoon genoemd worden, de toename van den uitvoer is in
één woord phenomenaal.
Bezien wij deze cijfers eens nauwkeuriger:
UITVOEIt NAAK:
1921
1920
1919
Kilogram Gulden Kilogram Gulden Kilogram Gulden
7.824 53.208 20.596 190.448 40.119 225.942
Totaal:
6581 43.971
7.306 50.545
2.044 10.279
Duitschl. . .
50 544
8.307
111.755
7.436
42.069
5.724
Ned.Indië. .
1.800 13.350
Ver. Staten .
5.500
871
5.000
1.075
IJsl./Den. . . ,

Polen ....
Gr.Britt. . .

6.000
15.030

'
1922

Totaal:
Duitschl. .
Ned.Indië.
Gr.Britt. .
Argentinië
Frankrijk.
België. . .

i

33.000
74.792

1923

Kilogram Gulden Kilogram Gulden
63.000 335.000 43.000 254.000
3.000 17.000
17.000 48.000
33.000 204.000 11.000 64.000
12.000 72.000 20.000 125.000
3.000 14.000
1.000 10.000
2.000 14.000

1924
Kilogram Gulden
100.000 402.000
11.000 65.000
11.000 64.000
50.000 157.000
6.000 15.000
2.000 15.000
15.000 53.000

1927
1926
1925
Kilogram Gulden Kilogram Gulden Kilogram Gulden
375.000 879.000 1196.579 3342.849 2076.000 9197.000
Totaal:
Duitschl. . . 13.000 70.000 42.446 403.029
11.246 52.119
België. . . .
Gr.Britt. . . 309.000 537.000 746.669 746.778
78.229 1160.808
Frankrijk. .
284.831
196.015
139.000
23.000
N.O.Indië. .
20.868 170.404
Zweden . . .
9.555 91.036
Denemarken
7.300 82.680
Tsj.Slowakije
24.715 91.069
Australië . .
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Voor het jaar 1927 hebben wij ook de maandelijksche uitvoercijfers vermeld en wel:
UITVOER 1927
Waarde in veelvouden van Fl. 1000.
1
1C
Januari. . . .
Februari . .
Maart. . . .
April ....
Mei .....
Juni . ....
Juli............
Augustus. .
September.
October. . ,
November .
December .
Totaal

173
99
44
44
31
19
74
137
131
258
290
404

:2

34
47
44
29
16
56
19
45
91
82
61
112

*1

•o

g

•c

1-4

o

£

85
88
137
95
76
86
108
103
146
16S
162
91

61 87 19
261 63 26
110
5 30
2 18
47
7
123 14
7
201 10
113 26 30
72 19 16!
74 19 39
56
9 104
171 16 152
150 13 88

n

g

1
C

5:

s:

g

o

-

é

s5
g

O

—
37
30 53
27 10'
35 17
47 21
6
45
44 601
34; 48
52 54]
34 67;
23 50

I i 1
I I 1
< , <

291 25
— 1G
- 23
10; 36
28| 30
39' 121
71 02
79 19
43 51
48 16
15 29
2
6

1704 636 1345 1439 283 536 371 523 368 430

Ook in de uitvoer cijfers is een voortdurende stijging waar
te nemen behalve in het jaar 1923, waarin een belangrijke
inzinking plaats vond. Vergelijke grafische lijn in figuur V.
Wanneer we op dezelfde wijze, als we dit bij de invoercijfers gedaan hebben, ook den uitvoer in 1921 op 100 stellen,
komen we tot de volgende verhoudingscijfers:
Waarde van den uitvoer in duizenden Guldens:
1921
100 o/0
226
1922
148 o/0
335
254
1923
112%
402
1924
180 o/0
1925
879
388 o/0
1926
3343
1480%
1927
9197
4070 %
Van een radio-artikelen importeerend land is dus Nederland
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in de laatste jaren een expörteerend land geworden en wel
zoodanig, dat de uitvoer den invoer meer dan twee maal over
treft.
De in- en uitvoercijfers geven natuurlijk nog niet precies
het verbruik aan. Want bij al deze beschouwingen is natuurlijk
de binnenlandsche productie voor een groot deel buiten be
schouwing gelaten. Wat de afgewerkte onderdeelen voor de
vervaardiging van radio-toestellen hier te lande betreft, zijn
deze natuurlijk in de statistiek verwerkt.
Maar, om een grooten bedrijfstak te noemen, de in Neder
land vervaardigde radiolampen in eigen land verbruikt, zijn
in bovengenoemde cijfers niet verwerkt; evenmin tal van an
der artikelen zooals luidsprekers, gelijkrichters, plaatspanningsapparaten, enz.
Wij zullen ons niet aan een schatting wagen, maar wij weten,
dat de som van die getallen in de vele millioenen guldens loopt.
Wat nu den radiohandel zelf betreft, zoo citeeren wij gaarne
hetgeen te dezer zake vermeld werd in een der verslagen van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam:
„Het noodlijdende electrotechnische grossiers- en winkelbe
drijf heeft een grooten steun gekregen in de toenemende vraag
naar radiotoestellen en onderdeelen. Het ligt voor de hand,
dat bij een zoo snel opkomend bedrijf als het onderhavige, vele
moeilijkheden overwonnen dienen te worden, omdat zich ook
tal van nieuwe firma’s vestigden, die niet met den handel ver
trouwd zijn en ook de gegoedheid dezer firma’s wel eens te
wenschen over laat. Een ongunstigen invloed op den handels
toestand werd uitgeoefend door het feit, dat tal van artikelen
hier werden ingevoerd uit landen met zwakke valuta en dan
aangeboden beneden de prijzen, tegen welke de gevestigde han
delaren van hun leveranciers of fabrikanten konden betrek
ken. Door den Nederlandschen Bond van Radiohandelaren
werden maatregelen hiertegen genomen, doch afdoende ver
betering zal slechts kunnen worden verwacht, wanneer in de
ons omringende landen de geldswaarde gestabiliseerd zal zijn.”
Inderdaad is door de stabilisatie de deloyale concurrentie
eenigszins verminderd: ook de Nederlandsche Bond van Radio
handelaren heeft daartoe natuurlijk het zijne bijgedragen.
Deze bond, die in het najaar van 1924 opgericht werd met
ruim dertig leden, telt er thans bijna zevenhonderd: bijna elke
fabrikant of grossier van beteekenis op radiogebied is thans aan
gesloten bij den Nederlandschen Bond van Radiohandelaren.
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TRANSFORMATOREN, PLAATSTROOMAPPARATEN EN
GELIJKRICHTERS. DOEL EN WERKING VAN DEN
TRANSFORMATOR. DE TOEPASSING VAN DEN TRANS
FORMATOR IN DE ELECTROTECHNIEK.
dcor J. L. Leistra. Cand. E. J.
Een transformator is een inrich
ting, welke dient voor het omzetten
van wisselstroom van hooge spanning
in wisselstroom van lage spanning of
omgekeerd. Met behulp van een
transformator kunnen wisselspan
ningen dus „omhoog of omlaag wor
den getransformeerd”, zooals de ge
ijkte term daarvoor luidt.
De aard en de eigenschappen van
een wisselstroom mogen hier eigen
lijk we 1 als bekend verondersteld
worden, maar ten overyloede zullen
de voornaamste eigenschappen hier
in ’t kort nog even aangegeven
worden.
Een wisselstroom is een stroom,
welke voortdurend van grootte, en
J. L. LEISTRA.
periodiek van richting verandert. Het
eenvoudigst bestudeert men de eigen
schappen van een wisselstroom aan de hand van een grafische
voorstelling, welke het verband aangeeft tusschen de stroomsterkte en den tijd. Figuur 1 is een dergelijke grafische voor
stelling, welke het verloop voorstelt van een technischen wissel
stroom, zooals die b.v. door een stadscentrale wordt geleverd.
Hiermee wordt volstrekt niet bedoeld, dat elke stadscentrale een
stroom zou leveren precies volgens figuur 1, maar wel altijd
iets in dien geest. Zoo’n technische wisselstroom lijkt heel veel
op den theoretischen vorm, die een wisselstroom eigenlijk zou
moeten hebben en die in figuur 2 is voorgesteld.
Deze lijn heet een sinuslijn en een wisselstroom die precies
volgens deze lijn toe- en afneemt, noemt men een zuiver sinusvormigen wisselstroom. Alle berekeningen en formules, die op
den wisselstroom betrekking hebben, gelden eigenlijk alleen
voor den zuiver sinusvormigen wisselstroom. Gelukkig is de
overeenkomst tusschen den practischen en den theoretischen
vorm dusdanig groot, dat we zonder bezwaar de theorie ook op
de practische wisselstroomen kunnen toepassen.
46

^Vj

5

>n

£
v>

t

z

-—-I

\n

A

tijd.

f
T

Fig. 2

Aan een wisselstroom onderscheidt men nu de volgende fundamenteele grootheden:
le. de maximale waarde of piekwaarde, dat is de hoogste
stroomsterkte die er optreedt, welke in de figuur wordt voor
gesteld door het lijntje PQ. De maximale stroomsterkte wordt
voorgesteld door Imax.
2e. De tijdsduur van wat men noemt één volle periode, welke
in de figuur is aangegeven als de’ afstand tusschen de punten
A en C en welke wordt voorgesteld door de letter T. Men noemt
47

deze grootheid de trillingstijd. Bij den sterkstroom is deze T
steeds gelijk aan 5l0- seconde, bij de wisselstroomen, die in de
radiotechniek optreden, kan T
-ööVüïï seconde en nog veel
minder bedragen.
3e. Van den trillingstijd is afgeleid het begrip frequentie.
Onder frequentie van een wisselstroom verstaat men het aantal
volle perioden, dat per seconde wordt uitgevoerd. Hoe kleiner
dus de trillingstijd is, m.a.w. hoe korter elke periode duurt, des
te grooter is de frequentie. Het zal zonder meer duidelijk zijn,
dat het getal, dat de frequentie aangeeft, het omgekeerde is van
den trillingstijd. D.w.z. als de trillingstijd 1/50 seconde is, dan is
dë frequentie 50. In tegenstelling met den trillingstijd, welke in
seconden wordt uitgedrukt, is de frequentie een onbenoemd ge
tal, dus een getal zonder meer. Dit getal wordt in den regel
voorgesteld door n of f.
4c. Van de maximale stroom sterkte, Imax = I,nax is afgeleid de
z.g. effectieve of middelbare stroomsterkte, welke geschreven
wordt als Ieff=I.,ir of I zonder meer Wanneer n.1. over een wissel
stroom van een bepaalde sterkte gesproken wordt, dan wordt
altijd stilzwijgend bedoeld: de effectieve stroomsterkte. Deze
effectieve stroomsterkte krijgt men nu door de maximale waar
de te vermenigvuldigen met Yi V 2, dat is ongeveer 7/10.
Hoe men tot deze definitie is gekomen, kan hier niet verder
worden nagegaan.
De .beteekenis van de effectieve waarde is echter deze: een
wisselstroom met een effectieve waarde van b.v. 10 Ampère is
gelijkwaardig met een gelijkstroom van 10 Ampère, d.w.z. wor
den de beide stroomen door een weerstand geleid, dan ontwik
kelen ze daarin dezelfde warmtehoeveelheid per seconde.
Wat voor wisselstroomen geldt, geldt ook voor wisselspan
ningen. Een wisselstroom toch is het gevolg van een wisselspan
ning, dat is een spanning, die op dezelfde manier verandert als
hierboven voor een wisselstroom werd aangegeven. Een wissel
spanning heeft dus ook een effectieve waarde. De beteekenis
van de effectieve wisselspanning is analoog aan die van de
effectieve stroomsterkte. Wanneer dus een gloeilamp op een
gelijkspanning van 220 Volt wordt aangesloten, dan brandt
deze met dezelfde helderheid als wanneer zij is aangesloten op
een wisselspanning met een effectieve waarde van 220 Volt.
Met behulp van een transformator kunnen nu wisselspannin
gen naar verkiezing worden vergroot of verkleind. Natuurlijk
blijft een wisselspanning na transformatie het karakter houden
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van een wisselspanning. Om een wisselspanning om te zetten
in een gelijkspanning, daar is meer voor noodig dan een trans
formator alleen, zooals in het vervolg van dit artikel zal blijken.
Het spreekt wel vanzelf, dat de transformator in de electrotechniek een zeer belangrijke plaats inneemt. Inderdaad we
zouden ons moeilijk een electriciteitsbedrijf kunnen voorstellen
zonder transformatoren.
Een transformator verhoogt of verlaagt dus de spanning,
waaronder een wisselstroom kan worden afgenomen. Heeft
iemand een of ander toestel, dat met 65 Volt moet worden ge
voed, dan schakelt hij tusschen het stadsnet (dat b.v. een span
ning heeft van 220 Volt) en het toestel een transformator, die
de spanning van 220 Volt op 65 Volt verlaagt. De energie, die
het betreffende toestel verbruikt, wordt in dit geval aan den
transformator onttrokken, d.w.z. niet direct (maar indirect)
aan het stadsnet.
Men onderscheidt aan een transformator een z.g. primaireen secundaire zijde. De primaire wordt met de oorspronkelijke
stroombron verbonden, de secundaire wordt daardoor op haar
beurt als het ware stroombron. De energie, welke door de secun
daire aan een verbruikstoestel wordt afgegeven, wordt blijkbaar
van de primaire naar de secundaire overgedragen. Behalve
transformatie van spanningen vindt men in een transformator
dus blijkbaar ook energieoverdracht. Voor elk ding, waarin van
een energieover dracht (hetzij van den eenen vorm in den an
deren, of hoe dan ook) sprake is, geldt de wet van het behoud
van arbeidsvermogen. Deze wet zegt in ’t kort: er kan geen
energie verloren gaan of uit niets ontstaan. Wanneer aan de
secundaire zijde van een transformator dus een bepaalde ener
gie wordt ontnomen, dan vHgt uit bovengenoemde wet, dat aan
de primaire minstens evenveel energie moet worden toegevoerd.
Zouden we zeggen „evenveel” dan zouden we een gedachten
fout begaan, die de oude Grieksche wijsgeeren reeds karakteri
seerden als „het uitsluiten van mogelijkheden”. Immers het
is best mogelijk, dat bij de werking van den transformator
energie voor ons verloren gaat, d.w.z. wordt omgezet in een an
deren vorm van energie, die niet nuttig is voor het doel, waar
voor wij den transformator gebruiken. Dit is ook inderdaad het
geval. Een transformator wordt onder het bedrijf verwarmd,
er wordt warmte ontwikkeld. Dit wil zeggen er wordt een ge
deelte van de toegevoerde energie in warmte omgezet, natuur
lijk ten koste van de afgegeven energie.
Het ligt voor de hand, dat men er het hoogste belang bij
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heeft dit energieverlies tot het uiterste minimum te beperken
en daarom is men bij de constructie van transformatoren zeer
wel geslaagd. Vermogens van duizenden kilowatt’s, voldoende
om geheele stadsgedeelten van stroom te voorzien, worden „ge
transformeerd”, waarbij de verliezen slechts een paar procent
(hoogstens) zijn.
Men drukt dit uit door te zeggen: deze transformatoren
hebben een hoog nuttig effect. Hieronder verstaat men de ver
houding, uitgedrukt in procenten, tusschen het afgegeven en het
toegevoerde vermogen. Wordt aan een transformator 200 K.W.
toegevoerd en wordt er 196 KW afgegeven, dan is blijkbaar het
verlies 2%van het toegevoerde vermogen, of m.a.w. het nuttig
effect 98% (populair uitgedrukt: 98% van het vermogen krij
gen we terug.).

£

A.

Prim
w,

B
Fig. 3.

Kleine transformatoren, zooals in de bij een radiotoestel ge
bruikte plaatstroomapparaten en dergelijke gebruikt worden,
hebben niet een zoo hoog nuttig effect, de verliezen daarin
zijn procentsgewijs dus grooter. Echter is bij kleine transforma
toren van goed fabrikaat het nuttig effect toch zeker nog wel
90%.
Het nuttig effect is vanzelfsprekend een maatstaf voor de
kwaliteit van den transformator.
Komen we thans tot de inrichting van den transformator.
Een transformator bestaat uit een ijzerkern, waaromheen
2 wikkelingen zijn gelegd. Deze wikkelingen worden genoemd
primaire en secundaire wikkelingen. Schematisch wordt de
transformator voorgesteld door fig. 3.
De aantallen windingen van primaire en secundaire spoel zijn
in de figuur aangeduid resp. met Wx en W2. De verhouding
50
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tusschen de windingsgetallen wordt wikkelverhouding genoemd.
Heeft de secundaire drie maal meer windingen dan de primai
re, dan spreekt men van en wikkelverhouding 1 op 3. Inplaats
van wikkelverhouding kan men ook zeggen transformatieverhouding. De theorie leert namelijk, dat de wikkelverhouding met
een zeer groote benadering gelijk is aan de verhouding van de
primaire en secundaire spanningen. Deze laatste verhouding
noemt men de transformatieverhouding en deze is dus practisch
identiek met de wikkelverhouding.
Het aantal windingen is dus blijkbaar een maat voor de span
ning. Vergrooten van het aantal secundaire windingen bij ge
lijkblijvend aantal primaire windingen geeft dus verhooging
van de secundaire spanning.
Naarmate de secundaire spanning bij een transformator
hooger wordt, wordt de stroom, welke deze wikkeling af kan
geven, kleiner. Immers, afgezien van de verliezen is de energie
aan den primairen en secundairen kant gelijk. In een electrische
keten is in ’t eenvoudigste geval, dus afgezien van bijzonder
heden, steeds het product van spanning en stroom aan primai
ren en secundairen kant ongeveer gelijk. Is de secundaire
spanning tien maal grooter dan de primaire, dan is ten naasten
bij de primaire stroom tien maal grooter dan de secundaire.
Op de beteekenis van de ijzerkern komen we hieronder bij
de werking van den transformator terug. Hier zij in verband
met de windingsgetallen alleen opgemerkt, dat er een verband
bestaat tusschen de afmetingen van de kern en het aantal win
dingen, dat de primaire wikkeling hebben moet om den trans
formator op een bepaalde wisselspanning te kunnen aansluiten.
Uit de hieronder volgende tabel kan men de vereischte winAantal windingen voor

Kernafmetingen
in c.M.

Doorsnede
in c.M 2

127 Volt

1 X 1
1.5 X 1-5
2X2
2.5 X 2.5
3 X 3
4X4
5 X 5

1
2.25
4
6.25
9
16
25

6350
2850
1590
1015
705
398
254

220 Volt

11000
4380
2750
1760
1220
685
440
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dingsgetallen vinden voor de in ons land voorkomende netspan
ningen en verschillende kerndoorsneden.
De uitdrukking „kerndoorsnede” spreekt voor zichzelf. Hier
onder verstaat men het ijzeroppervlak, gemeten in vierkante
cM. dat men te zien krijgt als men een been van de kern door
snijdt.
Heeft men 'het primaire aantal windingen uit de tabel gevon
den, dan is het vereischte aantal secundaire windingen snel ge
vonden, door het eerstgenoemde met de gewenschte transformatieverhouding te vermenigvuldigen. Omdat de primaire
stroom tennaastenbij evenzoovele malen grooter is dan de
secundaire stroom als de transformatieverhouding bedraagt,
moet de draaddoorsnede dienovereenkomstig grooter zijn. Dooi'
een draad met een bepaalde doorsnede mag men n.1. niet een
willekeurig groote stroomsterkte toelaten, daar hierdoor de
wikkeling ontoelaatbaar verwarmd zou worden. Volkomen
vaste normen waaraan men zich houden kan bij de keuze van
de draaddoorsnede bestaan er niet. In de onderstaande tabel
zijn eenige getalwaarden vereenigd, die practisch een volkomen
veilige transformatorconstructie geven.
draaddikte in m.M.

Toelaatbare stroomsterkte in Ampére’s

0.1
0,2
0,3
0,4
0,5
1,2,-

0,03
0,12
0,25
0,45
0,7
2,6,-

Gaan we thans over tot de werking van den transformator.
Veronderstel, de primaire wikkeling (zie figuur 3, klemmen
A en B) wordt aangesloten op een bepaalde wisselspanning,
dan zal er een zekere wisselstroom door de primaire wikkeling
vloeien. Een gevolg hiervan is, dat de kern wordt gemagneti
seerd. Zoodra n.1. een electrische stroom door een winding
wordt geleid, waarin zich een ijzeren kern bevindt, dan ont
staat daarin een magnetische werking, de kern wordt gemag
netiseerd. We zeggen dat er dan een aantal magnetische
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krachtlijnen of een magnetische krachtstroom door de kern
vloeit.
De sterkte van dezen magnetischen krachtstroom is binnen
zekere grenzen evenredig met de stroomsterkte. Wanneer dus
de stroom, zooals hier het geval is, voortdurend van grootte en
periodiek van richting wisselt, dan zal de sterkte van den bun
del krachtlijnen die door de kern vloeit, op dezelfde manier
veranderen.
De magnetische krachtlijnen verloopen bijna geheel door het
ijzer van de kern; de windingen van de secundaire spoel die
evenals de primaire windingen om dezelfde kern geslagen zijn,
omvatten dus de magnetische krachtlijnen, welke door den
primairen stroom worden voortgebracht. De functie van de
ijzerkern in den transformator is juist er voor te zorgen, dat
zooveel mogelijk alle krachtlijnen, welke door de primaire wor
den opgewekt, ook door de secundaire worden omvat. Hoe beter
de kern constructief is gemaakt, des te beter zal zij aan het
gestelde doel beantwoorden.
Dat de krachtlijnen werkelijk door de kern verloopen en
zich niet zonder meer om de primaire spoel heen sluiten, is
een gevolg van de eigenschap van het ijzer, dat het de mag
netische krachtlijnen, zooals men dat uitdrukt, aanzienlijk ge
makkelijker doorlaat dan lucht.
De bundel magnetische krachtlijnen, welke dus zoowel door
de primaire als door de secundaire spoel vloeit, vormt als het
ware de schakel tusschen primaire en secundaire keten. Men
noemt deze schakel gewoonlijk een magnetische koppeling tus
schen de ketens.
Een bundel magnetische krachtlijnen heeft nu de eigen
schap, dat wanneer hij door een winding wordt omvat, elke
verandering in de sterkte er van een electrische spanning doet
ontstaan in de winding. De krachtlijnenbundel door de transformatorkern verandert voortdurend, en wel in het theoretisch
eenvoudigste geval grafisch voorgesteld volgens een sinuslijn,
en het gevolg daarvan is, dat in de secundaire wikkeling een
spanning wordt opgewekt, welke het karakter heeft van een
gewone wisselspanning.
Zoo zien we dus, dat de werking van den transformator in
het kort hierop neerkomt: de wisselspanning waarop de
primaire wikkeling is aangesloten, kortweg de primaire span
ning genoemd, is oorzaak van het ontstaan van een primairen
stroom. Hierdoor ontstaat een wisselende magnetische werking
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in de kern en laatstgenoemde wekt in de secundaire spoel
wederom een wisselspanning op. Elke winding van de secun
daire spoel verkeert in dezelfde omstandigheden en dus zal in
elke winding een gelijke spanning worden opgewekt. Bezit de
secundaire spoel 1000 windingen, dan is de secundaire span
ning gelijk aan 1000 maal de spanning die in elke winding
afzonderlijk wordt opgewekt. Zoo kan men dus inzien, dat door
het vergrooten van het aantal secundaire windingen, m.a.w.
door het vergrooten van de wikkelverhouding, de secundaire
spanning willekeurig kan worden opgevoerd.
De wisselende magnetische krachtstroom door de kern indu
ceert echter niet alleen een spanning in de secundaire spoel,
maar even zoo goed in de primaire. De primaire verkeert dus
in een heel eigenaardige conditie; er werkt van buiten af een
zekere wisselspanning op, terwijl door de magnetische kracht
lijnen in de spoel zelf ook een spanning wordt opgewekt. De
theorie leert omtrent deze laatste spanning, dat deze de uit
wendige spanning tegenwerkt. Het is dus wat men noemt voor
de uitwendige spanning een tegenspanning en een gevolg hier
van is, dat de stroomsterkte die een wisselspanning door de
primaire spoel heen veroorzaakt, onvergelijkbaar veel kleiner
is dan de stroomsterkte, die het gevolg zou zijn van een even
groot aantal Volts gelijkspanning. Inderdaad zal een trans
formator, welke gemaakt is om op een 220 Volts wisselstroomnet te worden aangesloten, bij aansluiting op een 220 Volts
gelijkstroomnet tengevolge van de dan optredende zeer groote
stroomsterkte in een minimum van tijd doorgebrand zijn.
Dat verschijnsel van het optreden van een tegenspanning in
de spoel noemt men de werking van de zelfinductie daarvan.
Wanneer men zegt, dat een spoel zelfinductie heeft, dan wil •
dat niets anders zeggen, dan dat elke wisselstroom, welke er
doorheen vloeit, in die spoel een spanning doet ontstaan,
welke de uitwendige spanning tegenwerkt.
Het verschijnsel van de zelfinductie berust dus op het bestaan
van magnetische krachtlijnen in de spoel; de werking ervan
zelfinductie openbaart zich zoodra het aantal krachtlijnen een
verandering ondergaat.
Het aantal krachtlijnen neemt toe naarmate de doorsnede
van de ijzerkern grooter wordt, terwijl de spanning die in de
spoel opgewekt wordt, zooals wij hierboven hebben gezien,
evenredig is met het aantal windingen van die spoel. De
zelfinductie wordt daarom bepaald èn door het aantal win54
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dingen èn door de doorsnede van de ijzerkern. Hoe grooter
deze beide zijn des te grooter is de zelfinductie. Een groote
zelfinductie wil zeggen, dat elke kleine stroomverandering
groote tegenspaningen doet ontstaan. Dat wil dus m. a. w.
zeggen, wanneer een spoel met een groote zelfinductie op een
bepaalde wisselspanning wordt aangesloten, dan zal er maar
een kleine wisselstroom door die spoel ontstaan.
Een spoel, welke slechts een kleinen wisselstroom doorlaat,
noemt men een smoorspoel; de primaire wikkeling van een
transformator werkt dus ten opzichte van de primaire span
ning als een smoorspoel.
Deze toestand verandert volkomen, wanneer van de secun
daire wikkeling van den transformator een stroom wordt afge
nomen. Deze z.g. secundaire stroom, welke de secundaire wik
keling doorloopt, heeft immers ook invloed op de magnetisatie
van de kern en wel blijkt deze invloed te zijn een ontmagnetiseerende, d.w.z. om de magnetisatie van de kern in stand te
houden moet de primaire stroom toenemen en dat gebeurt dan
ook werkelijk. Een transformator is dus wat men noemt een
zelfregelend toestel, d.w.z. wordt aan den secundairen kant
een bepaald vermogen afgenomen, dan wordt automatisch
door de primaire een gelijkwaardig vermogen opgenomen.
Is aan de secundaire wikkeling geen verbruiksketen aan
gesloten, d.w.z. is de secundaire wikkeling onbelast, dan werkt
de primaire wikkeling als een smoorspoel en wordt door de
primaire maar een uiterst kleine stroomsterkte opgenomen.
Dezen stroom noemt men de nullast stroom van den transfor
mator. In onbelasten toestand treden in den transformator ook
verliezen op, n.1. energieverliezen als gevolg van de telkens
wisselende magnetisatie van een ijzerkern. Deze verliezen wor
den door den nullast stroom geleverd.
Een enkel woord over de constructie van de kern is hier
ook zeker op zijn plaats. De bedoeling van de kern is blijkens
het voorgaande de magnetische krachtlijnen zooveel mogelijk
door de primaire en secundaire spoel te laten loopen. Om dit
te bereiken is noodig, dat wij het den magnetischen kracht
lijnen in de kern, om het zoo maar eens uit te drukken, zoo
gemakkelijk mogelijk te maken. Dit bereikt men door de kern
zoo goed mogelijk magnétisch gesloten te maken, d.w.z. zonder
luchtruimten daarin. Om het aanbrengen van de spoelen op de
kern mogelijk te maken, is het noodzakelijk, dat de kern uit
elkaar genomen kan worden, dus uit stukken wordt opge55

bouwd. De constructeur dient er dan voor te zorgen, dat de
afwerking van die deelen zoodanig nauwkeurig geschiedt, dat
wanneer de kern in elkaar is gezet, er tusschen de samen
stellende deelen van de kern geen noemenswaardige lucht
ruimte overblijft.
Een transformatorkern mag ook geen massieve ijzerstaaf
zijn; een massieve kern zou gloeiend heet worden. Dit komt,
doordat de primaire stroom in het ijzer van de kern zelf ook
tracht stroomen op te wekken. Dergelijke stroomen noemt men
dwarrelstroomen in het ijzer. Het ontstaan van deze dwarrel
stroomen beiteekent natuurlijk een energieverlies, d.w.z. de
energie die dan voor ons verloren gaat, wordt in de kern in
warmte omgezet. Om het ontstaan van dwarrelstroomen zoo
veel mogelijk tegen te gaan, maakt men de kern niet massief,
maar wordt deze opgebouwd uit dunne plaatjes, welke onder
ling geisoleerd zijn. De isolatie van de plaatjes onderling is
oorzaak, dat dwarrelstroomen niet van het eene blikje op het
andere kunnen overgaan. Men noemt deze plaatjes lamellen
en de bewerking, die de kern ondergaat, lamelleeren van de
kern. De isolatie tusschen de lamellen verkrijgt men door deze
met dun papier te beplakken, met isolatielak te bespuiten of
door het oppervlak voldoende roestig te laten zijn.
De theorie leert, en trouwens het spreekt ook wel haast van
zelf, dat de verliezen als gevolg van de dwarrelstroomen in de
kern steeds kleiner worden naarmate men de lamellen dunner
neemt, of m.a.w. de kern fijner lamelleert.
Ook de soort van het gebruikte ijzer is van het allerhoogste
belang. Men gebruikt z.g. transformatorblik, dat speciaal voor
dit doel kleine hoeveelheden mangaan en silicium bevat.
De toepassing van den transformator in ontvangtoestellen.
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Elders in dit boek vindt men de werking van de radiolampen
beschreven. Hier kan dus worden volstaan met een beschou
wing van de werking van den transformator als zoodanig in
combinatie met een drie-electrodenlamp.
De principieele schakeling van een lampversterker is weer
gegeven in figuur 4. Hierin is voorgesteld een drie-electroden
lamp met de aansluitingen: gloeidraad G, rooster R en plaat
P. Verder de gloeistroombatterij Bi en de plaatbatterij B2.
De werking van een dergelijken versterker kan met weinig
woorden aldus worden aangegeven: wanneer er een wissel
spanning aan de klemmen A en B, dus aan rooster en gloei
draad van de lamp wordt gelegd, dan krijgen wij aan de
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klemmen van de secundaire wikkeling van den transformator
een wisselspanning, die eenige malen grooter is. De spanning,
welke tusschen rooster en gloeidraad van de lamp wordt ge
legd, zouden wij toegevoerde spanning kunnen noemen of in
komende spanning en de spanning, die tusschen de klemmen
van de secundaire wikkeling van den transformator ontstaat,
noemen wij afgegeven of uitgaande spanning. Het getal dat
aangeeft hoeveel malen grooter de afgegeven spanning is dan
de toegevoerde, noemt men het versterkingscijfer van de
schakeling.
De constructie van een versterker zal er in de eerste plaats
op gericht moeten zijn een behoorlijk versterkingscijfer te
bereiken. Immers het versterkingscijfer drukt uit het effect
van de versterking. Er zijn echter verschillende andere over
wegingen, die bij de constructie vooral niet uit het oog ver57

loren mogen worden. Deze verschillende overwegingen zullen
eerst worden nagegaan.
De meest elementaire eisch, die men aan een versterker zou
kunnen stellen is wel deze, dat wanneer een wisselspanning
met een bepaalde frequentie wordt toegevoerd, de afgegeven
spanning ook precies dezelfde frequentie zal hebben. Aan dezen
eisch wordt altijd automatisch voldaan, dat brengt de wer
king van de lamp namelijk vanzelf met zich mee.
Een volgende eisch, die ons direct veel verder voert is deze,
dat de vorm van de afgegeven spanning een natuurgetrouwe
vergrooting is van de toegevoerde spanning, m.a.w. wanneer
de toegevoerde spanning eens zuiver sinusvormig zou zijn, dan
zouden wij graag willen, dat de afgegeven spanning dat ook
was. Wordt daarentegen een spanning toegevoerd, die op een
bepaalde manier van den sinusvorm afwijkt, dan verwachten
wij juist, dat de afgegeven spanning eveneens en wel op de
zelfde manier van den sinusvorm afwijkt.
Tenslotte is er aan een versterker nog een derde eisch te
stellen, namelijk deze, dat het versterkingscijfer onafhankelijk
is (binnen nader te noemen grenzen) van de frequentie van
de wisselspanning, welke versterkt wordt. Bij de versterking
van spraak en muziek moeten namelijk wisselspanningen van
alle mogelijke frequenties, gelegen binnen zeer ver uiteen lig
gende grenzen, by voorkeur alle evenveelvoudig versterkt wor
den. Deze grenzen zijn de hoorbaarheidsgrenzen van het menschelijk gehoor.
De luchttrillingen, welke het menschelijk gehoor als geluid
waarneemt en welke bij een radio-installatie door den luid
spreker worden voortgebracht, hebben namelijk een bepaalde
frequentie, welke frequentie dezelfde is als van de wisselspan
ningen die in den versterker worden versterkt. Hoe groot de
laagste frequentie welke wij nog als een toon kunnen waar
nemen en welke de hoogste frequentie is waarop ons oor nog
reageert, is niet zoo precies aan te geven; de meeningen loopen
daarover nog al uiteen.
Van het grootste belang zijn de trillingen, welke een fre
quentie hebben gelegen tusschen 50 en 8000 perioden per
seconde. De genoemde grenzen zijn al tamelijk ruim genomen;
men moet namelijk bedenken, dat een trilling van omstreeks
60 perioden al een zeer lage bastoon is en 8000 perioden bijna
een octaaf hooger is dan de hoogste toon van een piano. Of
trillingen van nog hoogere frequentie dan de hierboven ge58

noemde nog van werkelijk belang zijn voor de weergave van
muziek of de menschelijke stem, is een kwestie, welke wij hier
niet zullen aanroeren. Trouwens, het laatste woord zal hierin
ook nog wel niet gezegd zijn.
De eisch, welke hier als laatste is omschreven, is voor de
transformatorconstructie zonder twijfel de meest belangrijke,
en de constructie is daarom zoo goed als geheel juist daarop
gericht.
* *
*
Door inachtname van bepaalde voorzorgen kan dan tevens
verkregen worden, dat aan den tweeden eisch met een practisch voldoend groote benadering kan worden voldaan. De ver
schillende overwegingen, welke tot een voordeelige versterkerconstructie leiden, zullen nu achtereenvolgens worden nage
gaan.
In de eerste plaats krijgen wij daarvoor het begrip negatieve
roosterspanning. Om de noodzakelijkheid daarvan in te zien,
moeten wij den transformator beschouwen zooals hij gebruikt
wordt, als het ware tusschen twee lampen in; de primaire op
genomen in den plaatkring van de vorige lamp en de secun
daire aangesloten aan rooster en gloeidraad van de volgende.
Door de primaire vloeit, zooals wij dadelijk zullen zien, een
wisselstroom, waardoor een spanning in de secundaire wordt
opgewekt. Wordt die secundaire wikkeling zoo zonder meer
aan rooster en gloeidraad van de volgende lamp aangesloten,
dan zal er roosterstroom beginnen te vloeien. Hieronder ver
staat men het volgende.
Wanneer het rooster van de lamp ten opzichte van den gloei
draad op een positieve spanning wordt gebracht, hetgeen b.v.
zou kunnen gebeuren zooals schematisch aangegeven in figuur
5, dan vloeit er naar het rooster toe een merkbare stroom om
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precies dezelfde reden als er een plaatstroom door de lamp
vloeit wanneer de plaat een positieve spanning ten opzichte
van den gloeidraad krijgt. De in dat geval naar het rooster
vloeiende stroom, welke roosterstroom wordt genoemd, is wel
steeds veel kleiner dan die, welke bij een lamp in den
plaatkring vloeit, maar ook die zeer kleine roosterstroom is
voor de werking van den transformator zeer schadelijk zelfs.
De roosterstroom vloeit namelijk alleen gedurende de momen
ten, dat de roosterspanning positief is; is de roosterspanning
negatief, dan verdwijnt de roosterstroom. Een verklaring voor
dit feit zal men elders in dit boek kunnen vinden bij de behan
deling van de radiolampen. Wanneer de secundaire wikkeling
van een transformator nu zonder meer aan rooster en gloei
draad van een lamp wordt aangesloten, dan zal het rooster
beurtelings positief en negatief zijn, d.w.z. er zal telkens ge
durende een zekeren tijd roosterstroom vloeien en weer gedu
rende een zekeren tijd niet. Gedurende den tijd, dat er geen
roosterstroom vloeit, is de secundaire wikkeling van den trans
formator wat men noemt onbelast; vloeit er een roosterstroom,
dan beteekent dit voor de secundaire wikkeling een belasting.
Wij hebben al gezien, dat het al of niet belast zijn van de
secundaire wikkeling van een transformator van grooten in
vloed is op zijn werking. Daarbij komt nog het volgende: de
secundaire wikkeling van een transformator zooals voor laagfrequent versterking gebruikt wordt, heeft door het groote
aantal windingen ook een hoogen Ohmschen weerstand, d.w.z.
wordt er van de secundaire een stroom afgenomen, dan zal er
in de secundaire wikkeling zelf een aanzienlijk spanningsverlies optreden. De spanning, welke dan tusschen de klemmen
overblijft, is aanzienlijk minder dan de spanning, welke in de
secundaire wikkeling wordt opgewekt. Alles bij elkaar geno
men laat het zich dus aanzien, dat het optreden van rooster
stroom telkens gedurende een gedeelte van een periode oorzaak
zal zijn van een belangrijke vervorming, d.w.z. dat een span
ning, welke op het rooster van de lamp terecht komt, aanzien
lijke en zeer ongewenschte afwijkingen vertoont van de span
ning die in de secundaire wordt opgewekt en die op het rooster
van de volgende lamp behoorde te komen. Er zal dus iets op
gevonden moeten worden, dat die roosterstroom verdwijnt en
om dat te bereiken wordt nu de negatieve roosterspanning
gebruikt.
De negatieve roosterspanning wordt in de meeste gevallen
60
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verkregen met behulp van een batterijtje, dat wordt gescha
keld als aangegeven in figuur 6. Wanneer de spanning van dit

I

i

Fig. 6

batterijtje b.v. 4,5 Volt is, dan krijgt het rooster ten opzichte
van den gloeidraad door de secundaire wikkeling heen dus een
negatieve spanning van 4,5 Volt.
Veronderstel nu, er wordt in de secundaire wikkeling een
spanning opgewekt, welke een maximale waarde heeft van 2
Volt. Inplaats dat nu de roosterspanning zal varieeren tusschen
-f 2 en — 2 Volt, hetgeen het geval zou zijn indien de roosterbatterij niet aanwezig was, zal nu de roosterspanning varieeren
tusschen — 6% en — 2% Volt. De roosterspanning blijft dus
steeds negatief en roosterstroom zal er niet optreden.
De vraag, die zich natuurlijk direct voordoet is, hoe groot
moet die negatieve roosterspanning zijn om de lamp zoo voordeelig mogelijk te laten werken. Hoewel men deze kwestie
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elders in dit boek uitvoerig behandeld zal vinden, kunnen wij
aan de hand van figuur 7 toch wel even deze kwestie heel in het
kort nagaan. In figuur 7 is de z.g. karakteristiek van een lamp
geteekend, d.w.z. de grafische voorstelling van het verband
tusschen de roosterspanning en den plaatstroom. Positieve
roosterspanning wordt rechts van het punt O afgezet, en
negatieve links. Daar blijkens het voorgaande de roosterspan
ning nooit positief mag worden, hebben wij dus bij een ver
sterker alleen belang bij dat gedeelte van de karakteristiek, dat
betrekking heeft op negatieve waarden van de roosterspan
ning, dat is dus het afgeheelde gedeelte. Nu leert de theorie,
dat de afstand tusschen het punt O en het punt A, dat is het
z.g. afknijppunt, in Volts uitgedrukt gelijk is aan de plaatspanning, die de lamp heeft, gedeeld door zijn versterkingsfactor, d.w.z. heeft een lamp een plaatspanning van 150 Volt
en een versterkingsfactor van 6, dan is een negatieve rooster
spanning van 25 Volt noodig en voldoende om den plaatstroom
volkomen te doen verdwijnen. Nu is een lampkarakteristiek
helaas niet heelemaal recht. Zij heeft onderaan een sterk ge
kromd gedeelte. Wanneer wij van het bestaan daarvan maar
even afzien, dan is de juiste negatieve roosterspanning bij een
versterkeflamp al heel gemakkelijk te bepalen. Daar de wissel
spanning die op het rooster komt, zich alleen mag bewegen
tusschen de punten A en O, leert dan n.1. een heel eenvoudige
overweging, dat men bij voorkeur de negatieve roosterspan
ning gelijk maakt aan de helft van den afstand OA, dat is dus
de helft van plaatspanning gedeeld door versterkingsfactor.
Rekening houdende met het gekromde gedeelte van de karak
teristiek, komt men echter tot een iets ander resultaat. De
spanning op het rooster mag zich dan namelijk niet bewegen
tusschen de grenzen O en A, maar zooals ook in figuur 7 is
voorgesteld, tusschen de grenzen O en B. De juiste negatieve
roosterspanning voor een vervormingsvrije werking wordt dus
niet de helft van OA, maar de helft van OB.
Nu is dat punt B helaas niet zoo scherp aan te geven, zoodat
wij in de praktijk de negatieve roosterspanning maar bepalen
door de helft van OA te nemen en dan naar beneden af te ron
den.
Nu is het bij -de Philipslampen heel gemakkelijk om wanneer
men een bepaalde lamp voor zich heeft, den versterkingsfactor
daarvan te weten. De laatste twee cijfers van het getal dat den
naam aangeeft, stellen namelijk den versterkingsfactor voor.
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Een A 415 heeft dus een versterkingsfactor van 15, een B 406
van 6, enz. Deze regel gaat echter niet op voor de lampen
met meer dan één rooster, dat zijn b.v. de A 441, A 442, enz.
of in het algemeen die lampen, waarvan het tweede cijfer van
den naam een 4 is. Hier zij ook nog opgemerkt, dat de hier
boven gegeven regel voor de vereischte negatieve roosterspanning ook niet geldt voor de laatste lamp van een toestel, dat
is dus de z.g. eindlamp, die energie aan den luidspreker af
geeft. In dat geval kan namelijk met voordeel de negatieve
roosterspanning grooter worden gemaakt, dan hetgeen men
uit den hierboven gegeven regel zou afleiden en wel tot ongevoor V/2 maal zoo groot. Hiervoor bestaat een bijzondere reden,
waarop wij echter niet nader kunnen ingaan zonder ver buiten
het bestek van dit artikel te geraken.
Een enkel voorbeeld moge de kwestie van de negatieve roos
terspanning nog toelichten.
Een A 415 met 150 Volt plaatspanning heeft een roosterruimte van 150 : 15 = 10 Volt. Werkende als versterker zou
die lamp dus een negatieve roosterspanning noodig hebben
van 10 : 2 = 5, dat is naar beneden afgerond dus 41/2 Volt.
Een A 409 bij dezelfde plaatspanning heeft een roosterruimte van 150 : 9 == ruim 16 Volt en vereischt dus een nega
tieve roosterspanning van b.v. 6 a Vfa Volt.
Direct in verband met de negatieve roosterspanning staat
de kwestie van de overbelasting van de lampen. Dit brengt
ons tot de vraag: wat, of m.a.w. welke spanning, kan een
versterkerlamp „verwerken”? .
Hierboven hebben we al gezien, dat roosterstroom de groote
vijand is van de vervormingsvrije werking. Men zou zich dus
af kunnen vragen: zou er ondanks de aanwezigheid van nega
tieve roosterspanning toch wel eens roosterstroom kunnen op
treden. Het antwoord daarop is niet moeilijk te geven. Wan
neer immers de aan het rooster toegevoerde wisselspanning
grooter wordt dan de negatieve roosterspanning is, dan wordt
het rooster toch weer positief, zooals blijkt uit figuur 8, waar
het geval is voorgesteld, dat een wisselspanning met een
maximale waarde van 6 Volt optreedt, terwijl de negatieve
roosterspanning maar 4% Volt bedraagt. Blijkbaar treedt er
ook nu weer roosterstroom op, terwijl bovendien nog een
andere vervormingsoorzaak ontstaan is, namelijk deze, dat van
B tot D de plaatstroomverandering volstrekt niet gelijkwaar
dig is; met de van B—C—D optredende roosterspanningsver-
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andering. We zien hieruit dus direct, dat de maximale waarde
van de aan een versterkerlamp' toegevoerde wisselspanning
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nooit grooter mag worden dan de aangelegde negatieve roosterspanning (vooropgesteld dat deze juister waarde heeft). De
effectieve waarde van de toegevoerde wisselspanning moet dus
altijd minder blijven dan 0,7 van de negatieve roosterspanning. Een wisselspanning van 6 Volt kunnen wij dus niet ver
sterken met behulp van een lamp, die met slechts 41/2 Volt
negatieve roosterspanning werkt.
Uit het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn, dat een
belasting van de secundaire wikkeling door roosterstroom ver
meden kan en moet worden. Oppervlakkig beschouwd zouden
wij tot de conclusie komen, dat wanneer de juiste negatieve
roosterspanning wordt gebruikt en de lamp niet overbelast
wordt, aan den secundairen kant van den transformator alles
in orde is. Dit is echter niet het geval; de secundaire wikkeling
als zoodanig dient nog nader beschouwd te worden. De secun
daire spoel heeft namelijk wat men noemt een bepaalde eigencapaciteit. Hiervan kan men zich het best op de volgende
manier een voorstelling maken.
Beschouwen we twee windingen van de spoel, zooals zij naast
elkaar op de spoel liggen, maar niet met elkaar verbonden, dus
als het ware de wikkeling doorgeknipt, dan vormen die twee
draadwindingen een heel klein condensatortje. Worden de
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windingen doorverbonden, dan is het geheel wat dan ontstaat
in electrischen zin gelijkwaardig met twee windingen, waarmee
dat kleine condensatortje parallel is geschakeld. Wat wij hier
nu voor twee op elkaar volgende windingen hebben beschouwd,
bestaat natuurlijk voor elke winding ten opzichte van elke
andere. Twee willekeurige windingen van de spoel zouden, in
dien zij los van elkaar stonden, samen een klein condensatortje
vormen. Elke combinatie van twee windingen, die men dus
maar aan kan wijzen, draagt daarom iets bij tot een geheel,
dat men de eigen-capaciteit van de spoel noemt. Zoo’n spoelwikkeling is daarom in electrischen zin gelijkwaardig met een
ideale spoel, waarmee parallel een condensatortje staat. Met
een ideale spoel bedoelen we dan een denkbeeldige spoel, waar
bij zich de complicatie van de eigencapaciteit niet voordoet.
De grootte van deze eigencapaciteit is in sterke mate afhan
kelijk van de manier van wikkelen. Windt men een groot
aantal windingen, zooals voor de secundaire van een laagfrequent transformator vereischt is, zoo maar zonder een be
paald systeem op een spoeltje, dan blijkt die eigencapaciteit
een zeer groote waarde te krijgen. Door bijzondere wikkelmethodes, waarvan in de eerste plaats genoemd moet worden
het onderverdeelen van de spoel in een aantal smalle of platte
schijven, kan men de eigencapaciteit van de spoelwikkeling zoo
klein mogelijk houden. Afhankelijk van de manier van wik
kelen en natuurlijk ook van de afmetingen varieert daardoor
de waarde van de eigencapaciteit van pl.m. 15 tot 60 MMFd.
MMFd.
Die eigencapaciteit van de spoelwikkeling is een belangrijke
factor, omdat hierdoor ook een belasting van den transformator
ontstaat. Deze belasting is wel van een anderen aard dan die
door het optreden van roosterstroom ontstaan, maar is toch
voor de versterking in het bijzonder van de hooge tonen, van
het allerhoogste belang. Van een condensator weten we name
lijk, dat hij een wisselstroom doorlaat en wel des te gemakke
lijker naarmate de condensator grooter is en de frequentie van
den wisselstroom hooger. Dat gemakkelijk of minder gemak
kelijk doorlaten van den wisselstroom wil niet anders zeggen,
dan dat de condensator aan den wisselstroom een grooteren of
minder grooten weerstand biedt. Wanneer de eigencapaciteit
niet door oordeelkundige constructie gering wordt gehouden,
dan wordt voor hooge frequenties, d.w.z. voor hooge tonen die
weerstand zoo klein, dat hij haast als een kortsluiting voor de
•j
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secundaire wikkeling is te beschouwen. Het spreekt wel van
zelf, dat dan de versterking van de hooge tonen gering wordt
en het door den luidspreker weergegeven geluid zich kenmerkt
door de afwezigheid daarvan.
De steeds toenemende eigencapaciteit van de secundaire
spoelwikkeling, wanneer men deze een steeds grooter aantal
windingen geeft, is daarom de reden, dat men de afmetingen
van een laagfrequent transformator niet zonder bezwaar maar
steeds kan vergrooten. De thans in den handel zijnde trans
formatoren van sommige fabrikanten, hebben wat hun afme
tingen betreft wel de grens ongeveer bereikt; verdere vergrooting zou om die hierboven aangegeven redenen tot verslech
tering van de resultaten leiden.
Een belasting van de secundaire wikkeling ontstaat ook,
wanneer op den transformator een sterkteregeling wordt aan
gebracht, welke schematisch is voorgesteld in figuur 9. Op de
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secundaire wikkeling is daarbij aangesloten een potentiometer
A-B-C. De volle spanning welke de secundaire levert, staat op
de uiteinden A en C, terwijl een regelbaar gedeelte hiervan
wordt afgetakt tusschen B en C. Ligt het punt B op de helft
van AC, dan komt op het rooster van de volgende lamp juist
de helft van de secundaire transformatorspanning; is AB staat
tot BC als 1 staat tot 3, dan is de spanning driekwart, enz.
Zooals men ziet, wordt hier de transformator ook belast en
wel op een Ohmschen weerstand. Dit is eigenlijk nog de minst
schadelijke belasting, want, ten eerste bestaat deze belasting
gelijkelijk voor de hooge zoowel als de lage frequenties, terwijl
de belasting ook bestaat gedurende de volle periode, hetgeen
met roosterstroom niet het geval is. Bovendien worden voor dit
doel potentiometers gebruikt met een zeer hoogen weerstand
(b.v. 500000 Ohm). Bij gebrek aan een potentiometer kan men
dezen vervangen door een aantal in serie geschakelde vaste
weerstanden van b.v. 0,1 a 0,3 Meg Ohm elk, waarvan met
behulp van een schakelaartje een gedeelte van de spanning
wordt afgetakt.
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Wanneer we thans de secundaire zijde van den transforma
tor voldoende bestudeerd hebben, zullen we de primaire nader
gaan beschouwen.
De primaire is opgenomen in den plaatkring van de voor
gaande lamp, waarvan het rooster een bepaalde wisselspanning
toegevoerd krijgt. Nu leert de theorie van de drie-electrodenlarnp^ dat men in dit geval van den plaatkring een heel een
voudig „vervangingsschema” kan teekenen. De bedoeling hier
van kan waarschijnlijk ’t eenvoudigst maar direct aan de hand
van een getallenvoorbeeldje worden toegelicht.
Veronderstel, we hebben een lamp met een versterkings
factor van 15 en een inwendigen weerstand van 7500 Ohm
(Philips A 415) en er wordt aan het rooster een wisselspanning
toegevoerd van 2 Volt. Wat gebeurt er dan in den plaatkring?
Het vervangingsschema van den plaatkring ziet er nu uit als
voorgesteld in figuur 10. Daarin stelt G een wisselstroombron
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voor met een nader aan te geven spanning, Ri een weerstand
van 75000 Ohm, dus de inwendige weerstand van de lamp, en
verder P de primaire wikkeling van den transformator.
Wanneer men den generator G een spanning geeft gelijk aan
de toegevoerde wisselspanning maal den versterkingsfactor,
dat is dus in ons geval 2 X 15 = 30 Volt, dan zal er in de
wisselstroomketen, voorgesteld in figuur 9, een wisselstroom
ontstaan, die wat zijn werking in den transformator betreft,
volkomen gelijkwaardig is met de in de lampschakeling op
tredende plaatstroomvariatie’s. Men zou zich af kunnen vragen
waarom hiervoor zoo’n vervangingsschema noodig is, omdat
toch plaatstroomvariatie’s als gevolg van roosterspanningsvariatie’s geconstrueerd kunnen worden met behulp van de
karakteristiek. Deze laatste toch kan evenals de grootheden
versterkingsfactor en inwendige weerstand als bekend worden
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verondersteld. Toch is het construeeren van de optredende
plaatstroomvariatie’s met behulp van de karakteristiek alleen
niet mogelijk, want een lampkarakteristiek geeft slechts het
verband aan tusschen plaatstroom en roosterspanning bij con
stante plaatspanning en deze heeft men alleen, wanneer een
batterij direct tusschen gloeidraad en plaat is aangesloten.
Zoodra immers hetzij een weerstand, hetzij een transformatorwikkeling in den plaatkring is opgenomen, dan veroorzaakt
elke stroomverandering ook een verandering van de in de
lamp zelf tusschen plaat en gloeidraad aanwezige spanning
(door het grooter of kleiner wordende spanningsverlies in de
uitwendige keten).
Van een gewoon in bedrijf zijnde lamp is dus de plaatspan
ning niet constant en kunnen de optredende verschijnselen
niet zonder meer aan de hand van de gewone karakteristieken
worden bestudeerd.
Keeren we thans tot het vervangingsschema terug.
Het ligt voor de hand, dat het voordeelig zou zijn, wanneer
een zoo groot mogelijk gedeelte van de generatorspanning door
de primaire transformatorwikkeling werd opgenomen. Immers,
wanneer de wikkelverhouding van den transformator voorge
steld wordt door de letter T, dan vinden wij elke Volt wissel
spanning aan den primairen kant T maal zoo groot terug aan
den secundairen kant. Omdat wij er belang bij hebben de
secundaire spanning, dat is bij een versterker de spanning die
op het rooster van de volgende lamp komt, zoo hoog mogelijk
te maken, kunnen wij dus ook zeggen, dat wij er belang bij
hebben de wisselspanning aan den primairen kant van den
transformator zoo hoog mogelijk te maken. Dit laatste nu ver
krijgt men door te zorgen, dat de wisselstroomweerstand van de
primaire wikkeling groot is ten opzichte van den inwendigen
weerstand van de lamp. De inwendige weerstand en de uitwen
dige weerstand staan eigenlijk zooals men uit het vervangings
schema ziet, met elkaar in serie en twee weerstanden die in
serie staan en aangesloten zijn op een bepaalde spanning, vor
men wat men noemt een spanningsdeeler. Het laat zich gemak
kelijk aanhooren, dat daarbij steeds de grootste weerstand het
grootste gedeelte van de spanning opneemt. Om dus in ons ge
tallenvoorbeeld de wisselspanning op de primaire van den
transformator zoo hoog mogelijk te krijgen, d.w.z. zoo dicht
mogelijk gelijk te krijgen aan de 30 Volt van den generator G,
zullen wij moeten zorgen, dat de wisselstroomweerstand van
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de primaire spoel aanzienlijk grooter is dan de 7500 Ohm in
wendige weerstand.
Daar de constructie van een versterker met transformatorkoppeling er dus blijkbaar op gericht moet zijn den uitwendigen weerstand, dat is de wisselstroomweerstand of impedan
tie van de primaire wikkeling, groot te maken ten opzichte
van den inwendigen lamp weerstand, zal men verbetering van
de versterkerconstructie dus moeten zoeken in vergrooting van
eerstgenoemde of in verkleining van laatstgenoemde of van
beiden.
Nu is de wisselstroomweerstand van een spoelwikkeling
geen constante grootheid, maar hangt deze zooals hiervoor
reeds werd aangegeven, af van de frequentie van den wissel
stroom. Het is dus niet voldoende, wanneer wij zeggen, dat de
uitwendige impedantie groot moet zijn ten opzichte van den
inwendigen weerstand, maar wij moeten er bij zeggen, dat dit
voor alle frequenties het geval moet zijn. Dit laatste namelijk
in verband met één van de eischen, die wij aan een versterker
hebben gesteld, namelijk deze, dat alle frequenties gelijkelijk
zullen worden versterkt. Aangezien de impedantie evenredig
is met de frequentie zal voor een hooge frequentie, d.w.z. voor
een hooge toon al betrekkelijk gemakkelijk aan de hierboven
ontwikkelde conditie kunnen worden voldaan en zit de moei
lijkheid dus blijkbaar in het gedrag van den versterker bij lage
frequenties. Hoe lager de frequentie namelijk is, die wij ver
sterken willen, des te hooger moet de zelfinductie van de spoel
zijn om de uitwendige keten een voldoend hooge impedantie te
doen hebben in vergelijking van den inwendigen weerstand van
de lamp. Hooge zelfinductie eischt een groot windingsgetal en
ruime kernafmetingen.
Uit het bovenstaande zal ook zonder meer duidelijk zijn, dat
hoe lager de inwendige weerstand van een lamp is, des te ge
makkelijker het zal zijn een transformator te maken, die achter
die lamp aan de te stellen eischen voldoet. Lampen met zeer
lagen inwendigen weerstand zijn er wel, maar die hebben dan
ook een betrekkelijk lagen versterkigsfactor, waardoor de ver
sterking die men trap krijgt, d.w.z. het versterkingscijfer, be
trekkelijk klein wordt. Van buitengewoon belang is het daar
om, dat men er in den laatsten tijd in geslaagd is lampen te
vervaardigen, die bij een betrekkelijk hoogen versterkingsfactor toch nog een vry lagen inwendigen weerstand hebben
(b.v. resp. 15 en 7500 Ohm). Het verschijnen van dergelijke
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lampen heeft het probleem van de laagfrequent versterking
een groote stap vooruitgebracht, omdat nu aan den eenen kant
een zeer groot versterkingscijfer kan worden bereikt en aan
den anderen kant aan hooge eischen, wat betreft de gelijk
matigheid van de versterking, kan worden voldaan.
Een verschijnsel, dat hier zeker niet onopgemerkt mag blij
ven, is de z.g. magnetische verzadiging van de kern. Hiervoor
werd reeds gezegd, dat „binnen zekere grenzen” het aantal
magnetische krachtlijnen in een ijzerkern evenredig was met de
stroomsterkte, welke door de spoel, waarin de kern zich be
vindt, vloeit. Bij vergrooting van de stroomsterkte neemt dus
aanvankelijk het aantal magnetische krachtlijnen evenredig
daarmee toe. Heeft dit aantal echter een groote waarde bereikt,
dan houdt die evenredigheid geleidelijk op te bestaan, totdat
tenslotte een toestand ontstaat, waarbij vergrooting van de
stroomsterkte geen noemenswaardige vergrooting van het aan
tal krachtlijnen meer geeft. Men noemt dezen toestand verzadigingstoestand; het ijzer is dan z.g. magnetisch verzadigd.
Het is duidelijk, dat het in dat geval zeer eigenaardig met
de zelfinductie van de spoel gesteld moet zijn. In den ver
zadigden toestand toch beteekent een kleine stroomverandering
geen noemenswaardige verandering van het aantal kracht
lijnen, m.a.w. er openbaart zich dan bij die stroomveranderingen geen noemenswaardige zelfinductiewerking. Inderdaad is .
de zelfinductie van een spoel met ijzerkern, wanneer die kern
magnetisch verzadigd is, practisch nul.
Dit feit nu, is van het allerhoogste belang bij een laag
frequent transformator. In den plaatkring van een lamp vloeit
immers voortdurend een gelijkstroom, welke door de op het
rooster van de lamp komende wisselspanningen gedeeltelijk
wordt omgezet in wisselstroom. Stel nu eens, dat de door de
primaire wikkeling vloeiende gelijkstroom de kern van den
transformator zou verzadigen of bijna verzadigen, hetgeen de
zelfinductie zou opheffen, dan kwam er van de heele werking
van den versterker niet veel meer terecht. Zooiets kan bij be
paalde transformatoren geplaatst achter lampen die met een
hoogen plaatstroom werken, inderdaad optreden. Nu is het een
feit, dat juist de modernere lampen, die om verschillende rede
nen zoo gunstige eigenschappen hebben, met betrekkelijk groote
plaatstroomen werken, zoodat gevaar voor kernverzadiging bij
kleine transformatoren met een groot aantal windingen en een
goed gesloten kern, niet uitgesloten is. In zoo’n geval blijven
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de resultaten kwalitatief ver beneden hetgeen met dezelfde
lampen en een ruimer geconstrueerden transformator te be
reiken zou zijn.
Tenslotte moet nog de kwestie van de transformatieverhouding bekeken worden. Een hooge transformatieverhouding is
gunstig voor het versterkingscijfer. Dit laatste toch is als volgt
te bepalen.
Bij voldoend groote primaire wikkeling is de wisselspan
ning aan de primaire klemmen bijna gelijk aan den versterkingsfactor van de lamp (voorgesteld door k of g) maal de aan
het rooster toegevoerde spanning. De secundaire spanning is
nog weer eens T X zoo groot als de primaire spanning, dus is
de totale versterking (dat is het versterkingscijfer) k X T
voudig. Een A 415 gevolgd door een transformator 1 op 3
geeft dus ten naasten bij een 15 X 3 = 45 voudige versterking.
Hoe kan nu een hooge transformatieverhouding worden ver
kregen? Gaat men uit van een primaire wikkeling, die een
voldoend groote zelfinductie heeft om achter een bepaalde lamp
te werken, dan zou door de transformatieverhouding op te
voeren de secundaire steeds grooter moeten worden gemaakt.
Hierbij komt men echter spoedig in conflict met de eigencapaciteit van de spoelwikkeling, zoodat, wil men kwalitatief guns
tige resultaten bereiken, de laatstgenoemde een grens stelt aan
de transformatieverhouding. Men zou ook kunnen uitgaan van
een secundaire van toelaatbare afmetingen en dan om de trans
formatieverhouding hoog te maken, de primaire gaan verklei
nen. Dan komt men echter in conflict met een conditie, welke
we hierboven hebben ontwikkeld, n.1. deze, dat de primaire
impedantie altijd, dus ook nog voor de laagste tonen, groot
moet zijn ten opzichte van den inwendigen lampweerstand.
Verkleinen van het primaire windingsgetal doet de primaire
impedantie snel afnemen, zoodat ook hiermede geen hooge
transformatieverhouding verkregen kan worden zonder aan de
kwaliteit van de versterking ernstig afbreuk te doen.
Uit het laatste is echter wel een heel belangrijke conclusie
te trekken. Hoe lager de inwendige weerstand van een lamp is,
des te kleiner mag de primaire impedantie zijn, zonder dat de
kwaliteit geschaad wordt. Met andere woorden hoe lager de
inwendige weerstand is, des te hooger kan de transformatie
verhouding uitvallen. Achter een lamp met een hoogen inwen
digen weerstand is het dus aangeraden een lage transformatie
verhouding toe te passen, zoodat de primaire impedantie zoo
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hoog mogelijk is, en naarmate de inwendige weerstand lager
wordt mag de transformatieverhouding grooter worden ge
nomen.
Het merkwaardige is nu, dat wanneer men een aantal gewone lampen met verschillende versterkingsfactoren alle ge
bruikt met daarachter een naar de hierboven aangegeven over
wegingen gekozen transformator, het versterkingscijfer zal
blijken ongeveer constant te zijn. Immers gaat lagere inwen
dige weerstand in den regel samen met lageren versterkingsfactor. Wat men dus aan den eenen kant wint met de trans
formatieverhouding, verliest men aan den anderen kant met
den versterkingsfactor.
Bij gebruik van gewone lampen zal men de transformatie
verhouding practisch zoo kunnen kiezen, dat het versterkings
cijfer pl.m. 30 wordt. Achter een A 409 zou dus 1 op 3 te ge
bruiken zijn en 1 op 5 achter een B 406. Alleen lampen als de
Philips A 415 en de RE 134 van Telefunken, die èn een betrek
kelijk grooten versterkingsfactor hebben, n.1. resp. 15 en 10,
èn een lagen inwendigen weerstand, resp. 7500 en 5000 Ohm,
kunnen een hooger versterkingscijfer geven. Achter de A 415
is een transformatieverhouding 1 op 3 te gebruiken, verster
king dus 45 voudig en achter RE 134 1 op 4, versterking 40
voudig.
Heeft men in een toestel b.v. een A 410 (k = 10, inwendige
weerstand 40000 Ohm), gevolgd door een transformator 1 op 3,
dan zal vervanging van de A 410 door een A 415 ten eerste
grootere versterking geven, n.1. 45 voudig inplaats van 30 vou
dig en verder een enorme kwaliteitsverbetering. Door de ver
laging van den inwendigen weerstand van 40000 op 7500 Ohm
zal n.1. de versterking van de lage tonen veel grooter worden.
Vervanging van een A 409 (k = 9, inwendige weerstand 7500
a 9000 Ohm) door een A 415 geeft vergrooting van verster
king bij gelijkblijvende kwaliteit (dit laatste omdat de inwen
dige weerstand ongeveer gelijk blijft).
Er is een tijd geweest, dat de versterking met transformator
koppeling op den achtergrond begon te raken door de steeds
meer toepassing vindende versterkingsmethode met weerstandkoppeling. Het op de markt verschijnen van lampen met hoogen
versterkingsfactor en het gemak waarmee men de voor weerstandversterking benoodigde, veelal vrij hooge, plaatspanning
met behulp van plaatstroomapparaten kon verkrijgen zijn de
factoren geweest, die den weerstandversterker op den voor
grond hebben geplaatst.
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Het verschijnen van de nieuwere lampen en de steeds ver
dere verbetering van de laagfrequenttransformatoren heeft het
echter mogelijk gemaakt met transformatorkoppeling resul
taten te bereiken die men voorheen slechts bij weerstandversterkers bereikbaar achtte. Daar een transformator zonder
twijfel een hooger versterkingscijfer geven kan dan een weerstandkoppeling wordt thans weer veelal de voorkeur aan trans
formatorkoppeling gegeven.

Plaatstroomapparaten en accu-gelijkrichti\rs.
In beide apparaten ondergaat een wisselstroom een bepaalde
bewerking, welke men gelijkrichting noemt. Alvorens wij het
doel en de werking van de plaatstroomapparaten en accugelijkrichters zullen kunnen nagaan, dient eerst de kwestie van
de z.g. gelijkrichting te worden beschouwd.
In een wisselstroomketen vloeit, zooals bij de bespreking
van den wisselstroom hiervoor werd aangegeven, de stroom
telkens gedurende een bepaald tijdsverloop in de eene richting
door de keten en gedurende een volgend tijdsverloop in de
tegenovergestelde. Wanneer nu een wisselstroom wordt gelijk
gericht, dan wordt door toepassing van bepaalde hulpmiddelen
verkregen, dat er altijd maar in één richting stroom door de
keten vloeit; dat wil nog niet zeggen, dat er dan een gelijk
stroom ontstaat, want onder gelijkstroom verstaat men een
stroom, die niet alleen steeds in dezelfde richting vloeit, maar
bovendien steeds dezelfde sterkte bezit.
Het eenvoudigst ontstaat een gelijkgerichte wisselstroom
door van een wisselstroom telkens een halve periode te onder
drukken. Om dit tot stand te brengen is blijkbaar een inrich
ting noodig, welke den stroom maar in één richting doorlaat
en in de andere richting den stroom volkomen tegenhoudt. Men
zou zoo’n inrichting kunnen noemen een electrisch ventiel.
Het meest belangrijke voorbeeld hiervan is de z.g. tweeelectroden- of gelijkrichterlamp, welke dan ook algemeen voor
dit doel wordt gebruikt. Voor de werking van deze lamp moet
naar een ander gedeelte van dit boek worden verwezen.
De gelijkrichtende werking van de lamp zou men het beste
als volgt kunnen illustreeren.
Wanneer een batterij wordt aangesloten met haar positieve
pool aan de plaat en de negatieve aan den gloeidraad, dan
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vloeit er door de lamp heen een stroom, welke met behulp van
een milli-Ampèremeter kan worden aangetoond, zie figuur 11a.
Draaien we nu de batterij om zoodat dus de negatieve pool
aan de plaat komt, dan zal de milli-Ampèremeter absoluut geen
uitslag vertoonen, m.a.w. stroomdoorgang vindt dan absoluut
niet plaats, (fig. 11b).
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Veronderstel nu, dat wij een 'schakeling maken als voor
gesteld in figuur 12, dus bestaande uit een transformator, een
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Fig. 12

gelijkrichterlamp en een zekeren weerstand. De transformator
is van twee secundaire wikkelingen voorzien, waarvan er één
den gloeistroom van de gelijkrichterlamp levert, en de andere
den stroom, welke door de lamp gelijkgericht wordt. Nu zal
telkens gedurende een halve periode, dat is dus bij de gebrui
kelijke frequentie gedurende 0,01 seconde, de klem gemerkt A
positief zijn en B negatief en gedurende de volgende halve
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periode juist omgekeerd. In de eerstgenoemde halve periode is
de conditie dusdanig, dat een stroom door de lamp mogelijk is
en gedurende de volgende halve periode niet. Door de keten,
welke hier eenvoudigheidshalve als bestaande uit slechts een
enkelen weerstand R is voorgesteld, zal nu een stroom komen te
vloeien, welke er grafisch voorgesteld uitziet als figuur 13.
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Fig. 13

Zooals men ziet, ontstaat een dergelijke stroom uit een
gewonen wisselstroom door de negatieve halve periode weg te
laten of anders gezegd te onderdrukken.
Men noemt een dergelijken stroom een enkelvoudig gelijk
gerichte stroom, omdat bij de gelijkrichting maar van één
enkele gelijkrichterlamp wordt gebruik gemaakt. Er vloeit in
zoo’n geval dus telkens gedurende een zeker tijdsverloop een'
stroom door de keten en daarna weer gedurende een even groot
tijdsverloop niets. De stroom heeft wat men noemt een sterk
pulseerend karakter.
Een, men zou kunnen ’ zeggen, meer geperfectioneerde vorm
van gelijkrichting is de z.g. dubbele gelijkrichting, waarvoor
twee gewone gelijkrichterlampen of één z.g. dubbel-werkende
noodig zijn. Bij de dubbele gelijkrichting wordt de schakeling
zoo ingericht, dat gedurende de ééne halve periode de eene ge
lijkrichterlamp functioneert, d.w.z. stroom doorlaat en gedu75
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rende de volgende halve periode de andere gelijkrichterlamp
stroom doorlaat, natuurlijk ook weer in dezelfde richting. De
schakeling welke men hiervoor gebruikt, is voorgesteld in
figuur 14.
De transformator, welke hierbij gebruikt wordt, heeft weel
een secundaire wikkeling, die den gloeistroom voor de beide
gloei draden lévert en een secundaire, die den gelijkgerichten
stroom levert. Deze laatste heeft een aftakking in het midden,
bestaat dus uit twee gelijke helften.
Men moet zich den transformator van fig. 14 niet ontstaan
denken uit die van fig. 12, doordat op de wikkeling AB in
laatstgenoemde figuur een aftakking is gemaakt, maar juist
andersom, doordat die wikkeling AB met een stuk gelijk aan
zichzelf is verlengd. Wanneer de wikkeling AB in fig. 12 dus
b.v. een spanning geeft van 150 Volt, dan is de spanning tusschen A en B in fig. 14 dus 300 Volt. De transformator geeft
dan, zooals men het gewoonlijk uitdrukt, „2 maal 150” Volt.
De werking van de dubbele gelijkrichting is betrekkelijk
gemakkelijk na te gaan. Het is duidelijk, dat de spanningen,
die in de spoelhelften BM en MA worden opgewekt, op elk
moment gelijk zijn en ook dezelfde richting hebben, d.w.z.
als A positief is ten opzichte van M, dan is M het ook ten op
zichte van B of m.a.w. B negatief ten opzichte van M. We zien
aTROOM3T£RKTC.
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dus, dat de beide platen op elk moment gelijke maar tegen
gesteld gerichte spanningen hebben.
Op het moment, dat de spanning in de secundaire wikkeling
nul is, wisselt dus in de beide lampen de plaatspanning van
teeken, d.w.z. de eene lamp begint juist stroom door te laten
op het moment, dat in de andere de stroomdoorgang ophoudt.
Gedurende de halve periode, dat A positief is loopt de stroom
van A door de gelijkrichterlamp 1, door den weerstand R in
de pijlrichting naar M en gedurende de volgende halve periode
van B door gelijkrichterlamp 2, door R eveneens in de pijlrich
ting naar M. De stroom door den weerstand R ziet er dus uit
als voorgesteld in figuur 15. Men noemt dit een dubbel gelijk
gerichte wisselstroom.
De bekende „Transforma” gelijkrichters voor het laden van
accu’s, waarvan men in fig. 16 een afbeelding vindt, leveren
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oen dubbel gelijkgerichten wisselstroom. De dubbele gelykrichting wordt daarin verkregen met behulp van een gelijkrichtlamp. Door een bijzondere omstandigheid kan hierin met een
gloeidraad worden volstaan. Aan weerszijden van dezen gloeidraad bevindt zich een plaat, zoodat dus feitelijk beurtelings dc
linker en de rechter helft van de lamp dienst doet.
Een ander voorbeeld van een dubbel werkende gelijkrichter
lamp is de Telefunkenlamp RGN 1503, waarvan de inwendige
constructie blijkt uit figuur 17. Hierin bevinden zich in de
ballon feitelijk twee afzonderlijke lampen, welke bestaan uit
77
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drie parallel geschakelde gloeidraden, waaromheen een cylindervormige plaat is aangebracht. Deze lamp is bestemd voor ge
bruik in plaatstroomapparaten.
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Gelijkrichters en plaatstroomapparaten zijn dus in zooverre
gelijksoortige toestellen, dat bij beide gelijkrichting van een
wisselstroom plaats vindt. Een gelijkrichter voor het laden van
accu's wordt zoo geconstrueerd, dat een betrekkelijk sterke
stroom, b.v. 1,3 Amp. wordt afgegeven bij een lage spanning,
b.v. 4 a 12 Volt. Bij een plaatstroomapparaat echter is de af
gegeven spanning steeds veel hooger, b.v. 120- a 200 Volt en
de afgegeven stroomsterkte weer veel kleiner (10 a 50 m.A.).
Bij accu gelijkrichters is in den regel nog een inrichting
aangebracht, waarmee de laadstroomsterkte constant wordt
gehouden wanneer accu's van verschillende spanning geladen
worden. Dit gebeurt met een zelf regelenden weerstand, ook
variator genaamd, welke de eigenschap heeft, dat een zeer kleine
stroomvermeerdering een aanzienlijke weerstandsvergrooting
tengevolge heeft. Wanneer daardoor om de een of andere reden
de stroomsterkte boven de normale waarde stijgt, dan heeft de
weerstandsvermeerdering van den variator weer tengevolge,
dat de stroomvermeerdering heel sterk wordt beperkt. In den
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,/EsattSÉgelijkrichter wordt een dergelijke variator (in
den regel weerstandlamp genaamd) toegepast. Die variator is
zoodanig ingericht, dat in elke helft van den gelijkrichter een
weerstand is opgenomen, hetgeen blijkt uit de schakeling welke
is voorgesteld in fig. 18.
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Fig. 18

Het groote verschil tusschen gelijkrichters en plaatstroomapparaten zit niet zoozeer in de grootte van de afgegeven span
ningen en stroomen, dan wel hierin, dat voor het laden van
accu’s de gelijkgerichte wisselstroom zoo zonder meer gebruikt
kan worden, terwijl bij een plaatstroomapparaat de afgegeven
stroom zoo goed mogelijk gelijk moet worden gemaakt aan een
zuiveren gelijkstroom, d.w.z. het pulseerend karakter van den
gelijkgerichten wisselstroom moet worden weggenomen. Hier
voor dient de z.g. afvlakinrichting, welke bestaat uit een aantal
condensatoren van groote capaciteit en een of meer smoorspoelen.
Zoo’n afvlakinrichting in den meest eenvoudigen vorm is
voorgesteld in figuur 19. Met den condensator Cx alleen wordt
ook reeds een afvlakking van den gelijkgerichten wisselstroom
verkregen.
Bij enkelvoudige gelijkrichting bijvoorbeeld, waarbij de af-
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gegeven stroom er zonder condensator uit zou zien als voor
gesteld in figuur 13, wordt de condensator telkens gedurende
een korten tijd opgeladen, terwijl hij zich gedurende de mo->

L.
Cz

Cx

Fig. 19

menten dat de gelijkrichterlamp geen stroom doorlaat, lang
zaam ontlaadt. De stroom, welke dan van den condensator zou
worden afgenomen, zou ongeveer een verloop hebben als voor
gesteld in figuur 20. In het tijdsverloop van A tot B vindt opSTROonyrERtvre. ^
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Fig. 20

lading plaats en van B tot C ontlading. De stukken AB en BC
behoeven daarbij niet aan elkaar gelijk te zijn. Integendeel,
met hoe kleiner stroomsterkte de condensator ontladen wordt,
des te korter duurt telkens het stukje AB en des te langzamer
geschiedt het dalen van de spanning gedurende BC.
Hieruit volgt ook direct, dat naarmate de afgenomen stroom.80

sterkte kleiner is, de stroom meer het karakter van een zui
veren gelijkstroom krijgt. Wordt echter een. eenigszins aan
zienlijke stroom van b.v. een aantal m.A. afgenomen, dan
worden de schommelingen in de stroomsterkte dusdanig groot,
dat men deze niet voor het voeden van een ontvangtoestel ge
bruiken kan. Hoe grooter de condensator wordt genomen, des
te kleiner worden de spanningsschommelingen. Behalve dit
laatste zal bij vergrooting van den condensator ook de gemid
delde spanning hooger worden, hoewel bij steeds verdere ver
grooting de spanning nooit boven een bepaalde waarde zal
kunnen stijgen.
Wordt nu achter den eersten condensator een smoorspoel en
een tweede condensator geschakeld, dan zal, wanneer de smoor
spoel tenminste een voldoend groote zelfinductie heeft, de van
den tweeden condensator afgenomen stroom met een zeer groote
benadering het karakter van een gelijkstroom kunnen hebben.
Een verklaring hiervoor is niet zoo moeilijk te geven.
De van den eersten condensator afgenomen stroom heeft nog
een tamelijk sterk varieerend karakter. Een dergelijken stroom
mag men opvatten als de som van een gelijkstroom en een wis
selstroom. Men drukt dat uit door te zeggen: de stroom heeft
een gelijkstroomcomponent (bestanddeel) en een wisselstroomcomponent. De gelijkstroomcomponent ondervindt in de smoor-,
spoel alleen den Ohmschen weerstand, welke afhankelijk van de
draaddikte en het aantal windingen een paar honderd of een
paar duizend Ohm kan bedragen en veroorzaakt in de kern een
magnetisatie. Op den invloed van dit laatste komen wij hierna
nog terug.
De genoemde Ohmsche weerstand is oorzaak, dat er een
spanningsverlies in de smoorspoel optreedt gelijk aan weer
stand maal afgenomen stroomsterkte. Dit spanningsverlies is
in den regel betrekkelijk klein ten opzichte van de totale span
ning.
Met den wisselstroomcomponent is het heel anders gesteld,
die ondervindt in de smoorspoel een zeer grooten weerstand.
Bovendien moeten wij het eigenlijk nog zoo opvatten: de smoor
spoel L en de condensator C2 staan in serie geschakeld. De
wisselstroomweerstand van de smoorspoel is zeer groot, die
van den condensator daarentegen maar betrekkelijk klein. Bij
een serieschakeling van een grooten en een kleinen weerstand
spreekt het vanzelf, dat de kleine weerstand maar een klein
gedeelte van de spanning opneemt. Wanneer dus aan de klem-
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men van Cx een bepaalde wisselspanning aanwezig is (d.w.z.
bepaalde spanningsschommelingen optreden), dan vinden wij
die wisselspanning maar voor een zeer klein gedeelte terug
aan de klemmen van C2.
Hoe grooter de smoorspoel L is, dus hoe grooter de wisselstroomweerstand daarvan, en hoe grooter de condensator C2,
d.w.z. hoe kleiner de wisselstroomweerstand hiervan, des te
effectiever wordt de werking als afvlakinrichting.
De theorie leert hieromtrent, dat vermindering van de span
ningsschommelingen bij enkelvoudige gelijkrichting pas op
treedt wanneer het product van de zelfinductie van L, uitge
drukt in Henry’s, en de capaciteit van C2, uitgedrukt in MFds.,
grooter is dan 20 en bij dubbele gelijkrichting, indien het ge
noemde product grooter is dan 10.
Een combinatie van een smoorspoel van 50 Henry en een
condensator van 4 MFd., waarbij het product van L en C2 gelijk
is aan 200, blijkt dus een zeer effectieve afvlakking te kunnen
geven zoowel bij enkele als bij dubbele gelijkrichting.
De zelfinductie van een smoorspoel met ijzerkern, welke
door een gelijkstroom doorloopen wordt is, zooals reeds bij de
theorie van den laagfrequent transformator is aangegeven, af
hankelijk van de sterkte van dezen gelijkstroom. Zoodra na
melijk de gelijkstroom zoo sterk wordt dat de ijzerkern ver
zadigd dreigt te geraken, dan neemt de zelfinductie heel snel
af en wordt in den verzadigden toestand vrijwel nul. Vele
plaatstroomapparaten lijden dan ook aan het euvel, dat wan
neer men een sterkeren stroom gaat afnemen, de afvlakking
van de geleverde spanning minder goed wordt (namelijk door
de kleiner wordende zelfinductie van de smoorspoel), waardoor
in den luidspreker een hinderlijke bromtoon waarneembaar
kan worden.
Het construeeren van een smoorspoel, die een voldoend hooge
zelfinductie heeft terwijl er een gelijkstroom van ettelijke milli
Ampère’s doorheen vloeit, is dan ook inderdaad niet zoo ge
makkelijk.
Wanneer een smoorspoel tengevolge van de door de wikke
ling vloeiende gelijkstroomcomponent verzadigd zou raken, dan
kan deze verzadiging worden voorkomen door in de ijzerkern
.een luchtspleet aan te brengen. Door een luchtspleet in de kern
wordt de magnetische weerstand van de kern vergroot en het
aantal krachtlijnen derhalve verminderd. Door de luchtspleet
grooter of kleiner te maken kan bij elk aantal Ampèrewindin82

gen toch de magnetisatie van de ijzerkern ver onder de verzadigingswaarde worden gehouden, echter houdt de smoorspoel
dan ook maar een kleine zelfinductie over, veel kleiner dan
men, zonder zich goed van de feiten rekenschap te geven, mis
schien zou verwachten.
Veronderstel, men heeft een smoorspoel, welke bestemd is
om te werken met een gelijkstroomcomponent van 10 m.A.
en de zelfinductie bedraagt onder die omstandigheden 100
Henry. Nu wil men diezelfde smoorspoel gaan gebruiken bij
een gelijkstroombelasting van 50 m.A. Zoo zonder meer is
dat niet mogelijk, want de kern van een smoorspoel die voor
10 m.A. is berekend, is bij een stroomdoorgang van 50 m.A.
zeker verzadigd, dus moet om dit te voorkomen een luchtspleet
worden aangebracht. Nu openbaart zich de zelfinductie pas,
zoodra er stroomveranderingen optreden. Beschouwen we nu
de smoorspoel in haar oorspronkelijken toestand, dan zal een
bepaalde stroomverandering daar een veel grooter verandering
in het magnetische veld veroorzaken, dan nadat de luchtspleet
is aangebracht. De luchtspleet toch heeft tengevolge, dat de
magnetische weerstand van den magnetischen kringloop aan
zienlijk wordt vergroot, dus zal een stroomverandering een
overeenkomstig kleinere veldverandering geven. Practisch komt
het daarom ongeveer hier op neer, dat wanneer de luchtspleet
zoo gunstig mogelijk gekozen wordt, de zelfinductie toch nog
ongeveer in dezelfde mate afneemt als waarin de gelijkstroom
component toeneemt. In geen geval blijft dus door het aan
brengen van een luchtspleet bij hoogere stroomsterkte de zelf
inductie gehandhaafd.
Met betrekking tot fig. 20 werd reeds opgemerkt, dat naar
mate de afgenomen stroomsterkte grooter wordt, de spanningsschommelingen aan den condensator grooter worden en boven
dien de gemiddelde spanning lager wordt. Hieruit volgt, dat
bij een plaatstroomapparaat de afgegeven spanning in sterke
mate afhankelijk zal zijn van de afgenomen stroomsterkte. Dit
is ook inderdaad het geval. In sommige gevallen is dit een on
aangename eigenschap, omdat wanneer door de een of andere
oorzaak de afgenomen stroomsterkte toe- of afneemt, de span
ning ook aanzienlijke veranderingen ondergaat, iets wat b.v.
bij een accumulatorenbatterij of bij een goede droge batterij
bijna niet het geval is.
Het is voornamelijk de eerste condensator in een plaat83
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stroomapparaat, die de constantheid van de spanning bij grooter of kleiner wordende stroomsterkte bepaalt. Hoe grooter
men deze maakt, des te minder snel zal de spanning afnemen
bij toenemende belasting.
Ook de inwendige weerstand van de gelijkrichterlamp heeft
grooten invloed hierop. Hoe grooter deze namelijk is, des te

VoLts.
Fig. 21

grooter wordt ook het daarin optredende spanningsverlies.
Het verband tusschen de afgenomen stroomsterkte en de
spanning die een plaatstroomapparaat geeft, kan worden vast
gelegd in de z.g. belastingskromme of uitwendige karakteris
tiek. Zoo’n karakteristiek is buitengewoon nuttig, omdat men
daaruit zien kan, hoe groot de spanning is wanneer men de
afgenomen stroomsterkte kent. De afgenomen stroomsterkte is
namelijk in vele gevallen bekend of tenminste met behulp van
*
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elkon gewonen m.A.-meter op te meten, terwijl voor het meten
van de spanning een voltmeter met een zeer hoogen weerstand
gebruikt moet worden en natuurlijk met een voldoend groot
meetbereik, welke men niet altijd tot zijn beschikking heeft.
Een belastingskromme, betrekking hebbende op Transforma
P. S. A. is voorgesteld in fig. 21. Het plaatstroomapparaat
vindt men afgebeeld in fig. 22.
Het regelen van de spanning van een plaatstroomapparaat
geschiedt in vele gevallen met behulp van een gloeistroomweerstand van de gelijkrichterlamp. Door den gloeistroom van de
gelijkrichterlamp te verminderen, wordt de inwendige weer
stand hiervan vergroot, en bijgevolg ook het spanningsverlies
dat in de lamp optreedt, en daalt dus de afgegeven spanning.
Een bepaald nadeel van de methode van spanningsregeling valt
in verband met het voorgaande dadelijk op. Wordt immers
de spanning van het plaatstroomapparaat verlaagd door ver
mindering van de gloeispanning, dan wordt de afgegeven span
ning in nog sterkere mate afhankelijk van den af genomen
stroom.
Er zijn ook gelijkrichterlampen, waarbij een spanningsrege
ling als hierboven aangegeven, niet toelaatbaar is, omdat het
werken met verminderde gloeispanning voor die lampen nadeelige gevolgen heeft. In zoo’n geval moet een andere methode
van spanningsregeling worden toegepast. Een zeer voor de
hand liggende methode is wel deze, dat men de secundaire
wikkeling van den transformator van aftakkingen voorziet en
dus al naar behoefte een grootere of kleinere spanning gelijkricht. De spanning wordt dan dus met bepaalde sprongen ge
regeld door middel van een aftakschakelaartje.
Een andere methode is het gebruik van voorschakelweerstanden op de manier, welke in fig. 23 schematisch is aange-
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geven. Hoe groot zoo’n weerstand zijn moet, is gemakkelijk uit
te rekenen. Deze is namelijk gelijk aan de spanningsdaling, die
men er mee wil veroorzaken gedeeld door de afgenomen stroomsterkte, uitgedrukt in Ampères, öf zoo men wil de spannings
daling maal 1000 gedeeld door de afgenomen stroomsterkte in
milli Ampères. Heeft men b.v. een plaatstroomapparaat, dat
180 Volt spanning geeft en wil men om de een of andere reden
de spanning tot 120 Volt verlagen terwijl een stroomsterkte
van 4 m.A. wordt afgenomen, dan wordt blijkens het voor
gaande de vereischte weerstand:
(180 - 120) X 1000
15000 Q
4
De condensator C, welke in fig. 23 is aangegeven, heeft de
volgende beteekenis. In de plaatkringen van de verschillende
lampen van het toestel vloeien wisselstroom en. Wordt nu in
de toevoerleiding naar de verschillende lampen een weerstand
opgenomen, dan ontstaat door dien weerstand een koppeling
tusschen de verschillende lampketens, die tot zeer ongewenschte
effecten aanleiding kan geven. Wordt echter een condensator
van voldoend groote capaciteit op de aangegeven plaats gezet,
dan vormt deze voor de wisselstroomen een gemaldtelijke weg,
zoodat koppeling door den gemeenschappelijken weerstand
wordt ondervangen.
De serieschakeling van den weerstand R en den condensator
C verbetert, zooals de theorie leert, bovendien nog de afvlakking van de in de spanning nog aanwezige fluctuatie’s. Hoe
groot die condensator moet zijn om een stabiele werking van
het toestel te verzekeren, hangt geheel van de omstandigheden
af. Echter is in de meeste gevallen een condensator van enkele
MFds. altijd groot genoeg.
Hierboven werd het voorschakelen van weerstand aangege
ven als methode van spanningsregeling, d.w.z. regeling van de
spanning van het plaatstroomapparaat in zijn geheel. In vele
gevallen is het echter noodzakelijk, dat het plaatstroomappa
raat verschillende spanningen levert, welke men bovendien in
vele gevallen nog gaarne afzonderlijk regelbaar heeft. In dat
geval bedienen we ons ook van dezelfde schakeling.
Het aftakken van lagere spanningen, bij een gewoon plaat
stroomapparaat dikwijls detectoraftakking genoemd, kan dus
geschieden ook volgens fig. 23. Ook het berekenen van den
benoodigden voorschakelweerstand geschiedt op de hierboven
86

aangegeven manier, waarbij voor de stroomsterkte natuurlijk
de waarde wordt ingevuld, die van de detectoraftakking wordt
afgenomen.
Een groot bezwaar, dat aan deze methode verbonden is, moge
uit het volgende getallenvoorbeeldje blijken.
Veronderstel, het plaatstroomapparaat geeft een totale span
ning van 150 Volt. Er is een detectoraftakking op gemaakt
met een voorschakelweerstand van 50000 Ohm. Wordt hiervan
een stroomsterkte afgenomen van 1 m.A., dan is het spanningsverlies in den weerstand blijkbaar 50 Volt. De spanning van
de detectoraftakking is dus 150 — 50 = 100 Volt. Loopt door
een of andere oorzaak de afgenomen stroomsterkte op tot 2
m.A., dan volgt uit een zelfde berekening dat de spanning
slechts 50 Volt bedraagt. Bij een stroomsterkte van 0,5 m.A.
zou daarentegen de spanning 125 Volt bedragen. De spanning
blijkt dus wel zeer sterk afhankelijk te zijn van de afgenomen
stroomsterkte. Voor een groot gedeelte kan hieraan worden
tegemoet gekomen door het gebruik van de z.g. potentiometer
schakeling, welke schematisch is voorgesteld in fig. 24. Hierbij
T
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Fig. 24
worden dus 2 weerstanden en wel 1 vaste en 1 veranderlijke,
gebruikt.
Noemen we de volle spanning van het plaatstroomapparaat
E en de beide weerstanden resp. R! en R2, dan volgt uit de
Wet van Ohm, dat de spanning tusschen de klemmen B en C
gelijk is aan
Ri
X E Volt.
Ri + R2
Dit is dus tevens de hoogste spanning, welke tusschen B en
G kan optreden. Wordt nu van de klemmen B en C een stroom
87
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afgenomen, dan wordt blijkbaar de stroomsterkte door R, grooter, m.a.w. het spanningsverlies in R2 wordt ook grooter en de
spanning B-C lager. Wanneer men de weerstanden R1 en R2
betrekkelijk klein kiest, zoodat de stroom die hierdoorheen
vloeit wanneer B en C nergens aan verbonden zijn, betrekke
lijk groot is ten opzichte van de aan de klemmen B en C afge
nomen stroomsterkte, of tenminste van ongeveer dezelfde groot
te is, dan zullen veranderingen in de afgenomen stroomsterkte
veel kleinere spanningsveranderingen veroorzaken dan wanneer
alleen een voorschakelweerstand wordt gebruikt.
Nemen we als voorbeeld, dat R, 10000 Ohm is en R2 20000
en de spanning van het plaatstroomapparaat 150 Volt, dan
vloeit door R, en R, in onbelasten toestand een stroom van
5 m.A. en wordt dus de spanning aan de uiteinden van R, in.
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onbelasten toestand 50 Volt. Wordt een stroom van 1 m.A.
afgenomen, dan blijkt de spanning te zakken tot 43 Volt. Met
2 m.A. tot 37 Volt, enz.
In vergelijking met het getallenvoorbeeld, wat hiervoor werd
aangegeven, valt de betrekkelijk groote constantheid van de
spanning direct op. Deze wordt echter verkregen ten koste van
eenig stroomverbruik van het plaatstroomapparaat. Immers de
spanningsdeeler, gevormd door Rx en R2, verbruikt ook wan
neer geen stroom wordt afgenomen, tóch nog 5 m.A. Werke
lijk ten volle profijt trekken van de aangegeven spannings
deeler methode, kan men slechts wanneer de spanningsdeeler
uit niet al te groote weerstanden wordt samengesteld en dit
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is slechts weer mogelijk, indien het plaatstroomapparaat zon
der bezwaar de hiermee overeenkomende grootere stroomsterkte kan leveren. Bij plaatstroomapparaten die met een
detectoraftakking volgens fig. 23 zijn uitgerust, behoeft men
slechts een vasten weerstand tusschen de minklem en de detectorklem te plaatsen om de spanningsdeeler schakeling van fig.
24 te krijgen. Een dergelijke weerstand zou voor de meeste
plaatstroomapparaten b.v. 10000 a 25000 Ohm kunnen zijn. De
hiervoor te gebruiken weerstand kan een draadgewikkelde zijn
b.v. een Transforma-detector-weerstand. Deze laatsten mogen
belast worden met 1 Watt, d.w.z. bij een waarde van 10000
Ohm mag 10 m.A. toegelaten worden of m.a.w. een spanning
van 100 Volt tusschen de uiteinden en bij een waarde van
25000 Ohm 6 m.A., overeenkomende met 150 Volt. Hieruit
blijkt dus, dat deze weerstanden in plaatstroomapparaten voor
het aftakken van lagere spanning wel volkomen veilig kunnen
toegepast worden.
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ANODE- EN NEGATIEVE ROOSTERSPANNINGSBATTERIJEN.
door A. Rutten.
Een anode- of negatieve roosterspanningsbatterij is in de meeste ge
vallen samengesteld uit verschillende
primaire elementen (typeLeclanché).
Figuur I geeft hiervan de eenvou
digste vorm weer. In een glazen bak
zijn geplaatst: een koolstaaf K, en
een zinkstaaf Z; hierin bevindt zich
een
oplossing ammonia-chloryde
(Salmiakzout), met water.
Verbindt men nu buiten het ele
ment, door een koperdraad, de kool
staaf met de zinkstaaf, dan gaat er
een stroom van kool naar zink; dit
kan men constateeren, door een galvanoskoop in de leiding te plaatsen.
In het element moet er dus een druk
bestaan van zink naar kool (zooals
A. RUITEN
de pijltjes aangeven). Deze ontstaat
door een chemische reactie in het ele
ment. Het salmiakzout wordt ontleed in chloor, ’t welk zich
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Principe van een element:
E. Electroliet.
Z. Zinkstaaf.
M. Galvanometer.
K. Koolstaaf.
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met het zink bindt tot zinkchloryde, waterstof en ammoniak.
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De werking van een element, bestaande uit een zink- en een
kool-electrode is spoedig uitgeput, daar de waterstof, welke
vrijkomt, zich aan de kool-electrode hecht, en a.h.w. een druk
veroorzaakt van kool naar zink, zoodat er in de buitenleiding
geen stroom kan ontstaan. De kool is dan gepolariseerd. Om
dit tegen te gaan, voegt men aan de kool bruinsteen toe. Deze
stof bevat veel zuurstof, welke zich gemakkelijk met de water
stof op de kool-electrode verbindt tot water, en op deze wijze
de kool-electrode depolariseert.
Op verschillende manieren kan men bruinsteen aan de kool
toevoegen. De meest handige wijze is: de kool (grafiet) men
gen met bruinsteen en dit persen tot een buidel. Onderstaande
schets geeft U een duidelijk voorbeeld van een cel, zooals deze
zijn ingebouwd in anode- en negatieve roosterspannings-batterij en.
&
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Fig. 2

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Cel van een batterij:
Koperen koolkap.
Koolstift.
Zinkcylinder.
Buidel gevuld met grafiet en bruinsteen.
Cartonnen isolatieschijf.
Cartonnen schijf.
Absorbeerende tusschenlaag.
Luchtdichte afdekking (pek, paraffine of iets dergelijks.)
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Het zal den verbruiker van droge anode-batterijen opge
vallen zijn, dat, zoodra men een batterij in gebruik neemt, deze
plotseling eenige procenten in spanning zakt, (hoe grooter de
stroomafname, hoe grooter het spannings-afval). De oorzaak
hiervan is, dat er eenige tijd verloopt, alvorens de zuurstof in
de bruinsteen, zich met de waterstof tot water heeft verbon
den. Bij stroomafname polariseért de buidel dus eenige oogenblikken, zonder dat deze weder gedepolariseerd wordt. Even
eens zal men bemerken, dat een batterij, na een langen rust
tijd, zich weder herstelt. De zuurstof krijgt nu weer gelegen
heid, zich met de waterstof te binden, en de koolbuidel dus te
depolariseeren. Hieruit volgt, dat een groot element een lan
gere levensduur heeft, dan een klein, bij gelijke stroomafname,
daar er in een grooter element meer grondstoffen zijn, dus
meer zuurstof tot depolarisatie terwijl de ontwikkelde water
stof niet meer is dan bij een klein element. Zoolang de buidel
nog zuurstof kan afgeven, is het element niet uitgeput. Het
zelfde geldt voor de zink-electrode (-cylinder), deze is bij een
groot element dikker, terwijl de vrijgekomen chloor niet meer
bedraagt dan in een klein element; de zink-cylinder is dus niet
zoo spoedig verteerd.
Men volge dus steeds, bij het koopen van een anode-batterij,
de aanwijzingen der fabrikanten. (Door deze wordt in den regel
de maximale ontlaadstroom aangegeven), en verlange niet, dat
men met een normaal type anode-batterij, bij een te groote
stroomopname, dezelfde levensduur heeft, als een batterij, be
staande uit groote cellen. De levensduur van een anode-batterij,
kan men ongeveer bepalen volgens onderstaande formule:
Capaciteit in m. amp. uur
Levensduur =
Stroomafname X aantal luisteruren per dag
Een goede normale anode-batterij heeft een capaciteit van
1,5 amp. uur, of 1500 m. amp. uur.
Door de cellen in serie te schakelen (schets II), dus achter
eenvolgens kool, met zink van een tweede element, te verbin
den, enz. kan men zooveel cellen samenvoegen, als men zelf
wil. Iedere cel geeft een spanning van IV2 Volt, en kan men
men dus een anode-batterij van 100 volt samenstellen, uit 67
cellen, in den regel wordt dit aantal afgerond tot 70 stuks.
De cellen moeten onderling goed geïsoleerd zijn. Het monteeren geschiedt meestal in een cartonnen doos, en wordt het
geheel afgegoten met een speciale anode-batterijen massa.
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Door het groote anode-stroomverbruik der tegenwoordige
eindlampen, hetwelk ons inziens niet noodzakelijk is, daar men
met een ontvangtoestel, drie- of vierlamps, hetwelk niet meer
dan in totaal ongeveer 8 m.amp. behoeft te gebruiken, behoor
lijk kan ontvangen, zoodat het geluidsvolume groot genoeg is
voor een flinke woonkamer, kwamen de anode-batterijen eenigszins in de verdrukking door de plaatstroomapparaten. Men kan
als vervangmiddel een dergelijk toestel gebruiken, maar zal de
weergave van het gesproken woord, of muziek beduidend min
der zuiver zijn, dan bij het gebruik van een anode-batterij. Dit
is trouwens heel natuurlijk; voor de goede werking van een
ontvanglamp is het noodzakelijk, dat op de plaat een positieve
stroom met een constante druk staat en verkrijgt men die 't
best door middel van primaire of secundaire elementen. Een
der voornaamste is de droge anode-batterij met cellen van ’t
Leclanché type.
Men kan een gelijkstroom het best vergelijken met een wa
terkraan, waaruit geregeld een gelijke hoeveelheid water
stroomt; een plaatstroom-apparaat geeft gelijkgerichte wis
selstroom, of wel pulseerende gelijkstroom. Het woord pulseerend zegt het reeds: veranderlijke gelijkstroom. Hoe klein deze
veranderingen ook zijn, is het voor iemand met een goed ge
hoor altijd merkbaar, in het ergste geval als bromtoon. Voor
een goede ontvangst heeft een anode-batterij altijd de voorkeur.
Men kan een plaatstroomapparaat gebruiken uit bezuiniging
en daardoor aan het mooie te kort doen, maar men verlieze niet
uit het oog dat niets eeuwigdurend is en in de eerste plaats de
gelijkrichtlamp, die een betrekkelijk korte levensduur heeft, ver
der behoort het doorslaan van de transformator of condensator
niet tot de onmogelijkheden, en brengt dit reparatiekosten mee.
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Om bij laagfrequent versterking, de zuiverste en mooiste ver
sterking te verkrijgen, is het noodzakelijk, dat men deze lam
pen negatieve roosterspanning geeft. Hoe dit moet geschieden
wordt in ieder schakelschema aangegeven, evenals de grootte
der roosterspanning door den lampenfabrikant; deze is voor ie
dere lamp verschillend, en hangt af van de anode-spanning. De
roosterspanning moet nauwkeurig geregeld kunnen worden, en
geschiedt de levering van roosterbatterijen daarom met IV2
volts aftakking.
De stroom, welke van een roosterbatterij wordt afgenomen
is zoo weinig, dat een batterij 10-tallen jaren zou kunnen mee
gaan; indien deze niet door zelfontlading uitputte. Deze zelfontlading heeft plaats door verontreinigingen in de elementen,
maar iedere, goede batterijfabrikant zal daar angstvallig voor
waken, en door ontlading tusschen de cellen onderling. De ele
menten worden meestal gezet in papieren doozen. Papier is in
de meeste gevallen hygroscopisch, vooral het veel gebruikte z.g.
stroobord. Door vocht in den dampkring, hetwelk het papier
opneemt, wordt dit geleidend en daar het zich tegen de zinkcylinders bevindt, worden de cellen dus door middel van het pa
pier ontladen. Een goede roosterspanningsbatterij moet gebouwd
zijn in een doos welke geen vocht opneemt, en moet aan de
isolatie de meest mogelijke zorg worden besteed. Het is dus
sterk af te raden een goedkoope roosterbatterij te koopen, daar,
net als met alle dingen, men ook hier waar voor zijn geld krijgt.
De prijs van een dergelijke batterij is laag en kan men er on
geveer een jaar mee toe. De manier om alles van het wisselstroomnet te betrekken, heeft hier in het geheel geen zin, daar
ieder apparaat duurder en veel duurder is, en men toch de kans
loopt, bij een zich zoo snel ontwikkelende wetenschap en in
dustrie als radio, met een apparaat te zitten, waarvoor men
veel geld heeft uitgegeven, en niet meer te gebruiken is.
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Om zoo lang mogelijk profijt te trekken van een anodebatterij geven wij hieronder nog eenige raadgevingen:
Meet nooit een batterij met een ampère meter.
Meet de spanning met een goede voltmeter, minstens 100
ohm per volt.
Verwijder bij niet-luisteren, de stekker uit de minus-pool
der batterij
Zet de batterij koel, droog en stofvrij. Stof is dikwijls een
goede geleider.
Gebruik de batterij niet als steun, door met Uw handen op
de contacten te steunen.
Leg geen metalen voorwerpen op de contacten (hoofdtele
foon of sigarettendoosje).
Kies de goede lampen, geen eindlampen, welke bestemd zijn
voor zaaldemonstraties.
Geef Uw laagfrequent-versterkingslampen de juiste nega
tieve roosterspanning.

\
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ACCUMULATOREN
door Ir. G. A. ten Hoopen.
Werking.
De accumulator, zooals deze over
het algemeen gebruikt wordt bij
Radio-ontvangapparaten, is een toe
stel, dat er, van buiten gezien, zeer
eenvoudig uitziet, doch waarin zich
zeer gecompliceerde scheikundige
processen afspelen. Wij willen nu in
het kort nagaan, waarop deze wer
king in hoofdzaak berust.
In de eenvoudigste sóórt bestaat de
accumulator uit eenen bak, waarin
zich 2 looden platen bevinden; de
eene is de positieve, de andere de ne
gatieve plaat. Wanneer wij nu de
beide platen verbinden met de gelijk
namige polen van een dynamo of gelijkrichter, dan zal op de plaat, welke
Ir. G. A. TEN HOOPEN
met de pos. pool van den stroombron
verbonden is, loodsuperoxyde worden
gevormd, terwijl op de andere plaat fijn verdeeld lood wordt
gebracht. Indien nu na eenigen tijd de laadstroom verbroken
wordt, kan de accumulator stroom afgeven. Natuurlijk is de
hoeveelheid stroom, die wordt afgegeven, geringer dan die,
.welke bij de lading is toegevoerd. Bij het ontladen wordt het
eerst gevormde loodsuperoxyde wederom gereduceerd en ont
staat op de pos. plaat fijn verdeeld loodsulphaat; het lood op
de neg. plaat gaat eveneens over in fijn verdeeld loodsulphaat.
Door het laden is electrisch arbeidsvermogen toegevoerd,
hetgeen nu als chemisch arbeidsvermogen op de platen aan
wezig is. Bij de ontlading wordt het chemisch arbeidsvermo
gen weder in electrisch arbeidsvermogen omgezet.
Met een goed onderhouden accumulator, die niet al te klein
is, kan men geruimen tijd het ontvangtoestel van den noodigen
stroom voorzien, terwijl de spanning ongeveer gelijk blijft en
niet aan schommelingen onderhevig is, hetgeen natuurlijk voor
eene goede ontvangst van veel beteekenis is. Het is duidelijk,
dat men voor de platen in den accumulator niet eenvoudig

I

/

I

%

-i

,ir'

mi

VVRTA

4

'A

%

CCUMULATOR
.1

»!

'

f.

DE MEEST BETROUWBARE
STROOMBRON VOOR RADIO

i

' -"!:

' i
!
i

N

GLÖESSTROOM-ACCU’S
PLAATSTROOM-ACCU’S

i

I
:

i

LAADAPPARATEN:

„SIMPLEX”
„DUPLEX"
„ACCUNODAX”

i

;-i
*

.

?

!

\'

>

i

EN

\

r'M

„ACCUREX”

>
i v -

'
V-.
-

■■

VOOR NADERE BIJZONDERHEDEN ZIE OMMEZIJDE
i

t

:

____ J »

\

i

*

•„

\
V'

- i

ïSTiS
. *“A

'

' g

t

VARTA
AMSTERDAM

SPUISTRAAT 46

r

*i

13
(LEVERING UITSLUITEND DOOR BEMIDDELING VAN HANDELAREN)

is

GLOÈISTROOM-ACCU’S
TYPE: DL 1 \ VOLT 27 A.U. ONGELADEN .
2L1 4
„
27 „
»»
2L2 4
„
54 „
yy
yy

.

.
.

.

f 10.— !
:
„ 13.50 ;
„ 20.70 •

.

„
,)

l

PLAATSTROOM-ACCU-BLOKS
TYPE: 5 W 10 VOLT ONGELADEN
„
10 W 20
yy
yy
\

2.80
6.

PLAATSTROOM-ACCU-BATTERIJEN
TYPE: 50 W 100 VOLT 1200 M = m.A.U. ONGEL.
60 W 120
yy
yy
yy
yy
yy

LAADAPPARATEN

y
:

Wt':
k%jr

Éfó,'

■ .

‘

„ 37.50
„ 44.20

y

TYPE: „SIMPLEX” LAADT 1-3 ELEM. (GLOEISTROOM) MET 2 OF 1 AMP. COMPL. . . . „ 27.50
„ACCUNODAX" LAADT PLAATSTROOMff
ACCU S VAN 80-100 VOLT COMPL. ...» 33.60
„
„DUPLEX“EEN COMBINATIE VAN BOVEN
GENOEMDE APPARATEN COMPL. .... »i 55.—„ACCUREX" VOOR RADIO-HANDELAREN
>>
LAADT 1-43 ELEM. MET 6 AMP. OF 4-8
ELEM. MET 3 AMK COMPL; . . ,
. „ 76,25

i
•1 •

* .<• ,
• K t'

.

•. •

..

zonder meer looden platen kan gebruiken, doch dat deze platen
van eene bijzondere samenstelling moeten zijn. Men kan nemen
looden platen, die, doordat zij van een groot aantal ribben zijn
voorzien, een groot oppervlak hebben verkregen. Op deze pla
ten wordt nu langs électrolytischepi weg de actieve massa
gebracht. Het proces, volgens hetwelk dit geschiedt, heet het
„formeeren” van den accumulator. Platen, die op eene derge
lijke wijze zijn gefabriceerd, heeten „grootoppervlakplaten”.
Eene andere fabrikatiemethode is deze, dat in een looden roos
ter een mengsel van verschillende loodverbindingen wordt ge
bracht, waarvan de samenstelling zoodanig is, dat de accumu
lator zonder een speciaal formatieproces gereed is om te wor
den geladen en te worden gebruikt. Iedere accumulatorenfabriek heeft hare speciale recepten, volgens welke de platen
worden samengesteld. Dit zijn dan de z.g. gesmeerde of roosterplaten.
Terwijl nu accumulatoren met grootoppervlakplaten meer
geschikt zijn voor ontladingen met grootere stroomsterkten,
is een roosterplaat-element geschikter voor ontlading met klei
nere stroomsterkten.
Nog een andere uitvoering is de z.g. massaplaat (zie fig. 1).

Deze plaat heeft een rooster met groote mazen, terwijl de
actieve massa door toevoeging van bindmiddelen een zoodanige
samenstelling heeft, dat de massa wordt samengehouden en
niet gemakkelijk uit het rooster valt. Deze soort plaat, die dus
een groote hoeveelheid actieve massa bevat in verhouding tot
de grootte van het rooster, leent zich speciaal voor kleine ontlaadstroomsterkten en is dus de meest geschikte plaat voor
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radio-accumulatoren, daar men bij het gebruik van miniwattlampen slechts geringe stroomsterkten noodig heeft. Men kan
dus met een dergelijken accumulator geruimen tijd volstaan,
eer een nieuwe lading noodig is.
Een belangrijke rol bij den accumulator speelt het zwavel
zuur. Bij de ontlading wordt namelijk zwavelzuur verbruikt,
zoodat de dichtheid van de vloeistof zal afnemen. Omgekeerd
zal bij de lading wederom zwavelzuur gevormd worden en zal
het zuur weer de dichtheid verkrijgen, die het oorspronkelijk
had. Bij het laden en ontladen zal dus het zwavelzuur tusschen
bepaalde waarden varieeren en wel, zal deze het hoogst zijn
voor het geladen element, n.1. 1,24 = 28° Beaumé.
Een geladen element zal in rust een klemspanning hebben
van ongeveer 2 Volt. Bij de ontlading zal deze dalen tot ca.
1,95 Volt en dan langen tijd op deze waarde blijven. Zeer lang
zaam zal de spanning nog verder dalen en bij de waarde van
ca. 1.85 tot 1,83 zal de spanning zeer snel afnemen. Beneden
deze waarde kan men de batterij niet meer gebruiken. De bat
terij is nu geheel ontladen en moet nu zoo spoedig mogelijk
weer worden opgeladen. Bij het laden zal de spanning weder
om geleidelijk stijgen en aan het einde der lading een waarde
bereikt hebben van 2,6 a 2,7 Volt. Zoodra de laadspanning in
de buurt van 2,4 Volt is gekomen, zal men waarnemen, dat
zoowel aan de positieve als aan de negatieve platen zich kleine
gasbellen ontwikkelen. Deze gasontwikkeling zal geleidelijk
sterker worden en is dus tevens de controle, dat de lading naar
behoor en geschiedt. Een element, waarbij men bij het laden
na geruimen tijd nog geen gasontwikkeling bemerkt, is niet
in orde en moet worden nagezien, of misschien ten gevolge van
eene verbinding tusschen de platen eene kortsluiting is ont
staan. Mocht dit het geval zijn, dan moet men deze batterij
zoo spoedig mogelijk naar eene reparatie-inrichting brengen,
daar anders de platen geheel bedorven worden.
Capaciteiten.
Het vermogen van een accumulator wordt uitgedrukt door
de capaciteit, welke aangeeft, hoeveel ampére-uren door den
accumulator bij een zekere stroomsterkte kan worden afge
geven. Deze capaciteit is niet gelijk bij verschillende stroom
sterkten en is het grootst bij langzame ontlading. Vooral voor
een element met massaplaten is de capaciteit bij zeer langzame
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ontlading veel grooter dan bij ontlading met grootere stroomsterkten.
De capaciteit wordt uitgedrukt in ampére-uren. Zoo heeft
een accumulator, die gedurende 12 uren 2 Amp. kan afgeven,
eene capaciteit van 24 ampére-uren. Een dergelijk element met
massaplaten heeft bij ontlading met 1/10 Amp. eene capaciteit
van ca. 54 ampére-uren, dus meer dan 2 X zooveel. Daarom
worden in den regel voor batterijen met massaplaten 2 capa
citeiten aangegeven en zou dus het element, waarvoor de boven
genoemde getallen gelden, aangeduid worden door 24/54 am
pére-uren. Toen de Radio-amateur nog niet beschikken kon
over miniwattlampen en de normale lampen een stroomver
bruik hadden van ca. % Amp., moest men in den regel mins
tens om de paar dagen de batterij opladen. Toen dan ook de mi
niwattlampen in de wereld hare intrede deden werden deze door
de Radio-amateurs met gejuich begroet, daar men nu met eene
batterij lading veel langer zijn radio-apparaat van stroom kon
voorzien, dan voorheen het geval was. Toen bleek dan ook al
spoedig het voordeel van een accumulator met massaplaten
voor Radio-toestellen, daar men hiermede zeer langen tijd kan
toekomen, eer eene nieuwe oplading noodzakelijk is. Bij
4-lampstoestellen met minimattlampen is het stroomverbruik,
bij de meest gebruikelijke lampen, niet hooger dan totaal 0,3
Amp. Heeft men b.v. de normale „Philips”-lampen A. 425,
A. 410, A. 409, welke 60 Milliampére gebruiken, benevens eene
eindlamp B. 406 met een verbruik van 100 Milliampére, dan
is het totale stroomverbruik 280 mA. — Eene „Varta”-batterij
type 2L2 (zie fig. 2) met eene 10-urige capaciteit van 24 Ah.,
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uren stroom kan leveren, eer men haar weer laden moet. Dit
komt dus bij een verbruik van 3 uren per dag overeen met
eene oplading ca. om de 7 weken, indien tenminste het toestel
in orde is en geen stroom op andere wijze verloren gaat.
Anode-batterijen.
Toen voor ruim 10 jaren de Radio-amateurs voor het eerst
proeven deden met Detector-lampen hebben weinigen vermoed,
welk eene groote toepassing deze lampen in betrekkelijk kor
ten tijd zouden krijgen. Men had voor de toenmalige ontvang
toestellen hoofdzakelijk kristal-detectoren in gebruik, die, wat
de aansluiting betreft, hoogst eenvoudig waren, zoodat het ge
bruik van eene ontvanglamp tevens eene complicatie van het
ontvangtoestel beteekende. Vandaar dan ook, dat vele in den
eersten tijd weinig voor deze nieuwe vinding gevoelden. Eene
moeilijkheid hierbij was ook de noodzakelijkheid, om eene spanningsbatterij aan te brengen, want het bleek al ras, dat men
hiervoor niet met lage spanningen kon volstaan. Als batterij
werden dan gewoonlijk zaklantaarnelementen genomen, die
achter elkaar werden verbonden en waarmede men dan wer
kelijk eenigen tijd geholpen was. Toen echter langzamerhand
•versterkers werden toegepast, die eveneens met lampen waren
uitgerust, werd het stroomverbruik, dat deze batterij moest
afgeven, grooter en was een droge batterij spoedig uitgeput.
De fabrikanten van accumulatoren hebben zich toen aan het
werk gezet om te trachten, hiervoor een practisch bruikbaren
kleinen accumulator te construeeren, die natuurlijk zeer weinig
moest kosten. De eerste voortbrengselen hiervan voldeden niet
erg; ten gevolge van minder goede isolatie bleek een dergelijke
batterij zeer veel te lijden te hebben en het duurde dan ook
geruimen tijd, eer de constructie zoodanig verbeterd was, dat
men eene practisch bruikbare spanningsbatterij van accumu
latoren had.
Thans kan men wel zeggen, dat men over de moeilijkheden
heen is en dat de batterijen, die door de bekende firma’s op
dit gebied worden geleverd, aan alle eischen voldoen, die een
Radio-amateur hieraan kan stellen, mits hij er voor zorgt, dat
de voorschriften voor de behandeling en de lading worden
opgevolgd. De meeste Radio-amateurs zullen dan ook deze bat100

terijen wel hebben leeren kennen. Hiervoor heeft zich nu hoofd
zakelijk een klein type ingeburgerd, dat eene capaciteit heeft
van ca. 1 Amp.-uur en dat een maximale laad- en ontlaadstroomsterkte toelaat van ongeveer 70 Milli-ampére. — Normaal wor
den deze kleine accumulatoren gefabriceerd in blokvorm, waar
bij dan 5 (zie fig. 3) of 10 elementen (zie fig. 4) in één blok
zijn vereenigd.

Vele Radio-amateurs schaffen zich nu eer} aantal van deze
blokken aan en bouwen deze dan in een eenvoudig kistje te
zamen. Hierbij wordt echter wel eens de fout gemaakt, dat
men niet zorgt voor een kleine afstand tusschen de verschil
lende blokken. Het is beter, eene kleine tusschenruimte te be
waren, teneinde eene betere isolatie te behouden. Deze spanningsbatterijen worden ook ingebouwd in houten kistjes in
den handel gebracht, zooals men o.a. ziet in fig. 5, welke weer
geeft eene batterij van 80 Volt.

Behandeling en onderhoud.
Indien de accumulator weinig gebruikt wordt, is het toch
noodig, dat van tijd tot tijd eene oplading van de batterij ge
schiedt. Ook indien in het geheel geen stroom wordt verbruikt,
zal toch een verlies plaats vinden ten gevolge van de zelfontlading van de batterij, en naarmate de lading vermindert, ont101
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staat het gevaar van sulfateeren van de platen. Daarom moet
men een accumulator met grootoppervlakplaten of met roosterplaten minstens één maal in de 4 a 6 weken laden. Een massaplaat-element kan het langer zonder stroom uithouden, zoodat
het voldoende is, een dergelijk element eens in de 2 a 3 maan
den na te laden. Hierdoor is ook weer een massaplaat-accumulator voor den Radio-amateur het meest aan te bevelen.
Indien men zelf zorgt voor het opladen, moet er op gelet
worden, dat de stroomsterkte niet hooger is dan die, welke op
het bedrijfsvoorschrift als de maximaal toelaatbare laadstroomsterkte is aangegeven. Het is goed, om deze stroom
sterkte met een draaispoelampéremeter te controleeren, tenzij
men laadt met een gelijkrichter, die eene constante stroom
sterkte afgeeft, zooals bij vele gloeikathode-gelijkrichters het
geval is.
Vooral voor eene anode-batterij raden wij ieder aan, de
stroomsterkte van tijd tot tijd te controleeren, daar deze kleine
elementen natuurlijk gevoelig zijn voor te sterke lading. Bij
de lading moet men er op letten, dat de pos. pool van de laadinrichting met de pos. pool van den accumulator wordt ver
bonden. Anders ontstaat ontlading van de batterij en tenslotte
eene ompoling van den accumulator.
Bij het laden ontstaat na eenigen tijd eene gasontwikkeling,
tengevolge van het vrij wordende waterstof- en zuurstofgas.
Dit gas moet kunnen ontwijken; daarom moet men de vuldoppen bij het laden van de elementen afnemen. Wel zijn in
de vuldoppen kleine openingen aangebracht. Daar de hoeveel
heid gas, die bij het laden vrijkomt, vrij aanzienlijk kan zijn,
kan eene kleine verstopping van de vulstop een normalen af
voer der gassen verhinderen.
Een groot gevaar voor den accumulator is het te diep ont
laden. Daarom moet men zorgen, dat de batterij nooit geheel
ontladen wordt, maar zoodra de spanning is gedaald tot ca.
1,8 Volt per cel wederom voor eene oplading zorgdragen. Aan
den anderen kant is het ook niet goed, om eene batterij te
spoedig weer te laden. Indien men dit geregeld doet, wordt
het inwendige van de platen eigenlijk nooit gebruikt en zal
dit hard worden. Het beste is, bij de ontlading de spanning
van tijd tot tijd te controleeren en, indien deze in de buurt
van 1,8 Volt per cel komt, tot oplading over te gaan. Dit meten
van de spanning moet geschieden tijdens de ontlading, aan
gezien bij afschakeling de spanning na eenigen tijd wederom
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stijgen zal tot ongeveer 2 Volt. Behalve door het meten van
de spanning kan men den ontlaadtoestand controleeren, door
de zuur dichtheid te meten. Voor het geladen element bedraagt
deze 1,24, voor het ontladen element 1,14 a 1,16. Geheel bin
dende waarden kan men hiervoor niet opgeven, daar deze zuur
dichtheid zeer afhangt van de stroomsterkte, waarmede het
element ontladen werd.
Zooals algemeen bekend, is de maximale ontlaadstroomsterkte voorgeschreven en mag men deze niet overschrijden. Men
kieze dus het type van den accumulator niet te klein, evenwel
is het stroomverbruik voor onze normale radio-lampen zeer
gering, in dien men ten minste Miniwattlampen gebruikt. Voor
een toestel met 4 lampen, zooals deze het meeste worden ge
bruikt, blijft de stroomsterkte steeds onder 1 Amp., zoodat een
accumulator met eene capaciteit van 10 of 12 Amp.-uren, wat
de stroomsterkte betreft, groot genoeg is. Daar voor de meeste
lampen de stroomsterkte varieert van 60 tot 150 milli-ampére,
heeft men in den regel voor 4 lampen een stroomsterkte van
0.3 a 0.4 Amp.
Zeer veel wordt door den Radio-amateur gebruikt een accu
mulator met eene capaciteit van 12 Amp. uren bij 10-urige
ontlading. Indien men hiervoor kiest een element met nrnssaplaten, dan zal bij ontlading met 0.3 a 0.4 Amp. de capaciteit
ongeveer 18 Amp.-uur zijn, zoodat een dergelijk element 50
a 60 uur stroom kan afgeven eer men wederom moet opladen,
laden.
Radio-amateurs, die zeer veel luisteren en eene grootere
batterij verlangen, nemen dan gewoonlijk een type met 24
Amp.-uur capaciteit. Deze batterij heeft bij een verbruik van
0.3 a 0.4 Amp. eene capaciteit van ca. 42 Amp.-uur, zoodat
men hiermede 120 a 140 uren luisteren kan voor de batterij
leeg is.
Waaraan kan men nu zien, dat bij de lading eene batterij
geheel geladen is?
Bij het laden zal geleidelijk de laadspanning stijgen tot
2.6 a 2.7 Volt. De zuurdichtheid zal nu eveneens wederom ge
stegen zijn en de oorspronkelijke waarde van 1.24 bereiken.
Wanneer men nu merkt, dat de spanning niet meer verandert
en ongeveer 2.6 a 2.7 Volt geworden is, terwijl bovendien de
zuurdichtheid ook niet meer stijgt, gaat men nog ca. V2 uur
met de lading voort en kan dan aannemen, dat de battery
geladen is.
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Om dus de batterij behoorlijk te laden, is het aan te bevelen,
ook een goeden voltmeter en een goeden zuurmeter te bezitten.
Als Voltmeter neme men uitsluitend een draaispoel-instrument,
daar men hiermede eene grootere nauwkeurigheid bereikt dan
met een eenvoudig weekijzer-instrument.
Men moet niet met het laden te lang doorgaan, daar men in
de eerste plaats hierdoor stroomverlies heeft, maar bovendien
kan door de gasontwikkeling massa losraken en uit de platen
vallen. Geheel vermijden kan men dit laatste niet en steeds zal
na eenigen tijd een laagje slib op den bodem gevormd worden.
Door steeds te lang te laden wordt echter meer massa los
gewerkt dan noodig is en 'dit kan men vermijden. Wel is het
goed om een enkele keer, b.v. een paar maal in het jaar, eene
batterij flink lang door te laden, daar hierdoor ook de inwen
dige massa der platen behoorlijk zacht blijft.
Door de gasontwikkeling zal water verdwijnen en zal dus
geleidelijk de zuurspiegel dalen. Daarom moet men van tijd tot
tijd met een weinig gedestilleerd water navullen teneinde te
voorkomen, dat een gedeelte der platen boven den spiegel komt
te liggen. Men gebruike voor dit bijvullen nooit leidingwater
of regenwater, daar dit licht verontreinigingen bevat, die voor
de platen schadelijk zijn. Zwavelzuur behoeft men practisch
niet bij te vullen; alleen wanneer door de eene of andere oor
zaak zuur verloren is gegaan, moet dit worden bijgevuld, doch
men gebruike hiervoor uitsluitend het speciale accumulatoren
zuur, hetgeen door de zwavelzuurfabrieken volgens voorschrif
ten van de accumulatoren-fabrieken wordt vervaardigd.
Laadinrichtingen.
Zoolang men voor de ontvangtoestellen nog slechts kristaldetectoren gebruikte, was de eenige stroombron, die men voor
eèn Radio-toestel noodig had, eene kleine batterij, waarmede
met behulp van een potentio-meter spanning aan den detector
werd toegevoerd. Toen bij het gebruik van lampen als detec
toren en voor de versterkers grootere batterijen noodig waren
en hiervoor accumulatoren werden gebruikt deed zich al spoe
dig de vraag voor, „hoe moet deze batterij nu worden opge
laden ?” Daar men nog niet over kleine laadinrichtingen be
schikte, werden de meeste batterijen naar een laadinrichting
gebracht en daar opgeladen. Op deze wijze moest men echter
eenige dagen zijne batterij missen, of voor eene reserve-batterij
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zorgen, hetgeen weder meerdere kosten met zich medebracht.
Geleidelijk hebben zich dan ook kleine laadinrichtingen ingeburgerd, die den amateurs de gelegenheid verschaffen, het la
den der batterijen zelf uit te voeren. Bovendien zal een ernstig
amateur, die zijne batterij gaarne zoo goed mogelijk onder
houdt, liever zelf voor de lading zorgen, dan dat hij dit elders
laat doen.
Onze normale gloeistroom-batterijen hebben in den regel
eene laadstroomsterkte van 1,2 Amp.; enkele grootere typen
gebruiken ca. 2,5 Amp. Door verschillende firma's worden nu
kleine gelijkrichters in den handel gebracht, waarmede men
eene gloeistroombatterij kan opladen met eene stroomsterkte
van ongeveer 1,2 Amp. Deze gelijkrichters zijn bijna uitslui
tend gloeikathode-gelijkrichters, waarbij de gelijkrichting van
den wisselstroom ontstaat, doordat in eene gelijkrichterbuis
eene ventielwerking wordt tot stand gebracht. In eene derge
lijke buis heeft men gewoonlijk een draad, die tot gloeiing
wordt gebracht, en dan een groot aantal negatieve electronén
gaat uitzenden. Tegenover dezen gloeidraad bevindt zich nu
eene of twee anoden; wordt nu tusschen de gloeidraad en eene

anode een wisselstroom aangelegd, dan zal ten gevolge van de
electronenuitzending van den gloeidraad de wisselstroom in
eene richting worden doorgelaten, doch in de andere richting
worden tegengehouden. Men heeft dus nu eenen stroom gekre
gen, die steeds in dezelfde richting gaat en waarmede men dus
eene batterij kan opladen.
Eenen dergelijken gelijkrichter ziet men afgebeeld in fig. 6.
Dit is de z.g. „Simplex”-gelijkrichter van de „Varta”. Deze
gelijkrichter bestaat uit een transformator, die den wissel
stroom op de juiste spanning omvormt, een gelijkrichterbuis
en eene weerstandslamp, welke laatste zorgt, dat de stroomsterkte niet hooger wordt dan eene zekere waarde.
Bij de nieuwste uitvoering van den Simplex gelijkrichter is
op de bovenzijde van den transformator een beugel aange
bracht, welke kan worden verwijderd; indien deze beugel zich
in het apparaat bevindt, is de stroomsterkte ingesteld op 9
Amp. Door het wegnemen van dezen beugel wordt de stroom
sterkte verminderd tot ca. 1 Amp. (zie fig. 6B).
Daar de gelijkrichter telkens gedurende eene halve periode
gelijkstroom afgeeft en gedurende de andere helft van de
periode de stroom onderbroken is, zal slechts een klein gedeelte
van den wisselstroom benut worden. Door nu in de buis 2
anoden aan te brengen, welke afwisselend worden gebruikt,
wordt de geheele wisselstroom benut en krijgt men dus eenen
gelijkrichter, die een beter nuttig effect geeft. Dit is dus ook
het geval bij den bovenomschreven „Simplex”-gelijkrichter en
ook bij den „Philips”Gelijkrichter, welke eveneens geschikt is
voor het opladen van onzen gloeistroom-batterjjen.
Voor het laden van anode-batterijen is de bovenomschreven
„Simplex”-gelijkrichter niet geschikt, daar men hiermede
hoogstens 3 cellen in serie kan laden. Om nu b.v. eene anodebatterij van 60 elementen op te laden, zou men hiervan ca. 20
groepen van 3 elementen parallel moeten schakelen en deze
met den gelijkrichter opladen. Wat het vermogen betreft, is
de gelijkrichter hiervoor voldoende, doch de moeilijkheid is,
dat zeer licht de verschillende groepen niet in gelijke mate
geladen worden. Dit kan zeer licht veroorzaken dat verschil
lende elementen vroegtijdig ter ziele zijn. Om dit te voorkomen
moet men echter in iedere groep een kleinen regelweerstand
aanbrengen en hiermede den stroom nauwkeurig instellen. Dit
is practisch natuurlijk niet uitvoerbaar. Daarom heeft men gelijkrichters geconstrueerd, waarmede een groot aantal elemen106
i

i

ten in eene serie kunnen worden opgeladen met een kleine
stroomsterkte. Een dergelijke gelijkrichter, de z.g. „Accunodaxgelijkrichter” ziet men afgebeeld in figuur 7.
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Fig. 7.

Met dezen gelijkrichter kan men tot 60 elementen in serie
opladen. Als voorschakelweerstand zijn hierop 2 kleine gloei
lampen aangebracht. Door andere gloeilampen te kiezen, kan
men eene andere stroomsterkte bereiken.
De laadstroomsterkten, die men bereiken kan, zijn ongeveer
als volgt:
Batterijspanning.
Volt.

60
80
100
120

V.
V.
V.
V.

Aantal elem.

30 elem.
40
»
50
o
60
ii

Laadstroom met 2 voorschakellampen.
16 NK 110 V.
ca. mA.

85
70
55

25 NK 220 V.
ca. mA.

60
50
40
30

25 NK 110 V.
ca. mA.

120
100
80
107

Normaal worden deze gelijkrichters geleverd met 2 gloei
lampen van 16 NK. 110 Volt.
Daar de Accunodax-Gelijkrichter ook uitgevoerd is met 2
anoden, heeft deze een hoog nuttig effect. Deze gelijkrichters
kunnen op zeer eenvoudige wijze worden bediend en worden
aangesloten aan een normaal stopcontact van het lichtnet.
Daar de bovenomschreven Simplex-gelijkrichter alleen voor
de gloeistroom-batterijen dient en de Accunodax-gelijkrichter
voor anode-batterijen, heeft men op deze wijze toch nog 2 ge
lijkrichters voor eene Radio-installatie noodig. Men kan hier
voor evenwel nog beter een gecombineerden gelijkrichter ge
bruiken, die speciaal voor de Radio-amateurs geconstrueerd
is en waarbij het opladen van de gloeistroom-batterij en van
de anode-batterij gelijktijdig kan geschieden. Men ziet dezen
„Duplex-Gelijkrichter” in fig. 8 afgebeeld.

De lamp in dezen gelijkrichter heeft 2 verschillende anoden,
waarvan de eene dient tot het gelijkrichten van den laadstroom voor de gloeistroom-batterij en de andere tot het gelijk
richten van den anode-laadstroom. De transformator heeft be
halve de wikkeling voor den gloei draad van de gelijkrichterbuis nog 2 wikkelingen voor de beide kringen.
Men kan met dezen gelijkrichter 1 tot 3 cellen opladen met
eene stroomsterkte, die kan worden ingesteld op 1 of op 2 Amp.,
waarbij de stroom constant wordt gehouden door een water
stofweerstand. Aan de andere zijde kan men batterijen tot 60
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cellen aansluiten, waarbij de stroomsterkte dan, afhankelijk
van het aantal elementen, tusschen 50 en 100 mA., moet be
dragen.
Met dezen „Duplex-Gelijkrichter” kan men dus de anodebatterij gelijktijdig met de gloeistroom-batterij (zoowel als
ieder afzonderlijk) geheel volgens de voorschriften laden, mits
er voor gezorgd wordt, dat de aansluiting op de juiste wijze
geschiedt en wel, dat de gelijknamige polen van de batterijen
en den gelijkrichter met elkaar worden verbonden.
In plaats van accumulatoren voor de anode-batterijen wor
den vaak ook plaatspanningsapparaten gebruikt, terwijl thans
ook radiolampen geconstrueerd zijn, waarbij de gloeistroombatterij eveneens overbodig wordt. Het geheele toestel wordt
dan op wisselstroom aangesloten. Ofschoon hierdoor eene ver
eenvoudiging van de bediening ontstaat, moet men zich toch
geen al te groote illusies maken betreffende de voordeelen van
een dergelijk voor wisselstroom geschikt toestel boven een ap
paraat, dat met batterijen werkt. Wel kan men door goede
constructie den gelijkgerichten wisselstroom nagenoeg geheel
afvlakken, doch een volmaakte gelijkstroom wordt toch niet
verkregen. In ieder geval moeten wij den Radio-Amateur, die
zijn toestel voor wisselstroom wil inrichten, den raad geven,
hiervoor de beste materialen te gebruiken, daar anders zeer
licht eene teleurstelling het gevolg is. Daar toch nog steeds een
klein gebrom van den wisselstroom bij de ontvangst merkbaar
zal zijn, zullen toch vele amateurs er den voorkeur aan geven,
voor hunne toestellen batterijen te gebruiken. Men vergete ook
niet, dat plaatspannings-apparaten ook wederom lampen ge
bruiken voor het gelijkrichten, welke eveneens na eenigen tijd
voor vernieuwing in aanmerking komen, terwijl bovendien ook
deze apparaten weder aanleiding kunnen geven tot storingen.
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EBONIET
door A. Helffer.
Eboniet is de algemeen bekende
naam der grondstof van een groot
aantal artikelen, die door een ieder
dagelijks worden gebruikt.
Uit eboniet worden o.a. de volgen
de artikelen vervaardigd:
Alle soorten kammen, heften voor
scheermessen, sigaren- en tabaks
pijpen, vulpenhouders, vulpotlooden,
lepels, handvatten voor vorken en
messen, schalen en bekers, teekenlinialen en driehoeken, stekkers en
contactstoppen voor electrische aan
sluitingen enz.
Ook in de techniek wordt eboniet
zeer veel gebruikt, vooral in de electrotechniek en in de chemische be
drijven. Hier wordt het voor bekleeding van ketels en centrifuges, als
materiaal voor zuurleidingen, pom
pen en emmers gebruikt, terwijl het daar als platen, staven en
buizen een uitgebreide toepassing vindt. Het wordt eveneens
gebruikt voor het maken van accumulatorbakken, isolatiebuizen, isolatoren en handgrepen voor schakelaars van allerlei
soort en voor omhulsels van scheepsassen, voor het vervaar
digen van watermeters, walzen, zuigerveeren voor voedingspompen van stoomketels enz.
Eindelijk kan nog worden gewezen op het gebruik dat op
geneeskundig-chirurgisch gebied van deze grondstof wordt ge
maakt voor spuiten, gehoorbuizen, steunzolen en nog allerlei
andere voorwerpen.
En ten slotte moet de toepassing worden genoemd van eboniet
in de radio-techniek. Knoppen en schalen van radiotoestellen,
onderdeelen van condensatoren, van schakelaars enz., doch
bovenal de bijna uitsluitend van eboniet voorkomende frontplaten. Een materiaal dat men zoo herhaaldelijk heeft trach
ten te verdringen en dat desniettegenstaande zoo algemeen
niet alleen terrein behoudt doch dit steeds uitbreidt, moet wel
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eigenschappen te bezitten die door ander materiaal niet kun
nen worden geëvenaard.
Bij de veelvuldige en veelzijdige toepassing, waarvan de
voorgaande opsomming verre van volledig is, zou men veronderstellen dat al het wetenswaardige over de vervaardi
ging van eboniet algemeen bekend moest zijn. Merkwaar
diger wijze is dit geenszins het geval; zelfs in kringen
waar eboniet verwerkt wordt treft men, meer dan men zou
denken, verkeerde voorstellingen aan betreffende de eischen
die aan dit materiaal ten opzichte van de temperatuur, electrische spanning, trekvastheid, druk- en buigbelasting kun
nen worden gesteld.
Ook in de literatuur worden nog al te dikwijls verkeerde
opgaven verstrekt en het is dan ook te verklaren dat de in

:
Fig. 1. Halfjarige Hevea.
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dustrieelen hun kennis omtrent eboniet alleen uit eigen er
varing hebben moeten opdoen en dus niet verder gaan dan
deze ervaring.
Het volgende artikel bevat, behalve een overzicht van de
fabricage, een opsomming der eigenschappen van het eboniet,
waaruit in de eerste plaats kan worden bepaald of eboniet
voor het vervaardigen van een bepaald artikel in aanmerking
komt.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat de cijfers die worden
genoemd, allen zijn vastgesteld bij een eboniet-kwaliteit die
bizonder voor een algemeen gebruik geschikt is. Zij zijn be
paald in de labaratoria van de „New-York Hamburger Gummiwaaren Co.” te Hamburg en ons door de directie dezer fabriek
verstrekt. De ervaring heeft uitgemaakt dat de eischen, die de
praktijk aan eboniet stelt, behalve aan die van de hittebesten
digheid, altijd belangrijk lager zijn dan de opgegeven cijfers.
Aan de hoogere eischen voor hittebestendigheid, kan slechts
door speciale soorten eboniet worden voldaan. Zoo wordt door
bovengenoemde fabriek o.a. eboniet geleverd voor het vervaar
digen van zuigerveeren, dat bestand is tegen water met een
temperatuur van 150 tot 200 graden Celsius.
De fabricage van eboniet.
Voor de vervaardiging van eboniet zijn in hoofdzaak de vol
gende grondstoffen noodig: Rubber, oud eboniet, zwavel en
verschillende toevoegingen. De kwaliteit wordt door de onder
linge verhouding dezer onderdeelen bepaald.
De rubber wordt uit het melksap van tropische planten ver
kregen. Het komt als ruwe rubber in den handel en werd lan
gen tijd uit de oerwouden van Zuid-Amerika en Afrika ge
haald. Ook nu nog komt de beste rubber uit het Amazonedal
in Brazilië en wordt genoemd naar de uitvoerhaven daarvan:
Para.
De groote uitbreiding der behoefte aan rubber door de in
voering van rijwielen, automobielen en door de uitgebreide
toepassing van rubber in de electrotechniek, was de aanleiding
tot de aanplanting van rubberboomen in plantages, waardoor
tevens de productiekosten sterk gedaald zijn.
De rubberboomen zijn tropische gewassen die ongeveer tusschen 30° Noordelijk en Zuidelijk van den evenaar groeien in
Amerika, Afrika, Azië en Australië.
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In Amerika zijn het hoofdzakelijk verschillende soorten der
Hevea, in Afrika soorten der Landolphia, in Nederlandsch Indië
soorten der Ficus wier melksap de rubber opleveren.
Het zijn in het algemeen zeer snelgroeiende planten. Uit de
afbeeldingen 1 en 2 ziet men bijvoorbeeld een halfjarige
Hevea en de planten wanneer zij V/2 jaar oud zijn. Zij worden

Fig. 2. Hevea plantage, iy2 jaar oud.

na 7 tot 10 jaren voor het eerst afgetapt, de ficussoorten na
ongeveer vijf jaren.
Meestal worden de planten uit zaad gewonnen, na ‘een half
jaar is de hoogte reeds een paar Meter, na een jaar 4 tot 6
Meter. Na 5 jaren hebben de boomen een hoogte van 15 Meter
bij een omtrek van 1 tot 1.2 Meter.
Wanneer in den bast der plant een kerf gemaakt wordt, dan
loopt er een op geitenmelk gelijkend sap uit, latex genaamd.
Hierin zwemmen de microscopisch kleine kogeltjes caoutchouc.
Wanneer de latex rustig blijft staan, verzamelen de kogeltjes
zich aan de oppervlakte en vormen daar een soort room, onge
veer zooals bij zuurgeworden melk het geval is. Deze roomvorming wordt Coaguleeren genoemd en wordt versneld door
warmte, door berooken of door toevoeging van chemicaliën.
In fig. 3 ziet men hoe het aftappen der latex geschiedt. Men
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ziet de schuine kerven in den bast, die allen uitkomen in een
loodrechten kerf. Hierin wordt, aan den onderkant, een gootje
van zink of uit een halve bamboestengel bestaande, gestoken,
waardoor de latex loopt die in een daaronder geplaatsten bak
wordt opgevangen.

Fig. 3. Het aftappen van een Hevea.

Het eene jaar wordt de boom aan den eenen kant afgetapt
en het volgende jaar aan den anderen kant en zoo om en om,
zoodat de bast zich geregeld herstellen kan en gelegenheid
heeft om door te groeien. De ltatex, die van in het wild groeien
de boomen wordt gewonnen, wordt door den inboorling in zijn
hoed verzameld en dan over een bamboestok uitgegoten die
door hem boven een rooktoestel, de zoogenaamde furniro, wordt
gehouden, (zie fig. 4). Dit rooktoestel staat op een vuur dat in
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een holte in den bodem brandt. De trechtervormige fumiro
dient slechts om den rook, door brandende noten der Urucurypalm voortgebracht, tot een smalle rookkolom te vormen.
De melklaag, die aan den stok kleeft, stolt door den invloed
der warmte zeer spoedig, het water verdampt en de eerste
dunne rubberlaag is gevormd. Nu wordt een tweede laag latex

Fig. 4. Het rooken van Paracaoutchouc.

over de eerste gegoten en vervolgens gerookt; zoodoende ont
staat een tamelijk dikke cylinder rondom den stok. Deze wordt,
na voldoende te zijn gerookt, in de lengte opengesneden, van
den stok afgenomen en verpakt. Men kan de op deze wijze
gerookte rubber aan de speklucht herkennen terwijl de lagen,
die de doorsnede vertoont, de wijze van ontstaan doet her
kennen.
Op de plantages worden hoofdzakelijk de Crepes en de Sheets
gemaakt. Om de Crepe te krijgen, laat men de latex in groote
bakken coaguleeren, de afgeschepte massa wordt vervolgens op
waschmachines met gegroefde walzen gewasschen en tot bladen
van 30 c.M. breedte en ongeveer 3 Meter lengte uitgewalsd.
Deze bladen worden in groote droogkamers door de lucht ge
droogd.
De Sheets worden in kleine bakken gecoaguleerd en op walsmachines met gladde walzen tot hunne bladen uitgewalsd, ver115
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volgens op elkaar gelegd en tot gladde of geribde bladen geperst,
die daarna in rookkamers worden gerookt.
De bladen, die op de beschreven manier zijn ontstaan, komen
in witte of bruine, harde generfde doeken gepakt in den han
del. Zij moeten eerst in waschmachines worden gereinigd,
waarbij zij door walzen, waarvan de diam. 400 mM. bedraagt
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Moirel eboniet
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Mozaïk eboniet

en, waarvan de eene 8 en de andere 6 omwentelingen maakt,
worden gekneed onder voortdurend toevloeien van warm water.
Na droging door verwarmde lucht is de rubber voor het gebruik
gereed. Hij kan door warmte plastisch worden gemaakt en zou
geschikt zijn om daaruit verschillende artikelen te maken. Deze
zouden dan echter bij warmte week of vloeibaar en bij koude
bros zijn; de rubber moet daarom eerst nog een bewerking on
dergaan waardoor de physische en chemische eigenschappen
geheel veranderen. Deze bewerking, het vulcaniseeren, werd
door den Amerikaan Goodyear ontdekt. Hiertoe wordt door den
ruwen rubber een zekere hoeveelheid zwavel gemengd. Dit
„mengsel” zooals de technische uitdrukking daarvoor is, wordt
onder een druk tot 150° C verhit en heeft dan een veel grootere
weerstand tegen druk, trek en warmte verkregen, het is meer
elastisch en donkerder van kleur geworden en wordt minder
aangetast door chemische stoffen die in staat zijn de ruwe
rubber op te lossen. Naarmate meer of minder zwavel wordt
toegevoegd verkrijgt men gevulcaniseerde rubber met zeer ver
schillende eigenschappen. De vulcanisatie van een mengsel van
100 deelen rubber met 1—10 deelen zwavel levert zacht gummi
op, met 11—30 deelen zwavel wordt % tot % hard gummi
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verkregen, met meer dan 30 pCt. zwavel verkrijgt men eboniet
met een kleur zoo zwart als ebbenhout dat prachtig kan wor
den gepolijst.
Doch een mengsel alleen uit rubber en zwavel bestaande, dat
betrekkelijk taai en kleverig is, kan niet voor alle voorwerpen
worden gebruikt die men uit eboniet wenscht te vervaardigen.
Naar den aard van het artikel is de samenstelling en de wijze
van bewerking verschillend, platen worden geheel anders ge
maakt dan b.v. tabakspijpen en kammen en deze weer heel
verschillend van staven en buizen. De kwaliteit kan door ver
schillende bijvoegingen veranderd worden wanneer voor bizondere doeleinden bepaalde eigenschappen worden verlangd. Deze
toevoegingen bestaan hoofdzakelijk uit tot fijn poeder gemalen
ebonietafval, uit geregenereerde, dat wil zeggen weder plastisch
gemaakte afval van zachtgummi, olie en met zwavel gekookte'
olie, zoogenaamde faktis. Deze stoffen worden door mengwalzen, die op de beschreven waschmachines gelijken, met
elkaar en met de rubberplaten vermengd.
Bij de fabricage van platen, staven en buizen en van ver
schillende artikelen waarvoor vormen noodig zijn, volgt men
verschillende methodes.
Voor het vervaardigen van platen wordt een stuk van den
gemengden rubber, ter grootte van een plaat afgesneden en met
een zware handwals op een verwarmde tafel vast op een dunne
tinplaat gedrukt. Voor platen tot 2 mM. dikte wordt daarop
weder een tinplaat aangebracht en aangedrukt. Voor dikkere
platen moeten eerst zooveel rubberplaten van 1.5 tot 2 mM.
dikte worden gedoubleerd totdat de gewenschte dikte is ver
kregen. Elke laag wordt goed schoongemaakt en dan zeer
voorzichtig op de voorgaande gelegd zoodat geen luchtblazen
worden gevormd. Ook de beide tinbladen moeten stijf aange
drukt zijn opdat bij het vulcaniseeren geen water daaronder
kan komen.
Het daarop volgende vulcaniseeren geschiedt in water, om
dat het mogelijk is de temperatuur daarvan langzaam te verhoogen, beter dan bij het gebruiken van stoom het geval zou
zijn; hierdoor wordt een gelijkmatiger product verkregen. In
den vulcaniseerketel bevindt zich een ijzeren kist waarin de
platen worden gelegd waarna deze met water gevuld wordt.
Nadat de ketel gesloten is wordt stoom toegelaten en zeer lang
zaam wordt dan de druk opgevoerd tot 3 a 5 atmosfeeren. Het
vulcaniseeren duurt van 3 tot 12 uren, afhankelijk van de kwa119
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liteit. Na het vulcaniseeren worden de tinplaten verwijderd
hetgeen op dezelfde manier plaats heeft als het oprollen van
het deksel van een sardinenblikje: een punt wordt om een
staaf gelegd en daarna de tinlaag opgerold. De platen worden
nu in een verwarmde hydraulische pers gevlakt en door zout
zuur gebeitst om de tinresten af te bijten.
Staven en buizen worden op spuitmachines gespoten. In het
door stoom verwarmde lichaam dezer machines bevindt zich een
transportschroef, de grondstof wordt door de warmte plastisch
en door de transportschroef door een opening geperst waar
van de doorsnede in overeenstemming met het verlangde pro
duct gevormd is. Wanneer in deze opening een doorn geplaatst
wordt Ontstaan buizen. De staven en buizen worden, na het
verlaten der spuitmachine, in stukken van 1 Meter lengte ge
sneden, dikkere staven in lengten van 0.5 Meter. Daarna worden
de staven en buizen gevulcaniseerd, gedurende welke bewer
king de buizen op passende doorns worden gestoken. Het vul
caniseeren heeft gewoonlijk in stoom en niet in water plaats.
Vormstukken worden in vormen uit staal of uit hardloodalliage vervaardigd. De laatsten worden eerst in stalen giet
vormen gegoten en daarna bewerkt.
De ebonietgrondstof wordt, evenals dat voor platen, staven
en buizen het geval is, gekalanderd en zoo noodig gedoubleerd
of gespoten. De voorloopige vormstukken en ook de vormen
worden voorgewarmd op verwarmde platen die tevens als
werkbank worden gebruikt; hierdoor wordt de grondstof week
en plastisch en kan gemakkelijk in den vorm gedrukt worden,
de tweede helft van den vorm wordt dan boven op de eerste
geplaatst en met hand- of hydraulische persen samengedrukt.
3 tot 5 vormen worden, door spanbeugels verbonden, in den
vulcaniseerketel gebracht waar zij gedurende 3.5 tot 4 uren bij
een temperatuur van 138° tot 150° Celsius, overeenkomende
met de temperatuur van stoom van 3 tot 5 Atmosfeeren, ver
blijven.
Door bepaalde samenstelling van het mengsel, is het moge
lijk na vulcaniseeren gedurende een half uur, de voorgevulcaniseerde deelen uit den vorm te nemen. Het voordeel daar
van is dat de vormen spoedig voor een volgende vulling be
schikbaar zijn. De vormstukken zijn dan echter niet voldoende
hard doch moeten, na verwijdering der braam, nogmaals worden gevulcaniseerd. Zij worden daartoe, zonder vorm, in
speciale vulcaniseerketels met dubbele wanden, die met zuur120

stofarme lucht gevuld zijn, gedurende 8 tot 9 uur gevulcaniseerd.
Naast de beschreven methodes bestaan nog andere, waar
van de beteekenis echter niet zoo groot is dat daarop verder
behoeft te worden ingegaan.
Het gevulcaniseerde product wordt vaak nog verder bewerkt
om op maat te worden gebracht en gepolijst. Dit geschiedt
dikwijls bij den verbruiker en niet in de ebonietfabriek omdat
het materiaal zich heel gemakkelijk laat bewerken.
De bij gevoegde afbeeldingen (figuren 5 en 6) van een paar
der werklokalen van de New York Hamburger Gummiwaaren
fabrik moge de voorgaande beschrijving nog eenigszins ver
duidelijken.
De mechanische• en electHsche eigenschappen van eboniet.
Doordat eboniet zich voor de meest verschillende doeleinden
zoo gemakkelijk laat bewerken met betrekkelijk eenvoudige
werktuigen, wordt het zoo gezocht en is het gebruik zoo alge
meen. Voor het op maat brengen kan het best een lintzaag
worden gebruikt waarvan het zaagblad 8 tot 10 tanden per
Engelschen duim heeft. De tanden moeten niet te wijd gezet
zijn om de zaagsnede zuiver te doen uitvallen; ook cirkelzagen
met overeenkomstige tanden kunnen worden gebezigd, zij zijn
evenwel niet zoo goed voor dit doel geschikt als lintzagen.
Het polijsten van platen geschiedt tusschen twee lappenschijven uit keper, terwijl daarbij van polijstpasta wordt ge
bruik gemaakt die op de platen wordt aangebracht. Voor na
polijsten gebruikt men vervolgens geheel schoone, vetvrije
schijven. Slijpen en polijsten van staven heeft eveneens tus
schen twee lappenschijven plaats, die op een polijstkop met
1600 omwentelingen per minuut ronddraaien.
Voor het draaien en boren kan alle gietstaal worden ge
bruikt, het beste voldoen speciale boren met lange, breede
gleuven en slanke spits. Voor het draadsnijden zijn snij ijzers
met smalle snij blokken het geschiktste terwijl voor het draadtappen aanbevolen worden tappen met smalle flanken.
Draad in eboniet is zeer houdbaar, zoodat het overbodig is
voor dit doel afzonderlijke metalen bussen te gebruiken, het
geen bij vele materialen, die het eboniet concurrentie pogen
aan te doen, een noodzakelijkheid is.
Deze buitengewoon goede geschiktheid om te worden be-
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werkt, heeft het eboniet te danken aan zijn mechanische eigen
schappen, die in de volgende cijfers kunnen worden uitge
drukt.
De trekvastheid van eboniet ligt tusschen 650 en 750 K.G.
per vierkanten centimeter, zijn breekbelasting bij buiging tus
schen 1000 en 1200 K.G. per c.M.2, de slag-buigvastheid be
draagt 15 tot 35 K.G. per c.M.2 en kan bij speciale soorten
tot 50 c.M. K.G. worden opgevoerd. De kogeldrukhardheid is
rond 1000 K.G. per c.M.2.
Eboniet wordt door wrijving in hooge mate electrisch en
is daardoor uitermate geschikt voor schijven van electriseermachines en dergelijken. Het is tevens een uitmuntend isolatie
materiaal, dat wat zijn isoleerend vermogen betreft, alle andere
in gebruik zijnde materialen ver overtreft.
In de lectuur treft men zeer verschillende waarden aan
voor het isoleerend vermogen van eboniet. Deze groote ver
schillen zijn deels toe te schrijven aan de ongelijksoortigheid
van het onderzochte materiaal, maar ook en voornamelijk
echter daaraan dat de voorwaarden waaronder de proeven
werden genomen niet in alle gevallen dezelfde waren. Wil men
deze eigenschappen in getallen uitdrukken die een hoogere
beteekenis hebben dan alleen als maatstaf voor de rangorde,
dan moet ook de methode opgegeven worden die bij de be
proeving werd gevolgd.
De inwendige weerstand, gemeten met 110 Volt tusschen
twee zwak tapsche metalen pluggen van 5 m.M. middellijn,
die in 2 gaatjes met 15 m.M. hartafstand worden geplaatst,
bedraagt bij de minste kwaliteit eboniet reeds 500.000 Megohm. Tot nog hoogere getallen, namelijk 1 millioen Megohm
en daarboven komt men, wanneer men de oppervlak-weerstand
meet op een oppervlak van 100 x 10 m.M. met 1000 Volt gelijk
stroom.
De dielectrische verliezen gevonden door het bepalen van
den verlieshoek, (tg §) zijn gelijk nul. De meting daarvan had
met de meetbrug volgens Professor Schering plaats. De ver
lieshoek is zoo klein dat hij beneden het meetbereik van de
meetbrug gelegen is. De hierbij gelijktijdig bepaalde dielec
trische constante van eboniet bedraagt ongeveer 2.8—3. Voor
de bepaling der doorslagspanning is men nog niet tot een
bepaalde, algemeen in gebruik zijnde methode gekomen. Ver
schillende methodes worden gevolgd. Een betrekkelijk eenvou
dige methode werd reeds in het jaar 1903 in het „electrotech122

nischen Zeitschrift, 24 Jahrgang. Heft 39, blz. 796”, door Dr.
W. Walther beschreven. Zij bepaalt de kleinste vonklengte in
de lucht, tusschen spits-electroden in c.M. gemeten, die bij een
plaat van 1 c.M. dikte in minder dan 1 minuut, doorboring ver
oorzaakt. Men laat de vonk onder bepaalde voorwaarden op
de plaat werken. Een druppel picein, was of stearine van circa
2 c.M. middellijn en 2 m.M. dikte worden met een fijne naald
op de plaat gebracht. Nu wordt de druppel tusschen twee puntelectroden gebracht die met de beide polen van een inductietoestel zijn verbonden. Er wordt hierbij gezorgd dat de naald
vormige opening van den druppel zich in de verbindingslijn
der electroden bevindt en deze polen op 1 m.M. afstand van de
plaat en van den druppel verwijderd zijn, waarna de inductor
wordt ingeschakeld. Een ebonietplaat van 1 c.M. dikte wordt
dan door een vonk van 35—77 c.M. lengte doorgeslagen. De
vonklengte is afhankelijk van de kwaliteit van het eboniet.
Deze vonklengte komt overeen met een spanning van 175000—
385000 volt. Voor een plaat van 1 m.M. dikte bedraagt de
doorslagspanning op deze wijze bepaald, 17500 tot 38500 volt.
Laat men de vonk zonder doorboorden piceïndroppel op de plaat
werken, dan lukt het niet de plaat door te slaan, daar de vonk
zich rondom de plaat vereenigt. Door onder andere voor
waarden de doorslagspanning te bepalen b.v. daardoor dat als
electroden 2 ronde messingplaten worden genomen van 4 c.M.
middellijn waarvan de kanten zijn afgerond en de beproeving
plaats heeft met sinusvormigen wisselstroom van 50 perioden
uit een transformator van 10 K.V.A. vermogen, wordt voor
een plaat van 1 m.M. dikte een doorslagspanning van 35000
tot 50000 Volt gevonden.
Uit de opgegeven electrische waarden blijkt de bijzondere
geschikheid van eboniet voor den bouw van radio-toestellen.
Hiervoor zijn toch, behalve groot isoleerend-vermogen, de dielectrische verlieshoek en de dielectrische constante van de aller
grootste beteekenis.
Tengevolge van zijn scheikundige eigenschappen wordt voor
eboniet een heel ander gebied ontsloten. Het is absoluut
onhygroscopisch, zelfs nadat het acht dagen in water heeft
gelegen, bedraagt de hoeveelheid opgenomen water slechts
enkele honderdste procenten van het eigen gewicht. Het wordt
door oplossingen van neutrale zouten van willekeurige dicht
heid en door verdunde oplossingen van zuren en loogen by
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normale temperatuur, niet aangetast. Methylalcohol aethylalcohol, glycerine en hoogere koolhydraten zijn eveneens
zonder invloed. Nog kan er op worden gewezen dat het eboniet
absoluut bestand is tegen alle halogeen waterstofzuren, zoowel
in oplossing als in gasvormigen toestand. Men gebruikt eboniet
dan ook bij voorkeur voor bekleeding van alle mogelijke buizen
en vaten en voor het vervaardigen van geheele armaturen die
met deze stoffen in aanraking komen.
Het soortelijk gewicht van eboniet ligt in het algemeen
voor de goede soorten, uit de betere fabrieken, tusschen 1.19
en 1.20. Het soortelijk gewicht is van beteekenis voor de prijs
vergelijking, het eboniet toch wordt gewoonlijk bij het gewicht
verkocht, zoodat het prijsverschil der slechte soorten meestal
ruimschoots door het grootere soortelijk gewicht wordt te niet
gedaan. Eboniet is in verschillende afwerkingen verkrijgbaar;
gepolijst, gematteerd, mahonie, enz. Een paar der nieuwere
soorten: mozaïk en moiree van de New-York Hamburger
Gummiwaaren Fabrik zijn in fig. 6 voorgesteld.
Na al het goede dat over eboniet kan worden verteld, willen
wij ook niet nalaten het kwaad te vermelden dat ervan wordt
gesproken. Eboniet verkleurt onder den invloed van zonnelicht.
En inderdaad, veel eboniet heeft dat gebrek eenigermate, of
schoon er soorten bestaan, b.v. het mozaïk eboniet fig. 5, die
hiervan geheel vrij zijn. Er vormt zich aan de oppervlakte
zwavelzuur resp.: zwavelzure zouten waardoor aan de vochtlaag der oppervlakte een zekere geleidbaarheid wordt ver
leend. Dit is echter heel gemakkelijk te voorkomen door dQ
platen van tijd tot tijd met een in petroleum of benzine gedrenkten lap af te nemen.
Is de kleur reeds bedorven, dan neme men een wollen doek
met verdunde salmoniak oplossing om de plaat op te wrijven
en neme haar daarna af met gedistilleerd water. Na wrijven
met een eenigszins vetten doek, is de plaat hersteld. Tegenover
de gebreken van concureerend materiaal dat o.a. in het alge
meen zeer hygroscopisch is, blijkt het genoemde euvel dus van
geringe beteekenis. Eboniet is dan ook nog steeds het eenige
materiaal dat in aanmerking komt voor frontplaten en
andere onderdeden van radiotoestellen en geen enkel ander
materiaal is in staat geweest het gebruik voor dit doel ook
maar in het minst te belemmeren. Natuurlijk wordt ook min
derwaardig eboniet ter markt gebracht dat men herkent aan
zijn grooter soortelijk gewicht en aan zijn brosheid. Goed
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•eboniet is niet bros. Men overtuige zich dus bij het koopen
van de herkomst, die een waarborg voor de kwaliteit is. Slechts
goed fabrikaat heeft de goede eigenschappen die in de voor
gaande bladzijden zijn genoemd.
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LUIDSPREKERS,
door Ing. M. H. Bouma.
I.

Over de hoedanigheden van een
bepaalden luidspreker loopen de meeningen vaak zeer ver uiteen, tenge
volge van het feit, dat een ieder het
^
ten gehoore gebrachte op zijn eigen
wijze apprecieert. Het ideaal van een
goede reproductie zou natuurlijk zijn,
n.
dat de luidspreker het geluid precies
weergeeft op de wijze, waarop het
oorspronkelijk wordt voortgebracht.
De beoordeeling daarvan is echter
uiterst lastig, omdat de hoorbaarheidsgrens voor zeer lage en zeer
hooge tonen bij verschillende perso
nen zeer ver uiteen loopt. Het kan
b.v. voorkomen, dat iemand niet in
staat is om bepaalde lage tonen b.v.
beneden 150 trillingen goed te hooIng. M. H. BOUMA
ren. Een dergelijke persoon hoort die
toon bij de origineele muziek niet en
zal dus een luidspreker, welke die tonen eveneens niet meer
weergeeft, als goed aanmerken, terwijl een ander, welke die
lage tonen wel hoort het gebrek bij den luidspreker zal op
merken.
Bij dit alles komt nog dat er een bron van fouten schuilt
zoowel in de wijze waarop de zender de uit te zenden muziek
weergeeft als in de wijze waarop het ontvangtoestel de opge
vangen energie weer versterkt en omzet in stroomvariaties,
krachtig genoeg om den luidspreker te doen aanspreken. Ten
slotte komt het voor, dat ïemana reeds zoodanig aan een be
paald type luidspreker is gewend geraakt, dat hij de verschil
len, die optreden bij het aansluiten van een anderen luid
spreker op zijn eigen toestel aanziet voor vervormingen bij
dien luidspreker en hem daarom minder goed acht dan dengene waaraan hij reeds zoolang gewoon was.
Uit het bovenstaande volgt dus wel, dat het zonder meer
maar niet mogelijk is aan te geven welk type luidspreker het
■
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beste is en men in het algemeen een luidspreker zal moeten
zoeken, die zich het beste aanpast bij het gebruikte toestel of
wel, dat men zijn toestel tracht aan te passen bij een luid
spreker, die uit theoretische overwegingen de beste kans heeft
de muziek en het gesproken woord zoo natuurlijk mogelijk
weer te geven.
II.

Hooi'nluids'prekers.

Voordat de luidspreker voor radio-doeleinden zoo veelvuldig
als thans het geval is in gebruik kwam, werden al luidsprekende
telefoons in verschillende gevallen toegepast b.v. voor het geven
van commando’s op oorlogschepen enz. De eerste typen luid

sprekers hebben zich dan ook ontwikkeld uit de gewone tele
foon. Een dergelijke luidspreker bestaat dus in hoofdzaak uit
een huis A waarin zich een permanenten magneet B bevindt,
die b.v. met een stelschroef C omhoog of omlaag kan worden
bewogen. Op de polen van dien magneet zijn weekijzeren poolschoentjes D bevestigd, waaromheen zich de spoeltjes E be
vinden, welke worden doorloopen door den wisselstroom die
uit het ontvangtoestel komt. Boven de poolschoentjes bevindt
zich de trilplaat F, die door het bovenstuk G, waarop de hoorn
wordt aangebracht, op het luidsprekerhuis A wordt vastge
klemd.
Door nu de stelschroef omhoog te draaien brengt men de
127
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poolschoentjes zoo dicht mogelijk bij de trilplaat en wel zoover
totdat deze nog juist net niet tegen de schoentjes aanklapt. De
trilplaat bevindt zich dus altijd in aangetrokken toestand. Wor
den de spoeltjes nu doorloopen door een wisselstrooom uit het
ontvangtoestel, dan wordt daardoor het magnetisme van den
electromagneet meer of minder versterkt, waardoor de tril
plaat dienovereenkomstig in trilling geraaid;, zoodat ook de
luchtkolom die zich boven die trilplaat in de hoorn bevindt
eveneens gaat medetrillen en wel overeenkomstig de geluidstrillingen, die op het zendstation worden voortgebracht. Waar
de meeste ontvangtoestellen zoodanig zijn gebouwd, dat de
wikkelingen van den luidspreker ook worden doorloopen door
den gelijkstroom, die in den plaatketen van de laatste lamp
vloeit, dient men den luidspreker zoo aan te sluiten, dat die
gelijkstroom het magnetisme van den electro-magneet ver
sterkt. Meestal wordt door de fabriek van te voren reeds aan
gegeven welke draad van het luidsprekersnoer plus en welke
minus is.
Zooals boven reeds werd aangegeven berusten alle hoornluidsprekers van het oudere type en ook nog veel thans in ge
bruik zijnde op dit principe. Doordat de trilplaat gewoonlijk
vrij groot moet zijn, ten einde een voldoende geluidsvolume te
verkrijgen en toch weer niet te dik mag zijn omdat anders de
energie voor het in werking brengen te groot zou moeten zijn,
heeft men meestal met de moeilijkheid te kampen, dat men
de magneten niet dicht genoeg bij de trilplaat Kan brengen,
omdat deze dan tengevolge van haar geringe stijfheid door
buigt. Dit heeft tengevolge, dat men de gevoeligheid voor
zwakke signalen meestal niet ver genoeg kan opvoeren.
Om dit bezwaar te ondervangen heeft men de trilplaat bij
verschillende typen luidsprekers, o.a. bij den bekenden Brownluidspreker vervangen door een tongetje dat aan één zijde vast
is ingeklemd, terwijl het ander einde zich bevindt vlak boven
de poolschoentjes, men kan nu dit tongetje zoo dik maken dat
het voldoende stijfheid heeft tegen doorbuigen, zoodat men de
magneten bij deze constructie veel dichter bij het „ankertje”
kan brengen, dan anders bij een slappere trilplaat het geval is.
Bij de Brown luidspreker is aan het tongetje nu een kegel
vormige trilplaat verbonden, die de energie weer overdraagt
op de zich in de hoorn bevindende luchtkolom. Deze" kegelvorm
is hier ook weer gekozen om de trilplaat meer stijfheid te geven.
Verschillende bezwaren, die men tegen den hoornluidspreker
128
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Let wel
bij het aankoopen van Uw önderdeelen op de kwaliteit van
hetgeen gij koopt. Ter verkrijging van de beste resultaten is
het ook noodzakelijk, de beste önderdeelen te gebruiken,
welke U kunt bekomen.
Wij leveren uitsluitend Amerikaansehe en Eogebche kwaliteits
producten tot den laagst mogelijken prijs en we):
CROSLEY MUSICONE Luidsprekers,
MICAMOLD . . . Vaste Condensatoren, vaste Weerstanden,
Weerstand verst erkin gen,
. Afgeschermde Spoelen,
COLVERN
. Gloeidraadweerstanden, Potentiometers,
KELFORD . .
. Gloeidraadweerstanden, Potentiometers,
YAXLEY . .
. Automatische Bliksembeveiligingen,
WIRT . . .
. Contactclips,
MUELLER . .
. Veerende Lampvoeten,
LOTUS . . .
. Batterijen,
CONNECTOR .
. Transformatoren,
CONNECTOR .
. Honigraat Spoelen.
CONRECTOR .
Op aanvrage zenden wij gaarne gratis onze Brochure R. 500 ,
met volledige beschrijving van de door ons gevoerde önderdeelen.
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veelal kan inbrengen zullen hieronder nader worden besproken.
In de eerste plaats vormt de hoorn dikwijls een bron van
vervorming van het geluid, doordat het materiaal waaruit deze
gemaakt is een eigen trilling gaat vertoonen, wanneer de luid
spreker bepaalde tonen of hoogere harmonische daarvan gaat
voortbrengen. Men tracht dit dikwijls te voorkomen door de
stof waaruit de hoorn is samengesteld zoodanig te kiezen, dat
de eigen trilling daarvan buiten de hoorbaarheidsgrenzen is
gelegen en bij het kloppen tegen de hoorn deze z.g.n. „dood” is,
maar dit gelukt toch nooit volkomen.
Een ander bezwaar is daarin gelegen, dat de trilplaat, welke,
zooals boven reeds gezegd, meestal dun is, den geheelen magnetischen krachtstroom moet geleiden, die van de magneetpolen uitgaat. Dit heeft tengevolge dat de magnetische ver
zadiging dikwijls in die trilplaat wordt bereikt. Verdere ver
vorming ontstaat doordat de krachten, die op de trilplaat wer
ken, quadratisch (en dus niet rechtlijnig overeenkomstig de
wisselstroompjes, die door de wikkeling vloeien) toe of af
nemen, tengevolge van het feit, dat de trilplaat zich beurtelings
naar de magneetpooltjes toe of er zich van af beweegt. De be
wegingen van de trilplaat zijn daardoor ook niet evenredig aan
de stroompjes, die uit het ontvangtoestel komen, waardoor
weer het geluid, dat uit den luidspreker komt boventonen zal
bevatten, die in het oorspronkelijke niet voorkwamen.
Tenslotte heeft ook de trilplaat evenals de hoorn bepaalde
resonantie frequenties, waardoor ook deze eigen trillingen aan
het geluid toevoegt.
Al deze bezwaren hebben verschillende constructeurs er toe
geleid te trachten eensdeels om de hoorn te doen vervallen en
anderdeels om het principe, waarop de luidspreker berust zoo
danig te veranderen, dat genoemde bezwaren grootendeels wor
den ondervangen. Hierdoor ontstonden dan ook de verschillende
typen van hoornlooze luidsprekers.
III.

.

Hoornlooze luidsprekers.

Om de hoorn te kunnen vervangen zijn verschillende fabrie
ken op het denkbeeld gekomen om aan het membraan of het
tongetje, dat voor de polen van de magneet trilt een kegel
vormig of op andere wijze verstijfd groot membraan te ver
binden. Deze kegel beweegt zich dan in zijn geheel in de lucht
en geeft voldoende energie aan de lucht af om luidspreker ont129
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vangst mogelijk te maken. Voorbeelden van deze soort luid
sprekers zijn o.a. de Sferafox, de Gaumont e.a.
Ten einde echter de andere bezwaren, die tegen de hoorn
luidsprekers of liever tegen de luidsprekers met een membraan,
dat zich voor de polen van een magneet beweegt, kunnen worden

Fig. 2

ingebracht, te ontgaan, heeft men getracht het membraan of
het tongetje te laten bewegen tusschen de polen van een mag
neet en wel zoodanig dat dit tongetje den geheelen magnetischen
krachtstroom niet behoeft te geleiden. Voorbeelden hiervan zijn
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o.a. de Crosley Musicone, de Philips luidspreker, de Bicone, de
Sonochorde en vele anderen.
Om het principe waarop een dergelijke luidspreker berust,
nader te verklaren zal hieronder de constructie uitvoerig wor-,
den besproken aan de hand van een doorsnede-teekening van
de Crosley Musicone, welke één der oudste luidsprekers van dit
type is.
Zooals uit de teekening is te zien heeft men hier twee per
manente gelamelleerde magneten (1) die met ongelijknamige
polen tegenover elkaar staan, zoodat de magnetische kracht
stroom de nauwe luchtspleet tusschen die magneten doorloopt
en zich nagenoeg geheel sluit door het staal dier magneten.
Hierdoor behoeft het anker (2) geen magnetische kracht
stroom te voeren.

Aan het anker (2) is bevestigd den ankerhefboom (4), welke
stijf is bevestigd aan het frame en is verlengd met het tongetje
(8), waarop de conus (9) is vastgeklemd. Het anker (2) wordt
aan de uiteinden opgevangen door rubber kussentjes (6), ter
wijl de spoeltjes (3), welke door den stroom uit het ontvang
toestel worden doorloopen over het anker zijn geschoven. De
kegel (9), die van geprepareerd papier is vervaardigd, wordt
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aan den rand beschermd door een ring (13), waarin hij echter
niet is ingeklemd, zoodat hij zich vrij kan bewegen.
Worden de spoeltjes (3) nu door een wisselstroom doorloopen, dan zal het ankertje (2), hetwelk daardoor als het ware
een magneet wordt waarvan de polen telkens van plaats ver
wisselen, zich al naar gelang van de stroomrichting in zijn
geheel naar boven of beneden bewegen en deze trilling wordt
dan door het stangetje (8) op den kegel overgebracht. Hierbij
beweegt het anker (2) zich telkens evenveel naar de bovenste
polen toe als het zich van de onderste af beweegt, wat tenge
volge heeft dat het zich steeds rechtevenredig blijft bewegen
met de krachten die er op werken, waardoor dus een bron van
vervorming is geëlimineerd.
Zooals boven reeds werd opgemerkt zijn de meeste hoornluidsprekers gevoelig voor de richting waarin de gelijkstroom
der plaatketen van de laatste lamp van het ontvangtoestel door
de windingen der spoeltjes wordt gezonden. Bij het laatst be
schreven type luidspreker is dit uit den aard van de opstelling
van het anker niet het geval, zoodat het hierbij onverschillig
is op welke wijze men den luidspreker aan het toestel aansluit.
De betere hoedanigheden van een dergelijken luidspreker
komen pas dan goed op den voorgrond, wanneer men beschikt
over een ontvanger, die aan hooge eischen kan voldoen. Men
lette er vooral op, dat er geen roosterstroomen in den laagfrequentversterker optreden, waarvoor men kan zorg dragen
door de negatieve roosterspanning der laagfrequentlampen op
de juiste wijze in te stellen.
Hierboven treft men een afbeelding aan van den boven
bedoelden luidspreker.

•«>
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Fig. 4

De doorsnede teekening, welke daarna is afgebeeld, geeft
in principe aan op welke wijze de van twee kegels voorziene
luidspreker van de Acme Radio Corporation is geconstrueerd.
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Door inductie van de poolschoenen worden de vast ingebouwde
membranen A met de daaraan bevestigde kernen B eveneens
magnetisch. Deze kernen bevinden zich in het spoeltje C, het
welk door den stroom uit het ontvangtoestel wordt doorloopen.
Deze kernen geraken daardoor in trilling overeenkomstig de
wisselstroompjes, die door het spoeltje vloeien. Doordat de con
structie zoo robust is en beide kegels tot de geluidsproductie
bijdragen kan men ook hier aannemen, dat de krachten die
optreden rechtevenredig zijn met de opgewekte stroompjes.
Beide conussen zijn bij dezen luidspreker ingebouwd in een
metalen ring zooals uit onderstaande afbeelding van den com
pleten luidspreker is te zien.

IV.

Electrodynamische luidsprekers.

Alle bovenbeschreven luidsprekers berusten op het principe
van variatie van het magnetisme van een permanenten mag
neet en dit principe werd tot nu toe het meest toegepast. Toch
bestaat reeds lang een type luidspreker, hetwelk berust op het
electrodynamische principe. Het beginsel van een dergelijken
luidspreker, die door The Magnavox Company wordt vervaar
digd wordt door nevenstaande schets verduidelijkt. Zie fig. 6.
In de geheel van weekijzer vervaardigde doos A bevindt
zich een eveneens weekijzeren kern B waarop een spoel C is
gewikkeld, die door een gelijkstroom, afkomstig van een af
zonderlijke stroombron, wordt doorloopen. In een nauwe licht
spleet van 2 a 3 m.M. bevindt zich een zeer licht spoeltje D,
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dat aan de conus E is bevestigd. De uiteinden van dit spoeltje
zijn naar buiten uitgevoerd en worden verbonden met den
ontvangen en wel door middel van een ingang-transformator,
waarvan de primaire wikkeling is aangepast bij de impedentie
van de laatste lamp van den versterker terwijl de secundaire
'

tfctqdnj?S-

tr'd/isfor'Mdtofi
6

by het spoeltje D is aangepast. In de luchtspleet ontstaat een
nagenoeg radiaal homogeen veld, waarvan de veldsterkte H ±
7000 a 8000 bedraagt. Wanneer men nu bepaalde voorzorgen
treft, dat de impedantie van het spoeltje laag blijft, dan beweegt
dit geheel volgens de stroompjes die er doorheen vloeien.
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DE ONTWIKKELING DER ONTVANGLAMPEN
GEDURENDE 1927
door A. van Sluiters.
Een radiotoestel kan men zich, af
gezien van de vrijwel niet meer voor
komende kristalontvangers, niet meer
voorstellen zonder lampen. De radiolamp is de ziel van het ontvangtoe
stel. Van de juiste keuze, van de
goede plaatsing en instelling, hangt
het resultaat geheel af. De weten
schap, dat een radiolamp intusschen
maar niet overal voor gebruikt kan
worden, en dat zij niet onder alle om
standigheden goed kan werken, is
thans wel voldoende doorgedrongen.
Het nut der specialisatie in de ontvangiampen is door de resultaten, die
met lampen als de A 442 en B 443
bereikt kunnen worden wel op de
meest afdoende wijze aangetoond.
A. VAN SLUITERS
Het is het Taylor-systeem, doorge
voerd in de verschillende functies van
de ontvanglamp: het tot de uiterste perfectie opvoeren van de
geschiktheid voor een bepaald soort werk. Daardoor wordt,
naast een volmaakt instrument voor weergave van muziek en
spraak, een stabilisatie verkregen, die het ontvangtoestel ge
schikt maakt voor massafabricatie en dus tot een instrument,
dat onder het bereik komt der groote massa.
Aan het begin van 1927 werd de beteekenis van een lampen
specialisatie reeds zeer goed ingezien en de eerste stap in deze
richting was ook reeds gezet. Men kende de A 410 voor hoogfrequentversterking, de A 409 als detector, de B 406 en B 403
als eindlampen. Niemand kon toen voorspellen, welke richting
de verdere ontwikkeling zou nemen, en de uitkomst, in één jaar
verkregen, mag zeker wel buitengewoon genoemd worden. Een
A 410, één jaar geleden de hoogfrequentlamp bij uitnemend
heid, hoort thans reeds in een museum thuis. De A 409 wordt
verdrongen door de A 415, de B 403 door B 405 en B 443.
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Voor'den technischen lezer zal het zeker interessant zijn, den
gedachtegang te volgen, die tot de constructie van de moderne
lamptypen geleid heeft.
Hoogfrequentversterking.
Dit is het eerste werk, dat aan de lamp in een ontvangtoestel
wordt opgedragen. De moeilijkheid, die daarbij kan optreden,
is wel bekend of beter berucht: de neiging tot genereeren en
dus storen van de omgeving. Een methode om daaraan te ont
komen, bestaat in het zgn. neutrodyniseeren, d.i. door uitwen
dige middelen de schadelijke werking van de lamp uitbalanceeren. Wanneer deze methode steeds afdoende was geweest,
zou zij wellicht overal ingang gevonden hebben. Zij is echter
niet afdoende, en zeker niet, wanneer, zooals hier te lande, een
ontvangtoestel zoowel korte als lange golven moet ontvangen.
Een meer voor de hand liggende methode is natuurlijk, te
trachten, niet de oorzaak uit te belanceeren, doch deze op te
heffen. Deze oorzaak ligt in de inwendige lampcapaciteit. De
functie als versterker brengt met zich mede, dat in de anodeketen een grootere energie in trilling wordt gebracht dan in
de roosterketen en wel te meer, naarmate de versterkingsfactor
van de lamp grooter is; de lampcapaciteit vormt een koppeling
tusschen beide kringen en door deze koppeling kan een deel
van de versterkte energie terugvloeien in de roosterketen; is
dit deel groot genoeg, dan worden de eens ontstane trillingen
onderhouden en de lamp genereert, d.w.z. werkt als een kleine
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zendlamp. Het zal duidelijk zijn, dat dit des te eer zal optreden:
1) wanneer de koppeling tusschen anodekring en rooster136

kring van de lamp vaster is, dus wanneer de anode-roostercapaciteit groot is;
2) wanneer de versterkingsfactor van de lamp hooger is en
dus de energie in de anodeketen in verhouding tot die in de
roosterketen eveneens grooter is.
Men kan dus trachten, verbetering te bereiken door of de
effectieve versterking der lamp te verkleinen (b.v. door een
lagen versterkingsfactor te nemen of door een kunstmatige
demping aan te brengen), öf door de capaciteit in de lamp tusschen rooster en plaat te verkleinen.
De versterking verkleinen is natuurlijk een averechtsch mid
del, immers het doel van de inrichting is juist zooveel mogelijk
te versterken, derhalve een zoo hoog mogelijken versterkings
factor te kiezen. Blijft over het verkleinen van de inwendige
lampcapaciteit en dit rationeele middel werd door Philips voor
het eerst toegepast bij de constructie van de A 430, thans A 435.

Dit is bereikt, eenerzijds door een grooten afstand tusschen
rooster en plaat, anderzijds door de anodeleiding aan de boven
zijde van den ballon naar buiten te voeren, waardoor ook de
capaciteit tusschen anode en roosterleidingen gering blijft.
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Terwijl bij een lamp van normale constructie de inwendige
anode-rooster capaciteit 2 tot 4 cm. bedraagt, is deze bij de
A 435 tot 0,3 cm. teruggebracht, derhalve tot ongeveer 1/10
van de nomale waarde. Het spreekt van zelf, dat dan de versterkingsfactor weer hooger kan zijn, zonder dat de lamp lastig
in de behandeling wordt en zoo werd deze bij de A 435 op een
waarde van 35 vastgesteld. Veel hooger zou men deze bij enkelroosterlampen ook niet kunnen kiezen, daar de inwendige weer
stand dan snel zou toenemen en de bereikte versterking daar
door toch weer zou dalen. Een verhooging van den inwendigen
weerstand tot een bepaalde grens heeft echter wel degelijk een
voordeel, n.1. dat de selectiviteit van het ontvangtoestel grooter
wordt. Dit is dan ook heel duidelijk te constateeren, wanneer
men een A 410 door een A 435 vervangt.
PHILIPS
A435
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Met de A 435 is de weg naar den idealen toestand: „geen
inwendige lampcapaciteit meer” ingeslagen en nog steeds be
hoort de A 435 tot de beste hoogfrequentlampen. Op dezen weg
voortgaande, komt men logisch tot de gedachte: is het niet
mogelijk, de anode-roostercapaciteit geheel op te heffen? Im
mers, een inwendige capaciteit van 0,3 cm moge afdoende zijn
voor een lamp met een versterkingsfactor 35, zij zou nog veel
te groot zjjn voor een lamp met een versterkingsfactor 150 b.v.
En een dergelijke versterkingsfactor is bij dubbelroosterlampen
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gemakkelijk te bereiken. De geniale gedachte van Huil is het
geweest om deze mogelijkheid eener dubbelroosterlamp te combineeren met een middel om de capaciteit tusschen anode en
rooster practisch geheel op te heffen. Deze gedachte is in de
Philips A 442 (en C 142) constructief op prachtige wijze ver
wezenlijkt.

Fig. 4

Deze lamp bevat twee roosters, waarvan het buitenste
(fig. 4) zeer nauw gewikkeld is en bovendien zoodanig is uit>
gevoerd, dat het als een scherm het binnenrooster en den
gloeidraad omvat. Dit schermrooster wordt aan een constante
potentiaal gelegd, die bij de A 442 en C 142 ongeveer de helft
van de anodespanning bedraagt. De krachtlijnen, die van de
plaat uitgaan, kunnen het binnen- of stuurrooster nu nog slechts *
bereiken door de mazen van het schermrooster heen en wan
neer deze mazen zeer nauw zijn, zijn er dit slechts weinig. Een
zeer gering aantal krachtlijnen van anode naar stuurrooster
beteekent echter een zeer geringe capaciteit tusschen deze beide
electroden.
Men kan zich hiervan als volgt een voorstelling vormen.
In fig. 5a zijn A en B platen van een condensator. Wanneer
op plaat A een bepaalde positieve lading gebracht wordt, zullen
van A een aantal electrische krachtlijnen uitgaan naar B, die
op B een even groote negatieve lading zullen vasthouden als
de positieve op A bedraagt, terwijl een positieve electrische
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lading van B wordt weggedrukt. Bij een bepaald spannings
verschil E tusschen A en B wordt de grootte van de lading
H op den condensator bepaald door diens capaciteit C:
H = C E.
Wordt nu op deze wijze als in fig. 5b een metalen scherm
in den vorm van een plaat midden tusschen A en B geplaatst,
en veronderstellen wij aanvankelijk, dat dit scherm nergens
aan verbonden is, dan zal tengevolge van de positieve lading
op A een even groote negatieve lading op S worden aange
trokken, en tegelijkertijd een positieve worden afgestooten.
Van laatstgenoemde gaan weder krachtlijnen uit naar B, zoodat
het schijnt alsof de van A uitgaande krachtlijnen door S heen
naar B gaan.
In werkelijkheid zijn er thans 2 condensatoren, n.1. AS en SB,
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Fig. 5a.
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Fig. 5b.

die in serie geplaatst zijn. Daar de afstand AS de helft is
van AB is de capaciteit AS. en ook SB, tweemaal zoo groot
als de oorspronkelijke capaciteit AB. Beide condensatoren AS
en SB in serie geven derhalve een capaciteit, die dezelfde is
als de oorspronkelijke en door het tusschenschuiven van het
scherm S verandert er dus eigenlijk niets.
Dit wordt geheel anders, wanneer het scherm S verbonden
wordt aan een punt, dat t. o. v. B steeds een constante spanning
heeft (fig. 5c).
De lading, door E op A gebracht, kan thans geen invloed
meer uitoefenen op plaat B, daar de positieve lading op S
onmiddellijk wordt afgevoerd. Wel bestaat er tusschen S en
B een (constant) krachtlijnenveld, afkomstig van de spanning
Ei, doch.de van A uitgaande krachtlijnen kunnen B niet meer
bereiken.
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Een inductie van A op B is dus niet meer mogelijk, m.a.w.
er is geen capaciteit meer tusschen A en B.
Bij de A 442 en C 142 moeten de van den gloeidraad uit
gaande electronen de plaat kunnen bereiken. Het scherm kon
dus niet een gesloten plaat zijn, doch moest als een rooster
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Fig. 5c

uitgevoerd worden. Dit is echter zeer nauw gewikkeld, zoodat
slechts zeer weinig krachtlijnen van anode naar stuurrooster
kunnen komen en de capaciteit tusschen plaat en rooster der
halve heel klein is.
De inwendige capaciteit anode-stuurrooster bedraagt bij de
A 442 en C 142 slechts 0,01 cm en is dus 30 maal zoo klein als
die bij de A 435. Daardoor kan ook de versterkingsfactor
weer zonder bezwaar aanzienlijk worden opgevoerd en nu is
het een zeer gelukkige omstandigheid, dat dit bij een dubbelroosterlamp zonder eenig bezwaar kan. Een dubbelroosterlamp
heeft eigenlijk twee versterkingsfactoren, n.1. die van het bin
nenrooster t. o. v. het buitenrooster en die van het buiten
rooster t. o. v. de plaat. Wanneer de te versterken trillingen
aan het binnenrooster worden toegevoerd, is de totale verster
kingsfactor van de lamp gelijk aan het product der beide evengenoemde versterkingsfactoren, zoodat zeer gemakkelijk hooge
versterkingswaarden bereikt kunnen worden. De A 442 b.v.
heeft een versterkingsfactor 150, dus 4,3 maal zoo groot als die
van de A 435. Bij een enkelroosterlamp zou een dergelijke
hooge versterkingfactor tengevolge hebben, dat de lamp slechts
zou kunnen werken bij zeer hooge anodespanningen, b.v. 800
volt!
De dubbelroosteruitvoering vereenigt dus de twee groote
voordeelen in zich: practische opheffing der schadelijke lamp141
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capaciteit en zeer hooge versterkingsfactor bij normale roosterspanning.
Dat een dergelijke lamp, die wellicht het hoogst bereikbare
in de hoogfrequentversterkingstechniek beteekent, een grooten
invloed moet hebben op den ontvangtoestellenbouw, spreekt
wel vanzelf. Een zeer belangrijk resultaat b.v. is, dat de lengte
PHILIPS
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van de antenne een geheel ondergeschikte rol gaat spelen. Met
een 10 m draadlengte en één A 442 als hoogfrequentversterker
zijn 40 a 50 omroepzenders tot luidsprekersterkte te brengen.
Een korte antenne beteekent weer verhooging der selectiviteit
en zoo beteekent de invoering van dit lamptype een vereenvou
diging van de ontvanginstallatie, en tegelijkertijd een enorme
verhooging der gevoeligheid van het ontvangtoestel.
Detectie- en laagfrequentversterking.
Afgezien van de speciale functie van den detector als gelijkrichter, heeft deze evenals laagfrequentversterkerlampen ge
heel hetzelfde doel als de hoogfrequentversterker: een zoo
krachtig mogelijke versterking te bereiken. Eejn belangrijk
verschil ligt in dé grootte-orde van de frequentie van de te ver
sterken wisselspanningen; bedraagt deze bij hoogfrequentversterking van 100.000 tot eeriige millioenen per seconde, bij
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laagfrequentversterking zijn het trillingen die varieeren van
50 tot 10.000 wisselingen per seconde. Een verder verschil
bestaat in de sterkte van de trillingen zelf. Uit den aard der
zaak zijn de laagfrequente trillingen sterker dan de hoog
frequente, immers de hoogfrequentversterking is er al aan
voorafgegaan. Deze verschillen in frequentie en sterkte maken,
dat een laagfrequentlamp (waartoe ook de detectorlamp ge
rekend moet worden) geheel andere eigenschappen moet be
zitten dan een hoogfrequentversterkerlamp.
De zooveel geringere frequentie heeft tot gevolg, dat er aan
de inwendige lampcapaciteit niet te veel aandacht behoeft te
worden besteed, zoodat speciale uitvoeringen met het oog hier
op overbodig zijn.
Bij transformatorkoppeling moet rekening gehouden worden
met een goede aanpassing van de lamp aan den daaropvolgenden transformator. Om een gelijkmatige versterking te ver
krijgen van alle hoorbare frequenties, moet de wisselstroomweerstand van den transformator steeds eenige malen grooter
zijn dan de inwendige lampweerstand. Om dan ook een be
hoorlijke versterking van de laagste muzikale tonen te ver
krijgen, mag de lamp weerstand niet hooger zijn dan ongeveer
9000 ohm. Deze eisch heeft weer een beperking van den versterkingsfactor tengevolge.
Immers, versterkingsfactor g, steilheid S en inwendige
weerstand R van een lamp hangen samen door de volgende
betrekking:
SRi
g = 1000
Een lamp, met een steilheid van 1 mA/V, waarvan de inwen
dige weerstand niet hooger mag zijn dan 9000 ohm, mag dus
hoogstens een versterkingsfactor hebben van:
1 X 9000
= 9.
g =
1000
De versterking van een dergelijke lamp is dus tamelijk be
perkt. Verhoogt men den versterkingsfactor, bij behoud van
dezelfde steilheid, dan wordt wel de versterking grooter, echter
ten koste van de kwaliteit; de lage tonen zouden verzwakt
worden.
Bovengenoemde formule laat echter zien, dat er toch een
middel is, om tot een hoogere versterking te komen, n.1. door
verhooging der steilheid. Zou men b.v. een lamp kunnen con143
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strueeren met een steilheid van 2 mA/V, dan zou deze, bij een
inwendigen weerstand van 9000 ohm, een versterkingsfactor
kunnen hebben van:
2 X 9000
= 18
g =
1300
waardoor dus per lamp een ongeveer tweemaal zoo groote ver
sterking verkregen zou kunnen worden.
Nu is het verkrijgen van een groote steilheid een zeer moei
lijk constructieprobleem.
Voor een hooge steilheid is n.1. noodig een lange, in een
breed vlak opgespannen gloeidraad, die zeer nauw door een
eveneens vlak rooster wordt omsloten. Daar de gloeidraad
door de verwarming langelr wordt, bestaat de moeilijkheid
natuurlijk daarin, een doorzakken van den gloeidraad op het
rooster te vermijden. Deze moeilijkheid wordt des te grooter,
naarmate het rooster nauwer den gloeidraad omsluit.
Dit is de oorzaak, dat de steilheid van de ontvanglamp lan
gen tijd op een waarde van omstreeks 1 mA/V bleef staan. Een
verhooging van de steilheid alleen door verlenging van den gloeiPHILIPS
A415
Vfa4,0V
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draad, zou een belangrijke gloeistroomverhooging beteekenen
(wanneer gloeispanning en gloeidraadtemperatuur onveranderd
moeten blijven). Een lamp te maken met een hooge steilheid en
een hoog gloeistroomverbruik is dan ook zoo moeilijk niet. De
144
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is zoowel door zijn prachtige geluidskwaliteiten als óm zijn mooie, stijlvolle uitvoering, een sieraad voor elk
interieur. Daarom geeft men

tegenwoordige lampengebruiker verlangt echter een kleinen
gloeistroom en hierin ligt nu juist de technische bijzonderheid,
die bij de constructie van de A 415 tot stand gebracht werd.
Bij een gloeistroom van slechts 80 mA, dus nauwelijks hooger
dan die van de minst verbruikende „Miniwatt” lampen is een
steilheid van 2 mA/V bereikt. Dit bracht de mogelijkheid mede
van een verhooging van den versterkingsfactor, welke op 15
werd vastgesteld. Theoretisch had men nog wel wat hooger
kunnen gaan, practisch echter moet men rekening houden met
de omstandigheid, dat bij dergelijke hooge versterkingsfactoren
de lamp moet worden ingesteld in een gebogen gedeelte van
de karakteristiek, waardoor de werkzame inwendige weerstand
iets grooter is dan de minimale, die bij de A 415 7500 ohm
bedraagt.
Bedenkt men, dat een jaar geleden de B 406 nog de normale
laagfrequentversterkerlamp was, en dat met de A 415 een
ongeveer 2,5 maal zoo groote versterking bereikt kan worden,
dan zal men de groote beteekenis van dit nieuwe lamptype
inzien.
Bij weerstandkoppeling valt de grens, die door de aanpas
sing van lamp en transformator gesteld wordt, weg. De inwen
dige weerstand van de lamp is daii ook niet aan een lage waarde
gebonden, zoodat eenerzijds de versterkingsfactor hooger ge
kozen kan worden, anderzijds het alleruiterste aan steilheid
niet noodig is. Toch geldt ook hier, dat van twee lampen met
gelijken versterkingsfactor diegene met de grootste steilheid
de beste is. Deze toch heeft den kleinsten inwendigen weer
stand en een bepaalde graad van versterking wordt daardoor
bij een kleinere waarde van den anodeweerstand bereikt. En
een lage waarde van den anodeweerstand heeft verschillende
' voordeelen:
1) behoeft de isolatie niet aan practisch vrijwel niet te ver
wezenlijken eischen te voldoen; een weerstand van 300.000 ohm
is gemakkelijker te isoleeren dan een weerstand van 3000.000
ohm! Kleine isolatiefouten zullen zich dan ook niet zoo gauw
wreken;
2) is bij een lagen anodeweerstand de invloed van de inwen
dige lampcapaciteit op de gelijkmatigheid van de versterking
van verschillende frequenties veel geringer dan bij een hoogen
anodeweerstand (van de orde van eenige millioenen ohm). De
zuiverheid der versterking is bij lage waarden (100.000 a
300.000 ohm) veel grooter.
145
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Dit maakt het voordeel van de A 425 tegenover andere lamptypen met ongeveer denzelfden versterkingsfactor, doch veel
hoogeren inwendigen weerstand, duidelijk. De inwendige weer
stand van de A 425 b.v. bedraagt 20800; van de A 435, die voor
hoogfrequentversterking bestemd is, 29000. Oogenschijnlijk is
w laCmA)
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dit verschil niet zoo groot, doch men bedenke, dat tengevolge
van den hoogeren versterkingsfactor, men bij de A 435 in een
punt van kleinere steilheid werkt dan bij de A 425. Een anodeweerstand van 300.000 ohm is dan ook bij het gebruik van een
A 425 ruimschoots voldoende, en waarden van eenige millioenen
ohm, die men dikwijls in de buitenlandsche pers genoemd ziet,
verdienen allesbehalve aanbeveling. Wel is de versterking grooter, de zuiverheid echter geringer en van een regelmatigen gang
van zaken is men geen oogenblik zeker door den grooten invloed,
die zelfs heel kleine lekjes kunnen hebben.
Eindver sterking.
Werd in het voorgaande een overzicht gegeven van de ont
wikkeling der hoog- en laagfrequentversterkerlampen, ook de
eindlamp of luidsprekerlamp is niet op hetzelfde peil blijven
staan.
Zijn hoog- en laagfrequentlampen spanningsversterkers in
den waren zin des woords, de eindlamp heeft tot taak, aan den
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luidspreker een hoeveelheid energie toe te voeren. En dit ver
schil in functie brengt alweer noodzakelijk een specialisatie
met zich mede.
Hoe beter de luidspreker is, des te meer energie moet de
eindlamp voor een zuivere weergave kunnen afgeven en de
B 403 was de eerste eindlamp, die in staat was, een Philips
luidspreker behoorlijk te doen werken. En toch zal menigeen
wel eens het gevoel gehad hebben: ik wilde, dat de lamp nog
maar een beetje meer kon presteeren. En dit niet, omdat de
energie op zichzelf in normale gevallen niet voldoende is, maar
omdat een beetje meer reserve het bedrijf soepeler maakt, en
men bij tijdelijk krachtiger geluid niet direct vastloopt. Het
is er mede als met een auto: een wagen met een maximale
snelheid van 120 km/uur zal men met minder risico op 40 km
kunnen laten loopen dan een karretje met een maximale snel
heid van 50 km.
Een B 403 heeft het bezwaar, dat de versterking van de
lamp zelf tamelijk klein is en om een bepaalde geluidsterkte
te halen is daarom een vrij groote versterking noodig. Dit
brengt weer met zich mede het gebruik van een groote nega
tieve roosterspanning, die bij 150 V anodespanning 30 V be
draagt. Daarvoor alleen is dus al een heele batterij noodig.
Verbetering is te verkrijgen door verhooging van de steil
heid. Bij een tweemaal zoo groote steilheid kan de versterkings50 ia(mA)
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factor ook ongeveer tweemaal grooter genomen worden, terwijl
toch de energie, die onvervormd kan worden afgegeven, de
zelfde blyft. De noodige vóórversterking is dan eveneens twee
maal zoo klein geworden en de roosterbatterij kan tot kleinere
afmetingen worden teruggebracht.
Zoo blijkt ook bij de eindlamp de gunstige invloed van een
hooge steilheid en daaraan heeft de B 405 haar ontstaan te
danken. Deze lamp heeft een versterkingsfactor 5, tegenover
3 by de B 403. Wanneer beide lampen dezelfde steilheid had
den zou de B 405 slechts het 3/5e deel van de energie af kunnen
geven waartoe de B 403 in staat is. Nu is echter de steilheid
van de B 405 opgevoerd tot een waarde van 2,4 mA/V, waar
tegenover een waarde van 1,5 mA/V van de B 403 staat. En
.daardoor is de onvervormde energie, die de B 405 af kan geven
■3/5 X -jj maal die van de B 403, d.w.z. practisch daaraan
.gelijk. Daartegenover staat echter het voordeel, dat deze energie-afgifte bij minder vóórversterking bereikt wordt (de eind
lamp zélf versterkt meer) terwijl als gevolg daarvan ook de
negatieve roosterspanning kleiner is; deze bedraagt bij 150 V
anodespanning slechts 18 V.
Een hoogere steilheid dan 2,4 mA/V is bij het behoud van
denzelfden lagen gloeistroom wel niet te bereiken en een verhooging van de energie-afgite zou alleen te bereiken zijn door
een verlaging van den versterkingsfactor en een verhooging
van de anodespanning, beide maatregelen, waartoe men niet
:gaarne overgaat, de eerste niet om vorengenoemde redenen,
■de tweede niet omdat hooge spanningen moeilijk verkrijgbaar
en bovendien gevaarlijk kunnen zijn.
Dat de oplossing gevonden werd door een aanzienlijke ver
hooging van den versterkingsfactor, kwam zeer zeker als een
donderslag uit een helderen hemel. Aan hem, die een jaar ge
leden beweerd zou hebben, dat een luidsprekerlamp best een
versterkingsfactor 100 kon hebben, zou geen schitterende radio
carrière voorspeld zijn. En toch is dat nu een feit geworden,
sinds de dubbelroosterlamp ook hier haar intrede gedaan heeft
met de B 443 en D 143.
Het beginsel, waarop de constructie berust, is het volgende:
Tusschen het stuurrooster en de anode is een tweede roos
ter geplaatst, dat aan een constante spanning wordt gelegd,
van b.v. 150 V, die dezelfde is als de anode-spanning. Door de
aanwezigheid van dit schermrooster wordt de invloed van de
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anode op het stroomverloop natuurlijk verkleind, daar de anode
alleen nog maar door de mazen van dit aan een constante span
ning liggende rooster heen werkzaam kan zijn. Construeert men
het schermrooster b.v. zoodanig, dat het ten opzichte van de
anode een versterkingsfactor 20 heeft, dan wordt de invloed van
PHILIPS
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de anodespanning 20 maal verkleind en we kunnen ons dus in
denken, dat we de plaat verplaatsen naar het vlak van het bui
= 7,5 V. Door
tenrooster met een anodespanning van
dus op het buitenrooster een spanning aan te brengen van 150
+ 7,5 = 157,5 V, zou de anodestroom van de lamp geheel de
zelfde blijven.
In plaats, dat we de plaat naar het vlak van het buitenrooster
verschuiven, kunnen we echter ook het buitenrooster naar het
vlak van de plaat verschoven denken. De invloed van het buiten- *
rooster op het electronenverloop wordt dan natuurlijk geringer,
daar de afstand tot den gloeidraad grooter wordt. Is tenslotte
het buitenrooster in het vlak van de plaat gekomen, dan zouden
we de buitenroosterspanning 20 maal zoo groot moeten maken
om dezelfde werking op de electronen uit te oefenen. Plaat en
buitenrooster vallen nu samen en de anodespanning zou dan
moeten zijn 150 + 20 x 150 = 3150 V. Een dergelijke lamp
werkt dus als een lamp met een anodespanning van 3150 V en
149

met een vèrsterkingsfactor die gelijk is aan het product van de
versterkingsfactoren der beide roosters. Heeft het binnenroos
ter b.v. een versterkingsfactor 5, dan is de totale versterkingsfactor 20 x 5 = 100.
Dat een dergelijke lamp niet alleen krachtig versterkt, maar
bovendien een zeer groote energie-hoeveelheid aan een luid
spreker af kan geven, behoeft wel geen betoog.
De lamp heeft nog een andere merkwaardige eigenschap:
de inwendige weerstand is zeer hoog, n.1. 55500 ohm en dit
heeft tengevolge, dat de luidsprekerweerstand voor alle hoor-
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bare frequenties te verwaarloozen klein is ten opzichte van
den lampweerstand. De grootte van de luidsprekerstroomen
wordt daardoor uitsluitend bepaald door den, constanten, lamp
weerstand en is dus onafhankelijk van de frequentie. Dit is
bij een eindlamp, zooals de B 405 of B 403 niet het geval; de
wisselstroomweerstand van den luidspreker heeft dan, daar
de lampweerstand zelf zeer klein is, een grooten invloed op
den totalen weerstand van eindlamp en luidspreker in serie
en wel is deze weerstand voor hooge tonen veel grooter dan
voor lage. De luidsprekerstroomen zijn bij een dergelijke lamp
dus voor hooge frequenties naar verhouding tot de lage veel
. te klein en de hooge tonen worden dan ook te zwak weerge
geven. Dit doet een lamp van het type B 443 niet en een derge
lijke lamp is theoretisch dan ook het ideaal. Dat dit ideaal toch
nog wel eens een correctie behoeft, ligt .niet aan de lamp, maar
aan de grootere gevoeligheid van vele luidsprekers voor
de hooge tonen. Het geluid krijgt daardoor een scherp karak
ter ; vandaar dat het dan aanbeveling verdienen kan, de hooge
tonen weer eenigszins te onderdrukken. Voor dit doel brengt
Philips een toonzeef in den handel. Hiermede wordt dus niet
150

een onvolkomenheid van de eindlamp, doch van vele thans
in den handel zijnde luidsprekers gecorrigeerd. De laatst ge
noemde eigenschap van de B 443 zal men eerst ten volle kun
nen waardeeren, wanneer de luidspreker een even volmaakt
instrument geworden is als de lamp. En dit tijdstip ligt niet
zoo ver meer. Dit neemt niet weg, dat ook thans reeds de B 443
als eindlamp uitsteekt boven alle andere, niet alleen door haar
krachtige versterking, maar ook door de enorme energie, die
zij aan een luidspreker over kan dragen.
Een schema, waarin de 3 lampen A 442, A 415 en B 443
zijn toegepast, is hieronder afgedrukt.
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Met deze 3 lampen wordt een grootere geluidsterkte bereikt,
dan met een 4-lamps toestel, waarin gewone lampen geplaatst
zijn.
Wissélstroomvoeding.
Het denkbeeld, om alle energie, die voor een ontvangtoestel
benoodigd is, aan het wisselstroomnet te onttrekken, is ai
meerdere jaren oud. Het plaatspanningapparaat, dat de
energie levert aan de anodes der ontvanglampen, is een toestel
geworden, dat thans onafscheidelijk met het begrip ontvang
toestel verbonden is. Zoo eenvoudig als het lijkt, is er toch een
groote ervaring noodig gew.eest om het plaatspanningappa
raat te maken tot wat het thans is: een geruischloos werkend,
volkomen bedrijfszeker instrument, dat altijd voor het gebruik
gereed is.
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En nog veel moeilijker is het vraagstuk der gloeistroomvoeding. Langen tijd hinkte men op twee gedachten: of directe
wisselstroom voeding, of afgevlakten, gelijkgerichten wissel
stroom. De laatste methode, ofschoon technisch uitvoerbaar,
heeft zooveel bezwaren, dat zij thans wel voor goed verlaten
is, vooral waar het mogelijk geworden is, lampen voor wisselstroomvoeding te maken, die eiken wisselstroomtoon volkomen
onderdrukken.
De moeilijkheid is natuurlijk om de electronenuitzending van
den gloeidraad onafhankelijk te maken van de wisselstroomfluctuaties; m. a. w. om de gloeidraadtemperatuur voldoende
constant te houden. Bij de hoogfrequent- en laagfrequent-versterkerlampen kan dit afdoende bereikt worden door een lage
gloeispanning (waardoor de potentiaal variaties uit den aard
der zaak al klein zijn) en door een hoogeren gloeistroom, dus
een dikken gloeidraad, die in staat is een groote hoeveelheid
warmte vast te houden. De temperatuurwisselingen zullen dan
klein blijven en de electronenstroom zal voldoende gelijkmatig
verloopen.
Op dit principe berust de constructie van de wisselstroomlampen C 142 en D 143.
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De gloeispanning van beide bedraagt slechts 1 V, de gloei152

stroom van de C 142 is 0,25 A, die van de D 143, die een
grootere emissie moet hebben 0,65 A. De C 142 heeft overigens
dezelfde eigenschappen als de A 442 in de 4-volt serie, de D
143 als de B 443.
De detectorlamp voor wisselstroomvoeding stelt in dit op
zicht zwaardere eischen, en hoewel het mogelijk is, ook
deze lamp naar hetzelfde principe te construeeren als de
beide voorgaande lampen, is er ook een andere methode, die
zeer goede resultaten geeft. Dit is de zgn. indirecte wissel
stroomvoeding, die nog een stap verder gaat door electronen
emitteerend lichaam en gloeidraad geheel van elkaar te schei
den. De gloeidraad wordt door wisselstroom verhit en zendt
daardoor warmte uit; deze warmte deelt zich mede aan het
lichaam, dat met de actieve massa bedekt is, en dat den gloei
draad omgeeft. Daar de warmte op deze wijze zeer gelijkmatig
wordt medegedeeld, is de electronen-uitzending buitengewoon
constant. Deze methode is toegepast bij de F 215; de gloeidraad
is verbonden met de normale gloeidraadpennen aan de huls, de
kathode (het emitteerend oppervlak) wordt door middel van
een schroefje aan de huls aangesloten. Overigens heeft deze
lamp dezelfde eigenschappen als de A 415. Zij is dus bestemd
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voor detectie en l.f. versterking. Behalve deze 3 speciale lam
pen kunnen voor hoogfrequentversterking ook de normale
1-volts lampen zeer goed voor wisselstroomvoeding gebruikt
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worden, terwijl voor laagfrequent- en eindversterking eigen
lijk alle lampen wel te gebruiken zijn.
Men stelt dikwijls de vraag of zulk een geheel van het wisselstroomnet gevoed toestel niet veel stroom gebruikt. Dit valt
erg mee, zooals men gemakkelijk uit kan rekenen. Gaan we
* b.v. uit van een 3-lamps toestel met 1 C 142, 1 F 215 en 1
D 143. Het gloeidraadverbruik daarvan is:
C 142 :1
X 0,25 = 0,25 watt
F 215 : 2,5 X 1,5' = 3,75 watt
D 143 :1
X 0,65 = 0,65 watt
4,65 watt
Rekent men hierbij nog de transformatorverliezen, dan kan
men het verbruik op ca. 10 W stellen. Hierbij komt dan nog
een 10 W van het plaatspanningapparaat, zoodat het totaal
verbruik op 20 W is te stellen. Dat wil zeggen, dat men 50 uur
kan luisteren op 1 KWU. Zelfs bij den hoogen prijs van ƒ0.25
per KWU (bij vastrecht betaalt men aanzienlijk minder) be
draagt het verbruik dus slechts ongeveer 0,5 cent per uur, en
is dus in elk geval volkomen te verwaarloozen.
Het volkomen gemis van batterijen bij een ontvangtoestel
is zulk een sprekend voordeel, dat de toekomst zeer zeker aan
de wisselstroomlampen behoort.
Een 3-lamps schema voor geheele wisselstroomvoeding is
hieronder afgedrukt.
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Invloed der nieuwe lampen op het ontvangtoestel.
i

Wanneer men thans een blik terugslaat op de geweldige
ontwikkeling der lamptechniek, dan zal men bemerken, dat
een stadium bereikt is, dat uitermate gunstig is voor den ontvangtoestellenbouw in het algemeen. De nieuwe lampen bieden
ongekende mogelijkheden. En ook al is de ontwikkeling van de
lamp nog niet beëindigd, er is toch een zekere stabilisatie en
normalisatie gekomen, die gelegenheid biedt, het ontvangtoe
stel aan den nieuwen toestand aan te passen; het tijdstip voor
massa-fabricatie van het ontvangtoestel is gekomen. En dit
hebben de Philips’ fabrieken, die zelf zoo krachtdadig aan de
lampontwikkeling hebben medegewerkt, ingezien. Het ont
vangtoestel, opgevat als gebruikstoestel, dit is de nieuwe lijn,
die Philips gebracht heeft; het ontvangtoestel, niet langer een
min of meer gebrekkig muziekinstrument met een mooi uiter
lijk, neen, het ontvangtoestel als electrisch gebruiksapparaat,
evenals een telefoon en daarop geheel en uitsluitend ingericht:
goede kwaliteit en eenvoud voor alles.
Het succes van Ford is voor een groot deel aan zijn lijf
spreuk te danken: Maak iets goeds en verkoop het zoo goed
koop mogelijk. Een combinatie van beide, die het succes ver
zekert, is alleen mogelijk bij massa-fabricatie. De gedachte,
die geleid heeft tot de constructie van het zoo eenvoudige, doch
qualitatief zoo hoogstaande Philips ontvangtoestel, dat in
prestaties door geen ander geëvenaard wordt, brengt de radio
in ieders bereik.
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Voorzien van de lampen C 142, F 215 en D 143, voor zoover
het het wisselstroomtoestel, en van de overeenkomstige 4-volt
lampen, voor zoover het het accu-toestel betreft, en van den
Philips laagfrequenttransformator, wordt met eenvoudige mid
delen een geluidsterkte, selectiviteit en qualiteit der weergave
bereikt, die aan de hoogste eischen voldoet; en dat op een an
tenne met een totale draadlengte, die zeker niet meer dan 10 a
15 M. behoeft te bedragen.
Terwijl het begin van 1927 nog gekenmerkt werd door een
doelloos zoeken in en naar tallooze schema’s, alle behept met
voor- zoowel als nadeelen, en terwijl het er naar uitzag, dat
het ontvangtoestel door gecompliceerden bouw steeds grootere
afmetingen aan zou nemen, bracht het eind van 1927 ons een
klein, eenvoudig, maar tot groote volmaaktheid opgevoerd ap
paraat, zonder batterijen, zonder losse spoelen, geluidsterk, en
eenvoudig te bedienen, kortom een ontvangtoestel voor ieder
een. Een nieuwe, veelbelovende richting is er door aangegeven.
Een terugblik over 1927 geeft een even snelle als onver
wachte ontwikkeling van de ontvangtechniek te zien. Zullen
in de toekomst nog nieuwe ontwikkelingsbanen gevonden wor
den? Er is weinig van te zeggen. Eén ding staat vast, dat geen
jaar zoo vruchtbaar geweest is voor de ontvangtechniek als
het jaar 1927.
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INLEIDING TOT DE RADIO TECHNIEK
door Joh. Schnabel.
HOOFDSTUK I.
Het uitzenden.
§ 1. De telefonie-zender.
Voor den radio-luisteraar
is het tegenwoordig de ge
woonste zaak ter wereld, om
het gesproken woord en de
muziek, uitgezonden vanuit
de centra der bewoonde we
reld, op te vangen en hoor
baar te maken in eigen om
geving. Zoo eenvoudig als
het is, om den ontvanger in
te stellen op Daventry, Hui
zen, Parijs dan wel Kalundborg, zoo moeilijk was het
voor de technici, om de toe
stellen voor zenden als ont
vangen, zóóver te vervolma
ken.
Het is nog slechts een 8-tal
jaren geleden, dat in Europa
•het eerste radio-omroepstation werd opgericht.
Het was de Haagsche in
genieur Steringa a Idzerda,
die in 1919 op de Jaarbeurs
JOH. SCHNABEL.
te Utrecht voor het eerst in
ons land radio-muziek ten gehoore bracht. De proefnemingen
slaagden dermate, dat Idzerda besloot, ze op grooter schaal
voort te zetten. Hij vroeg en bekwam daartoe een zendvergun
ning en in November 1919 vingen de uitzendingen aan over het,
onder de letters PCGG bekend geworden, radio 'telefoniestation,
te ’s-Gravenhage. Van dien tijd dateeren dus de eerste Hollandsche „radio-muziek-luisteraars.”

'
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Voor wij een uiteenzetting geven van de verschillende
methoden voor ontvangst willen wij hier nog een en ander
vertellen van de zend-techniek.
§ 2. De inrichting van een zendstation.
In een omroep-station dan, vinden we behalve de eigenlijke
zender- en machinekamer, een of meer z.g. studio’s. Dit is de
ruimte, waar de sprekers optreden en muziekuitvoeringen wor
den gehouden voor het „oor” van den zender: de microfoon.
Bij het betreden van een studio valt direct een groot verschil
op met een gewone concertzaal. De afmetingen zijn veel klei
ner, terwijl de wanden bekleed zijn met zware, geluiddem
pende gordijnen. Om ongewenschte echo-effecten te voor
komen, zijn deze bijzondere maatregelen genomen. Nieuwere
studio’s — bijv. die te Huizen — zijn bekleed met ander
materiaal, bijv. Cellotex platen, welke op enkele centimeters
van de muren op een latwerk zijn aangebracht. Er zijn nog
andere methoden, maar we behoeven hierop niet verder in te
gaan.
In de studio zien we verder een of meer microfoons, welke
wat werking betreft, overeenkomen met onze gewone telefoonapparaten: zij zetten de door onze stembanden of een instru
ment voortgebrachte geluiden om in electrische stroompjes,
welker sterkte precies overeenkomen met de sterkte van de
geluidstrillingen. Een bepaalde toon zal bijv. 5000 trillingen
hebben, de luchtdeeltjes worden dus 5000 maal per seconde
in trilling gebracht en de microfoon zet deze luchttrillingtjes
om in 5000 electrische stroompjes. Van de microfoon worden
deze, zeer zwakke, stroompjes gevoerd naar de z.g. vóórversterker, een installatie, welke de zwakke electrische trillingen
krachtig versterkt. Het is vanzelfsprekend, dat deze vóórversterker — in het algemeen gesproken: elke radio-versterker —
aan de samenstelling der trillingen niets mag veranderen.
Onze 5000 trillingen moeten dus alléén sterker gemaakt wor
den, maar er mogen er niet 4990 of 5050 van gemaakt worden.
Om nu geheel zeker te zijn van de goede werking van dit
eerste gedeelte van den zender — microfoon en vóórverster
ker — wordt dit geregeld gecontroleerd door een beamte, die
met behulp van meetinstrumenten, koptelefoon, enz. een en
ander precies kan nagaan. Regelweerstanden e.d. stellen hun
in staat zorg te dragen, dat geen „vervorming” optreedt. Zingt
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een sopraan te hard voor de microfoon of spreekt men te dicht
voor dit uiterst gevoelige instrument, dan kan de beambte de
nadeelige gevolgen hiervan nog neutraliseeren vóór een en an
der wordt doorgegeven aan den zender.
In enkele Duitsche studio’s is een groote indicator aange
bracht welke op duidelijke wijze aantoont, wanneer te hard
geconcerteerd of gesproken wordt. De uitvoerenden kunnen het
te veel aan geluid dan vereffenen, door enkele stappen achter
uit te gaan.
Ook vinden we in de studio’s enkele signaallampen, welke
gaan branden, als de zender „in” staat, en dus geen onnoodige
geluiden gemaakt mogen worden, want
zij zouden gehoord kunnen worden door vele tienduizenden luisteraars!
§ 3. Wat verstaan wij onder golflengte?
Na dus de voorversterker doorloopen te hebben en gecon
troleerd te zijn, komen deze stroompjes in den hoofdversterker
van de zendinstallatie, waar zij zeer krachtig versterkt worden,
om dan doorgegeven te worden aan de eigenlijke zendlampen.
Deze lampen, welke dikwijls meer dan een halve meter hoog zijn
en dan met water en pers-lucht afgekoeld worden, wekken de
geheimzinnige radiogolven op. Evenmin als wij ons een gewone
trein kunnen voorstellen zonder rails, evenmin kunnen wij radiomuziek uitzenden zonder z.g. draaggolf. Die draaggolf is eigen
lijk de rails, waarlangs zich de muziek begeeft naar onze ontvangantennes. De groote zendlampen nu, wekken die draaggolf
op en wel met een golf-„lengte”, als officieel is vastgesteld. Te
Huizen bijv., dat normaal uitzendt op een golflengte van 1950
Meter, wekken de Philips’ zendlampen deze golflengte op:
populair gezegd, komt dit hierop neer, dat er een golf den
aeiher wordt ingezonden en zoodra deze 1950 M. van het
station weg is, volgt er een tweede. Theoretisch uitgedrukt:
voortplantingssnelheid.
I) golflengte =
frequentie.
Het is wel van belang, hierop wat dieper in te gaan. De
voortplantingssnelheid van de radïo-golven is constant, n.1.
300.000 K.M. per seconde. Deze factor kunnen wij niet ver
anderen. Wat wij wel kunnen veranderen is de frequentie. De
frequentie (of te wel: het aantal trillingen per seconde) is
toch volgens de Formule van Thomson:
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2 n V C L

waarin n de frequentie voorstelt; 2
een constante is, en c
vervangen dient te worden door de capaciteit van den kring
in Farad’s en L door de zelfinductie in Henry’s. Het is mak
kelijk in te zien, dat, door C en of L zaakkundig te wijzigen,
de frequentie (n) veranderd kan worden. Hebben we nu een
zendlamp en een slingerkring, waarin één of beide factoren
gewijzigd kunnen worden, dan zijn wij in staat — theoretisch
gesproken — elke gewenschte frequentie op te wekken. En
waar de frequentie ten nauwste verband houdt met de golf
lengte van den zender (zie form. I), hebben wij het in onzen
macht, eveneens elke gewenschte golflengte te „maken”.
De capaciteit in een slingerkring wordt in hoofdzaak gevormd
door een z.g. condensator, bestaande uit meerdere metalen platen,
meestal gescheiden door lucht.
De zelfinductie wordt in hoofdzaak gevormd door een draadspoel.

Keeren wij echter terug naar de zendlampen, welke de con
stante draaggolf van bijv. 1950 M. opwekken.
Het mag als bekend worden verondersteld, dat de trillingen,
welke wij met onze stem of met een muziekinstrument vóórt
brengen, vrij gering in aantal zijn, hun frequentie of tril
lingsgetal is laag. Vandaar dat wij spreken van laagfrequente
trillingen. Dit in tegenstelling met die trillingen, welke een
hoog trillingsgetal hebben en hoogfrequent worden genoemd.
In de telefoniezender nu, worden de hoogfrequente trillin
gen van de draaggolf samengevoegd met de laagfrequente van
het door de microfoon opgevangen geluid. Dit samenvoegen
(moduleeren, superponeeren) is weer een heel secuur werkje,
vandaar, dat in het zendgebouw steeds gecontroleerd wordt,
of de „modulatie-inrichting” goed werkt. Behalve dus bij den
vóórversterker, wordt dus de wacht gehouden bij de modu
lator. Mocht de zender niet geheel goed werken, of mocht de
eerste beamte zich iets hebben laten ontglippen, dan kan de
tweede het altijd nog goed maken. Na modulatie van de draag
golf wordt het geheel nog weer eens versterkt om dan, na een
of meer afgestemde kringen te zijn gepasseerd, te worden ge
voerd naar den antenne-kring. De afstembare kringen worden
toegepast, om een zoo zuiver mogelijke golf te krijgen. Zooals
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wij later zullen zien, is het van ’t hoogste belang, om precies
die golflengte uit te zenden, die voorgeschreven is.
Eindelijk komen de stroomen in de antenne, welke dient,
om de gemoduleerde draaggolf uit te zenden. Hoe hooger
antenne, hoe beter ze „straalt”, hoe verder de zender gehoord
kan worden. Vandaar, dat de Nederlandsche Omroepstations
antennemasten hebben van ruim 60 meter. Het station Koot
wijk, dat dient voor de verbinding met Indië, Amerika, enz.
bezit zelfs masten van meer dan 200 meter lengte!
§ 4. Overzicht hoofdstuk I.
Recapituleerende, komen wij dan tot het volgende:
Een telefonie-zender bestaat uit 3 deelen:
a. de opneem-inrichting;
b. de eigenlijke zend-installatie en
c. de antenne,
waarnaast wij dan nog kunnen noemen
d. de stroombronnen,
welke de zendlampen van stroom voorzien.
De opneem-inrichting bestaat uit een of meer microfoons, de
voorversterker en een controle-inrichting.
De eigenlijke zender omvat de hoofd-versterker, een inrich
ting voor het opwekken van de draaggolf (lamp plus afstembaren kring) en de modulator, waarin laag- en hoogfrequente
trillingen op elkaar gemoduleerd worden.
De antenne-kring bestaat uit een afstembare antenne-spoel,
de antenne zelf en een aardleiding of tegenwicht. Onder de
stroom-bronnen vallen de motor-generatoren en de batterijen
voor de voeding der gloeidraden van de zendlampen, enz.

HOOFDSTUK II.
Het ontvangen.
-

§ 5. De aether en zijn rol bij de radio.
Wij hebben in het vorige hoofdstuk gezien, dat de antenne
•er is, om ’t geen wij willen uitzenden, te verspreiden, dus uit
te stralen. Bij de gewone stadstelefoon doen wij dit door mid
del van draden, waarlangs de electrische stroompjes zich in
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razend tempo voortbewegen. Maar bij de radio willen we der
gelijke draden niet, het moet „draadloos” zijn.
Maar waar niets, waar ook totaal niets is, daar is het onmoge
lijk, dat de radio-golven zich bewegen. En het bleek den onder
zoekers, dat de radio-golven door het luchtledige evengoed
heendrongen als door muren en andere massieve voorwerpen.
De aether-theorie nu, berust weliswaar op een hypothese, maar
zij is zóó opgebouwd, dat aan haar waarde niet getwijfeld
werd, tot voor eenigen tijd in de wetenschappelijke wereld
nieuwe ideëen geopperd werden. Wij houden ons echter voorloopig nog maar aan de aether-theorie. Deze komt hier op
neer, dat de geheele wereld, met alles, wat daar in, op of
boven is, doordrongen is van een ijle, onzichtbare en ontast
bare, zeer elastische stof, die toch niet stoffelijk is! ’t Is deze
stof, die als geleider optreedt bijv. van ’t licht. De lichtstralen
toch, komen door ’t luchtledige evengoed tot ons; vandaar, dat
men de aanwezigheid heeft aangenomen van een anderen ge
leider, een andere stof, den aether. Door een lichtbron wordt
de aether in trilling gebracht; en met een snelheid van
300.000 K.M. per seconde planten deze trilingen zich voort,
tot zij ons oog bereikt hebben. Evenzoo zal een electrische
stroomstoot in een antenne, den aether in trilling brengen,
deze trilling plant zich evenwel als het licht voort en induceert
in de verschillende antennes een stroomstootje, dat in samen
stelling overeenstemt met het stootje in de zendantenne. Ech
ter is het — al naar de afstand tusschen zend- en ontvangantenne grooter is — zwakker. Zijn wij nu in staat, de stroom
stootj es welke onze antenne opvangt, hoorbaar te maken, dan
kunnen wij spreken van een draadlooze verbinding: In het
zendstation worden de golven opgewekt en uitgestraald door
de zend-antenne; zij planten zich zonder meer voort door den
aether, komen op de ontvang-anteiine en ons ontvangtoestel
maakt ze hoorbaar. Is het zendstation sterk, en de ontvanger
gevoelig genoeg, dan kunnen afstanden van vele duizenden
Kilometers op deze wijze overbrugd worden.
§ 6. Het doel van den radio-zender.
Men heeft van deze uitvinding een enorm groot gebruik
gemaakt, véél grooter, dan men voor enkele tientallen jaren
heeft kunnen vermoeden. Het was immers het middel, om
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berichten e. d. over te brengen naar plaatsen, welke men met
een gewone telegraafkabel niet kon verbinden. De eerste practische toepassingen van de radio waren dan ook niet zoozeer
gericht op overland verbindingen, dan wel voor het verkeer
met schepen op zee.
Men zond op het zendstation korte en lange stroomstooten
in de antenne, de letters van een telegram hierbij vervangend
door de punten (korte stroomstoot) en strepen (lange stroom
stoot) van het Morse-alhpabet en op het ontvangstation wistmen
uit de punten- en strepencombinaties de telegramteksten weer
te voorschijn te halen. Ontbrak vroeger vrijwel elke gelegen
heid, om telegrammen te wisselen met een schip, dat zich in
volle zee bevond, thans behoort dit tot de gewoonste zaken.
Duizenden telegrammen worden per dag gewisseld tusschen
de tallooze schepen .onderling en de daarvoor speciaal opge
richte z.g. radio-kuststations.
Hiermede alleen nam men echter geen genoegen, en proeven
werden genomen, om niet alleen zonder draad te telegrafeeren, maar om ook „draadloos” te kunnen telefoneeren.
En zooals we in hoofdstuk I zagen is men ook hierin gëslaagd.
Wat we nog niet hebben gezien, is de manier, waarop de
radio telegrafie- en telefonie ontvangen wordt.
§ 7. Hoe een ontvanger werkt.
Uit Formule I (par. 3; hoofdstuk I) kunnen wij opmaken,
dat wij, door de frequentie, het aantal trillingen van een slingerkring, te veranderen, de golflengte kunnen wijzigen. Echter
zijn er grenzen; we kunnen bijv. niet de frequentie dusdanig
opvoeren, dat we een golflengte krijgen van bijv. enkele centi
meters, evenmin als we het aantal trillingen kunnen minderen
om te komen tot een golflengte van duizenden kilometers.
Theoretisch kan dit mogelijk zijn, practisch dient men reke
ning te houden met allerlei factoren, zoodat het golflengtegebied — althans voorloopig — beperkt is van ca. 10 Meter
tot enkele tientallen Kilometers.
Al naar gelang de golflengten groot (kleine frequentie be
zitten) of klein (groote frequentie bezitten) zijn, spreekt men
van lange en korte golven. Het zal den aandachtigen lezer
duidelijk zijn, dat het begrip golflengte en waardebepaling
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in meters, niets hebben uit te staan met bijv. den afstand van
den zender tot den ontvanger. Mede hierom — en nog om
verschillende technische redenen — gaat men er den laatsten
tijd meer en meer toe over, het aantal perioden van een station
als maatstaf te nemen.
Hoe ’t ook zij, de golflengten, waarmede wij — practisch
gesproken — uitzenden kunnen, hebben steeds een dusdanig
hooge frequentie, dat wij die op het gehoor niet zonder meer
kunnen opnemen.
Wij allen kennen de telefoon, het instrument, dat electrische
trillingen omzet in geluidstrillingen. In principe komt de wer
king hierop neer, dat om een magneet een draadspoel is ge
schoven; laat men door deze spoel electrische stroompjes loopen, bijv. 50 stroompjes per seconde, dan zal de magneet 50
maal per seconde sterker zijn, dan dat hij was als er géén
stroompje door de spoel liep. Brengen we nu boven de magneetpolen een weekijzeren plaatje aan, dan zal dit 50 maal
per seconde worden aangetrokken, om evenvele malen weer te
worden losgelaten; het plaatje raakt in trilling en we hooren
een toon, welke laag zal zijn, omdat het trillingsgetal laag is.
Nu is het makkelijk in te zien, dat het van mechanisch stand
punt bezien, onmogelijk is, om het trilplaatje bijv. 1.000.000
maal per seconde te laten trillen. Iets wat toch noodig zou
zijn, als we de telefoon aan de antenne zouden verbinden. We
moeten daarom de te snelle, onhoorbare hoogfrequente stroomen
hoorbaar zien te maken. We moeten ze laagfrequent maken
en dit kunnen we doen met behulp van een z.g. gelijkrichter,
een detector.
We kunnen hier niet nader ingaan op de eigenlijke werking
van deze, voor de radio-techniek onontbeerlijke onderdeelen,
wij verwijzen hiervoor naar de verschillende handboeken,
welke hierover bestaan.
Genoeg zij, dat er in hoofdzaak twee soorten van detectoren
bestaan: kristaldetectoren en lampdetectoren.
Zooals we gezien hebben, kan er op allerlei golven worden
uitgezonden en inderdaad geschiedt dit ook. Vandaar, dat we
aan ons ontvangtoestel een inrichting moeten hebben, om al
leen die golflengte hoorbaar te maken, welke we zelf wenschen
te hooren. Evenals bij een zendinstallatie vinden wij een dergelijke inrichting in den vorm van een variabele slingerkring,
bestaande uit een variabelen condensator en een spoel. Hiermede
kunnen we de frequentie van deze kring veranderen en zoo
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„afstemmen” op de frequentie, de golflengte van het station,
dat wij wenschen te hooren.
§ 8. Versterkers.
Evenals het geluid in evenredigheid met de afstand tot de
geluidsbron afneemt, zoo neemt ook de sterkte van de radio
golven af. Zoo zal men — over ’t algemeen gesproken, dus
zonder inachtneming van bijzondere gevallen — ScheveningenHaven in den Haag sterker ontvangen op een 1-lamps toestel,
dan in Groningen. In deze laatste plaats zijn de trillingen
welke door den aether arriveeren echter nog sterk genoeg om
de detectorlamp naar behooren haar taak te laten vervullen.
Willen we de geluidsterkte echter opvoeren, dan dienen we
gebruik te maken van z.g. laagfrequent-v ersterkers. Dit zijn
versterkers, welke de trillingen, nadat zij door de detector zijn
gegaan, dus de laagfrequente trillingen (die dus al hoorbaar
zijn) versterken. We kunnen dit doen op een wijze als hier
onder is aangegeven met behulp van speciaal daarvoor ver
vaardigde laagfrequent versterkerlampen.
Zijn de trillingen te zwak om de detector naar behooren te
doen functioneeren, dan moeten we ze — de trilingen welke
door den aether tot ons komen, de hoogfrequente trillingen
dus — versterken, vóór we ze naar de detector kunnen voeren:
we moeten ze vóórversterken met behulp van een hoogfrequentversterkerlamp.
Aangezien in het voorgaande artikel: „De ontwikkeling der
Ontvanglampen” door den Heer A. van Sluiters reeds een
duidelijke uiteenzetting werd gegeven omtrent de theorie waar
op de lamp-versterking berust, willen wij hier slechts een en
ander uit de practijk vertellen:
§ 9. Ho ogfrequent-v ersterking.
Er bestaan verschillende manieren van hoogfrequent-versterking. Nemen wij bijv. die van fig. 1. Hier zien we in de
plaatkring van de eerste (hoogfr.) lamp een spoel opgenomen,
een z.g. H.F.-Smoorspoel. De anode-gelijkstroom, welke de
lamp moet hebben om te kunnen werken, zal hoegenaamd
geen weerstand ondervinden in deze spoel; hij gaat dus on
belemmerd z’n weg. De hoogfrequente trillingen, welke via
de antenne en het rooster van de le lamp in den plaatstroom zijn
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opgenomen, worden echter tegengehouden door de spoel. Het
is n.1. een bewezen feit, dat een dergelijke spoel voor hoog
frequente trillingen een weerstand vormt, ze blokkeert; ter
wijl gelijkstroom er hoegenaamd niet door wordt tegengehou
den. Onze H.F. stroomen kunnen dus niet door de spoel, maar
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vinden nog een weg open naar ’t rooster van de volgende lamp:
in dit geval de gelijkricht- of detectorlamp. Hier worden de
— in de eerste lamp krachtig versterkte — trillingen gelijk
gericht en dus hoorbaar gemaakt in de telefoon.
Deze wijze van versterken wordt echter in ons land lang
niet zoo veel toegepast als die, volgends dr. ir. N. Koomans,
ingenieur der telegrafie te ’s-Gravenhage.
Het schema drukken we hierbij af als fig. 2. De bemer
king „serie” en „parallel” laten we even buiten beschouwing
en zien dan, dat de trillingen, welke van de antenne komen,
een afgestemde kring (de antenne-kring) ontmoeten en dan
op het rooster van de eerste (H.F.) lamp arriveeren. In de
plaatkring van deze lamp is nu geen smoorspoel opgenomen,
zooals in ’t voorgaande geval, maar een tweede, afgestemde
kring. Deze kring nu, moet — evenals de antennekring —
worden afgestemd op de golflengte, welke men wenscht te
ontvangen. De versterking welke men hiermede kan bereiken

.
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is zeer groot; een nadeel is echter, dat het geheele apparaat
niet zóó storingvrij werkt, als men dit tegenwoordig wel
wenscht.
Toepassing van een 4e spoel maakt het apparaat echter veel
selectiever (zie fig. 2).
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Waar het slechts de bedoeling van dit artikel is, een inlei
ding tot de radio-techniek te vormen, moeten we afzien van de
vele andere manieren van hoogfrequent-versterking, welke er
bestaan.
We moeten echter verklaren, dat wij persoonlijk niet zoo
héél veel kunnen voelen voor deze wijze van versterking; spe
ciaal dan voor den omroepluisteraar. De stations, waarna deze
in den regel toch zal luisteren — Hilversum, Huizen, Daventry,
Parijs, Königswusterhausen, Kalundburg, en nog enkele —
zijn zonder hoogfrequent versterking zeer goed te hooren. Een
beslist nadeel is, dat tram, lichtreclame e.d. storingen flink
worden versterkt, en goede ontvangst dikwijls ónmogelijk ma
ken. Vandaar, dat wij adspirant-luisteraars, welke bijv. een
tram in de buurt hebben, ten sterkste afraden, hoogfrequentversterking toe te passen. Zij toch, doen veel beter, een kleine
antenne te spannen aan de, van de tram afgekeerde huiszijde
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en dan een toestel aan te schaffen, uitgerust met een detector,
en twee laagfrequent versterker lampen.
Het is hier wel de plaats, er nog eens op te wijzen, dat ont
vangst van stations als Barcelona, Rome, Warschau, enz.
heusch geen voldoening schenkt, ’t Mag dan aardig zijn, deze
afstanden eens te halen, van geregeld luisteren kan geen sprake
zijn. Men doet dan ook veel beter, een toestel aan te schaffen,
dat de voornaamste omroepstations weergeeft; ontvangst van
„zestig stations gegarandeerd” is in den regel niet veel waard.
§ 10. Laagfrequentv ersterking.
Zijn de trillingen eenmaal gelijkgericht door de detectorlamp — na al dan niet hoogfrequent versterkt te zijn — zul
len we ze, om een behoorlijk sterke luidspreker ontvangst te
verkrijgen, in den regel laagfrequent moeten versterken. Dit
kan in hoofdzaak op 3 wijzen geschieden, n.1. door
1. smoorspoel versterking;
2. weerstand versterking en
3. transformator versterking.
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Alle drie de methoden hebben vanzelfsprekend hun voor- en
nadeelen. Evenals bij hoogfrequentversterking wordt ook hier
steeds gebruik gemaakt van een speciaal daartoe passende
lamp: de l.f. versterkerlamp. Alle fabrieken van radio-lampen
maken tegenwoordig dan ook speciale lampen voor dit doel.
Zoogenaamde eind- en supereindlampen hebben ten doel, de
trillingen in laatste instantie zeer krachtig te versterken. Dit
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kan dan geschieden in vereeniging met laagfrequent smoorspoelen, weerstanden of transformatoren. Figuur 3 geeft de
schakel wij ze van een éénlamps laagfrequentversterker weer.
Hebben wij een toestel, uitgerust met een lampdetector, dan
maken wij de telefoon of luidsprekeraansluiting los en ver
binden de nu vrijgekomen stekkerbussen met de knoppen ,in”
van onze figuur, waarin P primaire en S secundaire winding
beteekent. De trillingen zullen door den transformator worden
opgetransformeerd en deze versterkte trillingen worden toe
gevoerd aan het rooster van de l.f. lamp, die ze op haar beurt
weer flink versterkt. Van alle l.f. versterker methoden is dit
wel de meest effectieve, hoewel hierbij vooropgezet dient te
worden een prima transformator naast een daarbij aange
paste lamp. Een goede, zuivere versterking kan men niet ver
langen van een willekeurige gecombineerde transformator en
lamp. Hier geldt: — als overal in de radio-techniek — de juiste
lamp op de juiste plaats.
Goedkoopere versterkingsmethode is die met behulp van
weerstanden. Het schema zien we als fig. 4. Mag dan de
quantiteit welke men met weerstandsversterking bereikt niet
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zoo groot zijn als met transformator versterking, zeker is, dat
de qualitèit in vele gevallen belangrijk beter is. Evenals voor
de transformator-versterking, kan men de benoodigde onderdeelen tot één geheel vereenigd koopen, terwijl de aansluiting
— met behulp van vier aansluitklemmen — zeer eenvoudig is.
Nog kennen wij de l.f. versterking met behulp van smoor-,
spoelen. In prijs staat deze tusschen de twee eerst genoemde
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methoden. In de weergave eveneens: ze is zuiverder dan trans
formatorversterking, echter niet zoo goed als die met behulp
van weerstanden. De schakeling blijkt wel uit fig. 5. Ook deze
apparaten worden „fixe und fertig” in den handel gebracht.
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Dit voor de verschillende manieren, om de opgevangen
aethertrillingen te versterken.
§ 11. Antenne en aarde.
We zeggen niet te veel, als we beweren, dat de antenne en
de aardverbinding tot de voornaamste onderdeelen van een
ontvang- (maar ook van een zend-) installatie behooren.
Het aantal antenne-typen is eigenlijk legio: buiten- en
binnen antennes, raamantennes zijn algemeen bekend. Als
„voelhoorns” of antenne kunnen echter ook dienst doen: inge
graven draden (aard-antenne), de buizen van de centrale ver
warming, de dakgoot, ja, zelfs een ijzeren ledikant.
In bijna alle gevallen hebben wij steeds de normale, ééndraads, 20 tot 35 meter lange buitenantenne aangeraden als
de meest doelmatige. Met behulp van zoo’n antenne toch, die
bovendien zeer eenvoudig is aan te brengen, is het mogelijk,
op een goed werkend drielamps-toestel een keur van stations
te ontvangen met voldoende luidsprekersterkte. Zoo’n antenne
dient aan de uiteinden goed geïsoleerd te zijn met behulp van
een drietal prima (z.g. oor-) isolatoren. De draad, welke de
eigenlijke antenne met het toestel verbindt, moet geheel vrij
gehouden zijn, d.w.z. op minstens 20 c.M. van goten, muren,
enz. De invoer in het huis moet geschieden met een invoer170

isolator, welke in alle mogelijke uitvoeringen — goedkoope en
duurdere — in den handel zijn. Vóór de antennedraad binnen
gevoerd wordt, dient hij bevestigd te zijn aan een z.g. antenneaardschakelaar. Het is n.1. — vooral op het platte land — nood
zakelijk, de antenne bij niet-gcbruik rechtstreeks te „aarden”,
aan een aardverbinding te leggen. In geval van onweer, behoeft
er dan geen vrees voor gevaar te bestaan, want mocht de
bliksem op de antenne slaan, dan zal deze zich direct naar
de aarde begeven, mits de aardverbinding kort en goed is.
Ten overvloede kan men bij deze schakelaar nog een z.g.
beveiliging aanbrengen, in den vorm bijv. van een Philips’
edelgaszekering. In den zomer komt het bijv. nog al eens voor,
dat sterk electrisch geladen wolken een vrij hooge spanning op
de antenne induceeren. Bij aanraking van den antennedraad
zou dan een onaangename schok kunnen volgen. Een edelgas
zekering ontlaadt de antenne echter automatisch, als deze ten
opzichte van de aarde een spanningsverschil vertoont van
ca. 100 volt.
In bijzondere gevallen, bijv. als het hebben van een buiten
antenne ten eenenmale onmogelijk is, zal men zijn toevlucht
moeten nemen tot een raamantenne, dit is een houten frame,
waarop een bepaalde hoeveelheid draad gewonden is. Een der
gelijke antenne is echter niet zoo gevoelig als de buiten
antenne; gevolg: meerdere versterker-lampen noodig, om een
behoorlijk resultaat te bereiken. Het is echter mogelijk, met
een goeden 5-lamps ontvanger, voldoende luidsprekerontvangst
te verkrijgen. Bij tramstoringen lijkt een raamantenne mis
schien een pracht-oplossing; het tegendeel is echter dikwijls
waar. Doordat vrijwel steeds 2 maal hoogfrequent-versterking
noodig is, krijgt men een dusdanige versterking der storingen,
dat van eenigermate goede ontvangst dikwijls geen sprake is.
In gevallen van tramstoringen adviseeren wij dan ook proeven
t.e nemen met een kleine antenne, aan de van de tram afge
keerde zijde. Als ontvanger gebruikt men dan eens een toestel
zonder hoogfrequentversterker; dus een toestel met een detec
tor, en een of tweemaal l.f. versterking. Mag het dan al of
niet mogelijk blijken, alle mogelijke, kleine stations niet te ont
vangen, het is toch beter, de voornaamste stations goed te
krijgen, dan „65 stations gegarandeerd” met storingen!
Aan de aardverbinding kunnen wij niet genoeg zorg beste
den. Leeken doen dan ook het beste, zich een dergelijke ver
binding te laten maken door een deskundige. Hopelooze kraak171

storingen, geringe storingsvrij heid van het toestel, en in het al
gemeen slechte ontvangst kunnen het gevolg zijn van een ondeugelijke aardverbinding. Op het oog kan ze goed lijken, maai
de zwakke stroompjes van onze antennekring kunnen werkelijk
niet het minste hebben. Soldeeren, goed soldeeren aan de water
leidingbuis (hiermede zéér voorzichtig te zijn, daar de buis an
ders kan doorsmelten!) is dan ook werkelijk een eerste vereischte. De leidingen van de antenne-invoer-isolator tot het
toestel en van hier van de aardleiding moeten steeds zoo kort
mogelijk zijn, van niet te dun draad en geïsoleerd van den muur.
En vergeet dan vooral zomer’s niet, wat de Duitsche om
roepers steeds na elke uitzending zeggen: „Vergessen Sie bitte
nicht Ihre Antenne zu erden!”

HOOFDSTUK III.
Ontvangtoestellen.
§ 13. Kristal ontvanger.
Na hetgeen in het voorgaande hoofdstuk reeds geschreven
is over de ontvangers in het algemeen, kunnen wij bij deze
„individueele” bespreking kort zijn.
Zoo hebben wij dan den kristal-ontvanger, een toestel, dat
in al zijn simpelheid tot op enkele tientallen kilometers van
een zender buitengewoon zuivere ontvangst geeft op een kop
telefoon. Hilversum en Huizen zijn zelfs door vrijwel geheel
ons land op een kristaltoestel te hooren, mits men gebruik
maakt van een flinke, hooggespannen antenne. We moeten ze
echter, als verouderd zijnde, afraden. Tegenwoordig bieden ze
niet meer veel voordeelen, temeer, waar een één- of meerlampstoestel toch niet zoo heel veel meer kost. We nemen hieronder
als figuur 6 echter nog de werkteekening op van een zeer
eenvoudig kristal-toestel, waarvoor slechts noodig zijn: een
plaatje eboniet, eejn kastje, een afstemcondensator (van
300—500 c.M.), een serie honingraatspoelen, een kristaldetector en een zestal telefoon-busjes. Een aardig apparaatje
kan men hiervan maken, speciaal voor ontvangst in of nabij
Huizen, Hilversum of Scheveningen—Haven.
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§ 14. Een eenlampstoestel.
Veel betere resultaten zijn te bereiken met een één lamps
toestel, waarin de gelijkrichting niet geschiedt door een
kristal, maar door een lamp. Een primair toestel (dus met

SPOEL

©TEL.

• '

O

DET ECTO R.

Ó

<>

A

3 Oó

L

Fig. 0

\

173

slechts 2 spoelen) laten wij hier buiten bespreking, omdat storingvrije ontvangst daarmede tegenwoordig niet goed mogelijk
is.

Een goed schema voor een z.g. inductieven of secundairen
ontvanger beelden wij hier af als figuur 7. De antennekring
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is hier geheel losstaand van de rest van het toestel en bestaat
uit een afstemcondensator (van 500 c.M.) en een honingraatspoel. Hiermede gekoppeld is de tweede spoel welke verbonden
is met het rooster van de detector-lamp. Verder zien we nog
een kleinen vasten 300 c.M. condensator — den z.g. roostercondensator — een roosterlekweerstand van 2 meg. Ohm (2 millioen Ohm), een potentiometer (P), een gloei draadweerstand
en een accu-batterij. Aan de plaatzijde van de lamp merken
we de anode-batterij of 't plaatspannings-apparaat op en ver
der de telefoon met de telefooncondensator; den 300 c.M. va
riabelen condensator kan men laten vervallen. Een voornaam
onderdeel van dit toestel is de z.g. terugkoppelspoel, een varia
bele honingraatspoel, welke eveneens in den plaatkring is opge
nomen. Deze dient in hoofdzaak, — het hoe en waarom kunnen
we hier niet bespreken — om de geluidsterkte te regelen.
Echter zullen we bemerken, dat ze, als we eenmaal op een
station zijn afgestemd, de oorzaak kan worden van een gil174
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toon. Dit gebeurt, als we deze spoel (in den regel de meest
rechtsche op of in een toestel) te dicht bij de andere spoel
brengen, haar hiermede te sterk koppelen. Dit moeten we steeds
zoo min en zoo kort mogelijk doen, omdat de giltoon langs
electrischen weg wordt overgebracht op de antennes van al de
ontvangers, welke zich binnen een straal van enkele honderden
meters van ons toestel bevinden. Zij hooren Uw verkeerde manipulatie als een harden giltoon, welke verre van aangenaam is.
Laat dus de „Mexicaansche hond” zoo min mogelijk los, koppel
dus nooit te vast!
"
J
De montage van een eenlamps toestel blijkt o.i. voldoende
uit de bijgevoegde bouwschets.
§ 15. Een drielamps ontvanger.
Een dergelijk toestel beschouwen wij als „de” omroepontvanger voor den tegenwoordigen (maar ook toekomstigen)
tijd. In paragraaf 8 van hoofdstuk II hebben we reeds uiteen
gezet, hoe wij de signalen en de muziek, welke de detector af
levert, krachtig kunnen versterken voor luidspreker-ontvangst,
vandaar, dat we nu kort kunnen zijn.
Fig. 8 geeft het schema weer voor een secundairen drielamps-ontvanger, welke in bijna alle gevallen keurige ont
vangst waarborgt.
Het is een verbeterd Koomans’ schema, dat echter dit voor
name voordeel biedt, dat het gebouwd kan worden zonder
buiten-spoelen. Met andere woorden we kunnen de gebruike
lijke honingraatspoelen in ons toestel bouwen. De antenne
spoel moet buiten koppeling blijven; moet dus zoo ver moge
lijk van de andere spoelen blijven en daarop loodrecht zijn
opgesteld.
Bij dit apparaat wordt de terugkoppeling niet gevarieerd
door vaster of losser te koppelen, maar door het draaien aan
een potentiometer, welke over de terugkoppelspoel geschakeld
is.
Door gebruikmaking van de Philips' wonderserie bleek het
ons mogelijk, volgens de hierbij afgedrukte schakeling meer
dan voldoende geluid te verkrijgen van talrijke lange- en kortegolfstations.
Bovendien is een apparaat, gebouwd volgens dit schema
meer dan voldoende selectief (storingsvrij) terwijl de bedie
ning toch eenvoudig is. De afstemming wordt als volgt be
werkstelligd :
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Na enkele proefjes heeft men wel uitgevonden welke spoelencombinatie de beste is voor de lange golven en welke voor de
korte.
Wil men b.v. Daventry ontvangen, dan zet men het daarbij
behoorende spoelenstel in de spoelhouders (voor de meest ge
bruikelijk korte- en langegolf zenders kan men meestal met
slechts 2 verschillende spoelstellen volstaan). Zet met behulp
van den potentiometer den ontvanger op genereeren, zoekt met
den sec. condens, ’t gewenschte station, stemt met den prim.
condensator af, tot het station zoo hard mogelijk doorkomt en
zet den ontvanger — weer met behulp van den potentiometer
— uit genereeren.
Bij event. storing door een ander station kan men dit dik
wijls min of meer opheffen, door de h.f.-lamp met behulp van
den gloei draadweerstand minder stroom te geven.
Zooals gezegd is dit toestel buitengewoon geschikt als omroep-ontvanger, temeer, waar als antenne één enkele draad van
30 M. lengte dienst kan doen.
§ 16. Vierlamp ontvanger.
Hieronder wordt in den regel een toestel verstaan, uitgerust
met een lamp hoogfrequent-versterking, een detector en 2 maal
l.f. versterking. Heeft men geen tram of andere storingsbronnen in de buurt, dan is dit toestel aan te bevelen. Het
geeft zeer goeden ontvangst van talrijke Europeesche omroepstations zoowel op de korte als de lange golf. Aan de bediening
doet het niets ter zake, of een toestel met één of meer lampen
is toegerust. Alleen het gloei- zoowel als het plaatstroomverbruik is natuurlijk grooter dan bij een éénlamps ontvanger.
Men dient dus een accu met een niet te kleine capaciteit te
gebruiken. Wat betreft de anode-stroombron, hiervoor verwij
zen wij naar hoofdstuk IV.
§ 17. Speciale ontvangers.
Het aantal ontvangtoestellen gebouwd volgens speciale sche
ma’s of voor bijzondere doeleinden is tegenwoordig buitengewoon
groot. Waar het niet de bedoeling van dit artikel is diep op tech
nische vraagstukken in te gaan, volstaan we met de vermel
ding, dat er speciale toestellen bestaan van de korte- en ultra
korte golven, dat met behulp van bijv. een superheterodyne
177
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volstaan kan worden met een antenne van slechts 2 of 3 meter,
dat men voor alle mogelijke schema’s even onmogelijke namen
heeft uitgedacht. We volstaan met U te zeggen: laat U niet
misleiden door deze fraai klinkende namen, maar luister goed
naar een toestel, laat het U zoo mogelijk ter plaatse, waar het
gebruikt moet worden, demonstreeren.

HOOFDSTUK IV.
Toebehooren.

i

De toebehooren bij een radio-installatie kunnen we rang
schikken in de volgende categoriën:
a. anodestroom-bron.
b. de gloeistroombron.
c. de roosterspanningsbron.
d. de weergever (telefoon of luidspreker).
e. gelijkrichter. (s)
We willen deze apparaten hier in ’t kort bespreken.
a. anode-stroombron.
Onze moderne radio-ontvanglampen benoodigen een zuivere
gelijkstroom, welke varieert tusschen de 20 en de 200 volt, al
naar het type van de lamp. Om deze spanning te bekomen,
kan men gebruik maken van één der volgende anode-stroombronnen:
a. anode-accumulator;
b. anode-batterij;
c. plaatspanningapparaat.
Het gemakkelijkste van deze drie is zeker wel het plaatspanning-apparaat, mits ’t met de noodige zorg geconstrueerd
is. We moeten hier ernstig waarschuwen voor minderwaardige
apparaten; zij zijn bronnen van allerlei storingen en boven
dien kunnen zij door onjuiste samenstelling nog lichaamsgevaar opleveren.
Een dergelijk toestel richt de wisselstroom van het stads
net met behulp van een lamp op min of meer volkomen wijze
gelijk, waarna hij een z.g. filter (bestaande uit een smoorspoel en enkele condensatoren) doorloopt, dat hij als volkomen
gelijkstroom verlaat. De meeste plaatspanning-apparaten be
zitten meerdere aftakkingen, zoodat de event. hoogfrequent- en
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detectorlampen een lagere spanning bekomen dan de l.f. ver
sterkers en de eindlamp.
Tegenwoordig kan men deze apparaten ook krijgen met een
speciale inrichting voor het aftakken van een of meer nega
tieve rcosterspanningen, terwijl er ook toestellen in den han
del zijn, welke bovendien nog de (wissel-) gloeistroom leveren
voor de ontvanglampen.
Een goed plaatspanning-apparaat moet aan de volgende
eischen voldoen:
1. het hoogspannings(net-) gedeelte moet zóó zijn gemon
teerd, dat het aanraken van onder stroom staande deelen
uitgesloten is.
2. Het toestel moet ten minste twee verschillende plaatspanningen leveren (ca. 70 en 100 a 200 volt).
3. Het moet in staat zijn zelfs een 5 of 7 lamps toestel van
voldoenden stroom te voorzien.
4. Het moet uitgerust zijn met een prima dubbele gelijkrichtlamp.
5. Het moet volkomen bromvrij werken, waartoe men zich
door een proef in combinatie met een goed ontvang
toestel dient te overtuigen.
Dit zijn dan de voornaamste eischen, waaraan een goed
plaatspanningapparaat moet voldoen.

Anoclebatterijen zijn zeer geschikt, ja, de aangewezen
stroombron voor het platte land, speciaal daar, waar een electriciteitsnet ontbreekt. Zoo’n batterij is in staat, gedurende
meerdere maanden een 4-lamps toestel van stroom te voorzien,
mits ze van een bekend fabrikaat is. Vanzelfsprekend zal men
bij de aanschaffing — evenals bij ’t koopen van alle droge
batterijen — eerst de spanning van de batterij laten controleeren. Heeft de batterij dan een spanning van bijv. 95 Volt,
terwijl er 100 Volt op vermeld staat, dan koope men die bat
terij niet. Ook deze stroombronnen moet men uitsluitend van
eerste klas firma’s betrekken, slechts zij geven goede garantie
en staan in voor prima kwaliteit, Waar een anodebatterij
is samengesteld uit talrijke cellen, ligt het voor de hand, dat
in bedrijf er wel eens een of meer van die kleine 1% volts
stroombronnetjes defect raakt; zij vormen dan een min of
meer inconstante weerstand voor den stroom, afkomstig van de
179

andere — goede — cellen, waardoor een zeer hinderlijk ge
kraak kan ontstaan. Doet zich zoo’n geval voor, dan meet men
de cellen stuk voor stuk na; mochten er dan gevonden worden
die minder dan 1 volt spanning bezitten, dan dient men deze
met een stukje scheldraad kort te sluiten.
Wat levensduur betreft, zijn anode-accumulatoren meer aan
te bevelen. Hoewel zij een vrij zorgvuldig onderhoud vereischen en ook niet laag in aanschaffingsprijs zijn, kunnen
wij ze toch voor speciale gevallen aanbevelen. Ze zijn toch in
staat, gedurende verschillende weken een constante, brom- en
kraakvrije stroom te leveren. In tegenstelling met de anodebatterij, kan de anode-accu als de spanning gedaald is, weer
opgeladen worden om dan weer geheel in staat te zijn, den
ontvanger van stroom te voorzien.
Wij zijn echter voorstanders van het plaatspanningsapparaat, temeer, waar er tegenwoordig vrijwel overal een electrisch net aanwezig is.
b. Gloei-stroombron.
De hedendaagsche gloeistroombronnen kunnen we als volgt
onderverdeelen:
1. droge batterij,
2. accumulator,
3. wisselstroom.
De onder sub 1 genoemde batterijen, waaronder we de z.g.
schel-elementen verstaan, die IV2 volt leveren, zijn uitsluitend
geschikt voor de gloeidraadvoeding van z.g. eenvolts lampen.
Voor elke in onzen ontvanger aanwezige lamp dienen we dan
één schelelement aan te wenden. Voor draagbare, in ’t algemeen
transportabele ontvangers, waarvan — wat ’t aantal bedrijfsuren betreft — niet te veel gevergd wordt, is dit een ideale
wijze van gloeistroomvoeding.
De accumulator is voor den doorsnee luisteraar de aange
wezen stroombron, ’t Normale 4 volts-type, waarvan de capa
citeit wordt aangeduid als „27 ampère-uur” is in staat ge
durende meerdere weken een toestel van stroom te voorzien,
zelfs al is dit met 4 of meer lampen uitgerust. Plaatsgebrek
verbiedt ons verder in te gaan op de behandeling, enz. van den
accumulator. We moeten hiervoor verwijzen naar de vele op
dit gebied bestaande werken x).
1) Bijv. „De accumulator voor den Radio-amateur”, uitgave Kosmos,
A'dam; „De accu in de aetherwereld”, uitgave Varta, A’dam.
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De ïvisselstroom eindelijk is wel de meest moderne vorm
om de gloeidraden onzer lampen op de temperatuur te bren
gen welke noodig is, om een uittreden van electronen te be
werkstelligen. Intusschen is dit laatste bij sommige moderne
ontvanglampen al niet meer ’t geval, daar het electronenimitteerend lichaam indirect verhit wordt. De eigenlijke gloeidraad heeft hier n.1. niets met de emissie te maken, maar hij
verhit een speciaal daarvoor bestemd lichaam. Wisselstroomvoeding is in de laatste maanden zeer op den voorgrond ge
treden en Jt is opmerkelijk, zoo spoedig ineens verschillende
bezwaren opgeheven zijn. Het Philips' wisselstroom toestel is
hier wel een toonbeeld van. Alle batterijen zijn vervangen en
voor ’t inschakelen van den ontvanger behoeft slechts één stek
ker in ’t lichtnet-stopcontact gestoken te worden.
c. de roosterspanningsbron.
We moeten hier afzien van de beschrijving van z.g. auto
matische negatieve roosterspanningsbronnen, apparaatjes,
welke deze spanning uit het net leveren, e.d. De meest gebrui
kelijke is n.1. nog steeds een apart batterijtje dat — al naar de
lampen welke gebruikt worden — van 6—30 volt moet kunnen
leveren. Waar deze batterijen geen stroom, doch slechte span
ning behoeven te leveren, ligt het voor de hand, dat zij langen
tijd dienst kunnen doen. Meer dan een % 3aar kunnen we ze
dan ook veilig gebruiken. Men koope ook hiervoor slechte ’t
allerbeste, daar dit juist goed genoeg isd. de weergever.
Hierover behoeven we heelemaal niets te vertellen, omdat wij
’t principe huldigen, dat een luidspreker een kwestie is van
smaak. Ze geven allemaal geluid, en de wijze waarop zij dit
doen, dient men zelf te keuren. Wel willen wij zeggen, dat
hoorn-luidsprekers den laatsten tijd hevige concurrentie on
dervinden van allerlei conus luidsprekers, die dan ook vele
voordeelen bieden.
e. gelijkrichters.
Hebben wij een gloeistroom-accumulator, dan is ’t bezit van
een gelijkrichter, om de accu zelf thuis weer op te laden een
niet te versmaden genot, ’s Nachts laadt men n.1. de accu heel
eenvoudig op; zonder controle of gevaar wordt de accu dan
weer „gevuld”.
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Anode-accu’s kunnen eveneens op deze wijze worden opge
laden met speciaal voor dit doel gemaakte gelijkrichters.
NASCHRIFT.
We willen er nog eens uitdrukkelijk op wijzen, dat wij in dit
zeer beknopte artikel niet anders dan zeer onvolledig konden
zijn. Eenerzijds was daartoe de oorzaak de beperkte plaats
ruimte, welke ons was toegestaan, anderzijds de medewerkers
aan dit boek van experts, welke elk hun eigen terrein behan
delden. Om niet in herhaling te treden, hebben wij ons dus tot
het alleruiterste beperkt.

■
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DE EENKNOPS ONTVANGERS
door Ir. J. Rodrigues de Miranda.
Terwijl tot voor korten tijd onze
radiotoestellen bijna uitsluitend met
honingraatspoelen waren uitgerust
en als algemeen gangbaar type ont
vanger het „Koomans schema” t.w.
één lamp H.F., detector, twee trap
pen L.F. werd aangetroffen, zal een
goed opmerker constateeren, dat
sinds eenigen tijd er een kentering
in de te kiezen schema’s zich bezig is
te voltrekken.
. Deze kentering komt niet onver
wacht; door het steeds toenemend
aantal krachtstations bleek het zeer
moeilijk om met de tot dusverre ge
bruikelijke schakelingen voldoende
selectiviteit te bereiken; en, indien
dit al mogelijk was, werd het afstemIr. J. RODRIGUES
DE MIRANDA.
zeer lastig. Bovendien worden lang
zamerhand zeer veel hooger eischen
aan de kwaliteit der geluidsweergave gesteld dan voorheen, ter
wijl, afgescheiden van al deze dingen, door de vooruitgang der
lampentechniek de mogelijkheid werd geopend om alle batterijen
af te schaffen en een radiotoestel geheel voor wisselstroom in
te richten. Verder moet men vooral deze wisselwerking niet uit
het oog verliezen: door die vergrootte eenvoud van bediening
en aansluiting, en de sterk verbeterde geluidskwaliteit breidt de
kring der radio-liefhebbers zich sterk uit, waardoor de hierbo
ven genoemde eischen naar verbetering nog meer verscherpt
worden.
Samenvattend, kan men zeggen dat het streven is: te komen
tot een selectief, één-knopstóestel, liefst zonder verwisseling
van spoelen; met zeer goede geluidskwaliteit, terwijl het toestel
zoowel de gloeidraad als de plaatenergie én de neg. roosterspanning van het wisselstroomnet betrékt.
Nu zijn van deze eischen twee die op het eerste gezicht para
doxaal lijken, n.1. wordt een groote selectiviteit verkregen door
veel afgestemde kringen; maar daardoor zou de bediening
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veel ingewikkelder worden. Deze gedachtengang op zichzelf is
volkomen juist, echter is een zeer elegante oplossing van deze
moeilijkheid gevonden door de volgende redeneering: Stel we
passen H.F. versterking toe, met transformatorkoppeling, van
welke transformatoren de sec. afgestemd zijn, bijv. twee trap
pen H.F. en detector, waardoor we, zie fig. 1 drie afgestemde
kringen krijgen. Dan moeten deze drie kringen allen op de
zelfde, t.w. -de te ontvangen golflengte afgestemd zijn. Is het nu
mogelijk drie transformatoren met volkomen gelijke zelf induc
tie en drie variabele condensatoren met in alle standen gelijke
capaciteit te fabriceeren, dan kunnen de draaiende platen
van die drie condensatoren op één as gebouwd worden, waar
door de drie kringen tezamen met één knop worden afgestemd.
Welnu, de Lewcosfabrieken verstaan de kunst om drie H.F.
transformatoren te maken die aan deze eischen voldoen, terwijl
ook de benoodigde variabele condensatoren van eenige fabrika
ten te verkrijgen zijn. Wij doelen hier speciaal op de Pilot en
Utility meevoudige condensatoren.
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Er doen zich echter nu nog twee groote moeilijkheden voor,
en wel zouden, ten eerste zonder verdere voorzorgen de H.F.
transformatoren zóó op elkaar inwerken dat heftig, onbedwing
baar genereeren zou optreden, terwijl ten tweede ook al door
de inwendige rooster-plaatcapacitedt der H. F. lampen generee
ren zou ontstaan.
Deze moeilijkheden kan men wat betreft de inwerking der
spoelen op elkander op de volgende methoden ontgaan: Ten
eerste kan men de spoelen z.g. afschermen, d.w.z. men brengt
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een geaard goed geleidend metalen scherm aan om de spoel,
waardoor zoowel het magnetisch als het electrostatisch veld bui
ten dat scherm te verwaarloozen is.
Het electromagnitischveld wordt opgeheven, doordat in het
scherm dnductiestroomen zullen ontstaan die, volgens de Wet
van Lenz, de hen teweegroepende oorzaak, d.i. het electromagnetisch veld, zullen tegenwerken en trachten te niet te doen.
Geheel volledig zal dit veld, door de ontstane verliezen, niet
opgeheven worden; om deze reden en om de verliezen zelf zoo
klein mogelijk te houden, moet het scherm van goed geleidend
materiaal vervaardigd en niet te dicht bij de spoel aangebracht
zijn.
Het electrostatisch veld wordt te niet gedaan door de metalen
schermen te aarden, waardoor potentiaalverschillen tusschen de
schermen niet kunnen optreden, en dus ook de spoelen elkaar
niet electrostatisch kunnen beïnvloeden.
Een andere mogelijkheid om de wederzijdsche invloed der
H.F. transformatoren te onderdrukken bestaat hierin, dat de
spoelen zoodanig gewikkeld worden dat het uitwendig veld op
eenigen afstand te verwaarloozen is. Dat kan geschieden door
de z.g. toroïdwikkeling, die ontstaat door de windingen om een
ring (toroïde) te wikkelen, of door de spoelen in tweeën të
deelen, de twee deelspoelen cilindervormig te wikkelen en zoo
naast elkaar te plaatsen dat zij elkanders veld opheffen. Op deze
laatste wijze ontstaan de z.g. binoculaire spoelen. De toroïd
wikkeling heeft, ofschoon het uitwendig veld kleiner is dan van
de binoculaire spoelen, het nadeel dat zeer veel windingen moe
ten worden aangebracht om de benoodigde zelfinductie te ver
krijgen, waardoor de H.F. weerstand en dus de demping nogal
groot is en waardoor de selectiviteit bedenkelijk daalt. Als de
spoelen niet al te dicht bij elkander staan heeft de onderlinge
capaciteit geen nadeelige gevolgen.
De Lewcos fabrieken brengen de „veldlooze” binoculaire en
de afgeschermde spoelen in den handel, beiden in twee maten
n.1. voor de lange en voor de korte golf. Met de eerste bestrijkt
men de band van 900—2000 M., met die voor de korte golf van
250—500 M., waar dus met slechts twee spoelstellen alle omroepstations te ontvangen zijn. Met groot golflengtebereik van
elke spoel werd verkregen doordat de secundaire, af te stemmen
kring van litzedraad op speciale wijze is gewonden, waardoor
de eigencapaciteit der spoel en dus de minimum golflengte zeer
laag is.
Bovendien brengen de Lewcosfabrieken afgeschermde spoel185
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stellen in den handel waarin korte- en lange golfspoelen zijn
vereenigd en naar keuze zijn in te schakelen. Om niet zeer
groote afmetingen te krijgen moest een andere wikkel wij ze
worden gevolgd, waardoor de spoelen minder ruimte innamen
en de afschermkappen kleiner konden zijn. Op deze spoelstellen komen we nog nader terug.
Om het genereeren door inwendige capaciteit der0 H.F. lam
pen te voorkomen kunnen verschillende wegen worden inge
slagen, welke wij in het kort hier zullen bespreken.
Om de eerste methode te doen begrijpen is het noodig even
iets dieper op de zaak in te gaan. Wanneer aan het rooster
van een H.F. lamp de te versterken trillingen aankomen, ver
oorzaken die spanningsvariaties op het rooster, welke op hun
beurt plaatsfrooravariaties zullen te voorschijn roepen. Hier
door ontstaan ook plaatS2Jcm?im(/variaties. Nu vormen rooster
en plaat tesamen een soort condensator, waardoor plaatspanningsvariaties ook weer roosterspanningsvariaties zullen te
weeg brengen die zoodanig zullen zijn, dat de oorspronkelijke
versterkt zullen worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot
genereeren.
Het is nu duidelijk dat dit effect voorkomen zal kunnen wor
den door kunstmatig aan het rooster spanningen toe te voeren
gelijk, doch tegengesteld aan die, veroorzaakt door de inwendige
lampcapaciteit. Bij behandeling der schema’s zullen we bespre
ken hoe dit in de praktijk is uitgevoerd. Deze handelwijze noe
men we „neutrodyniseeren.”
Een andere methode om de ongewenschte „capacitatieve te
rugkoppeling” te vermijden ligt in de constructie van de lamp
zelf. Evenals de spoelen electrostatisch afgeschermd kunnen
worden door geaarde metalen schermen, kunnen ook in een
radiolamp plaat en rooster af.geschermd worden. Echter mag
het scherm, dat natuurlijk de vorm van een rooster heeft om
de electronen door te laten, niet met de aarde verbonden worden,
waardoor het een potentiaal van nul Volt zou krijgen en daar
mee de electronen tegen zou houden.
Men kan zelfs met voordeel dit schermrooster een hooge
spanning geven, waardoor de lamp een veel betere karakteristiek
krjjgt. Volgens dit principe is de Philips A 442 .gebouwd; hier
door is thet mogelijk om lampen met zeer hoogen inwendigen
weerstand (hetgeen de selectiviteit zeer bevordert) en zeer
hoogen versterkingsfactor te bouwen, terwijl dan toch de plaatspanning niet hooger dan gewoonlijk hoeft te worden.
Aldus hebben we met de A 442 een uitstekende H.F. lamp
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gekregen, die zonder neutrodyniseering stabiel genoeg is, en
die een groote versterking en toch een hooge selectiviteit met
zich brengt.
Na deze behandeling van de spoelen zelf zullen wij eenige
schakelschema’s die met deze spoelen mogelijk zijn, bespreken.
De eerste mogelijkheid welke ons wordt geboden, is, gebruik
• te maken van de Lewcos antennespoel met Reinartzterugkoppeling hetzij veldloos, BSP 5 of 20, of afgeschermd: SCP 5 of 20,
of de uitvoering met schakelinrichting, DRA 1; in combinatie
met één variabelen condensator voor afstemming en één voor
terugkoppeling waardoor het Reinartzschema voor ontvangst
ontstaat. Hierachter kan dan de L.F. versterker geplaatst
worden.
Op deze wijze kan een eenvoudig en goedkoop tweelampstoestel gebouwd worden waarmee de sterkste stations als Hil
versum, Daventry en Huizen op de lange, Langenberg en Daventrij Jr. op de korte golf kunnen ontvangen worden op tame
lijke luidsprekersterkte bij een antenne van 20 M. lengte. De
selectiviteit is natuurlijk niet de hoogst bereikbare, maar is,
gezien de gebezigde hulpmiddelen toch zeer goed te noemen.
Van dit toestel geven we hieronder een schakelschema en
lijst van benoodigde onderdeelen.
Lijst van lionoodigde onderdeelen voor liet tweelampstoestel.
AANTAL

MERK

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
11
1

Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot

1

Elfa

Lewcos

Philips
Philips

ARTIKEL

Condensator 500 c.M.
Fijnregelschaal
Condensator 300 c.M.
Blokcondensator 250 c.M.
Blokcondensator 2000 c.M.
Knop.
DRA/j.
Lampvoeten.
Lekweerstand 2 MO.
L. F. Transformator 1: 3.
Hoeksteunen.
Stekkerbussen.
Lamp A 415.
Lamp B 443.
Montagedraad..
Roosterbatterij 15 V.
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Als volgend schema kiezen we het z.g. „solodyne” schema met
2 trappen H.F. versterking en 2 trappen L.F., t.w. één weer
stands- en één transformatorkoppeling. Dit schema heeft drie
afgestemde kringen, waarvan de afstemming door middel van
een drievoudigen condensator geschiedt. Fig. 1 stelt het hoog
frequent gedeelte van dit schema voor.
Hierbij zijn noodig twee stel Lewcos afgeschermde óf veldlooze spoelen, één stel voor de lange en één stel voor de korte
golf. Iedere serie bestaat uit een Reinartz antennespoel, een
split Primary H.F. transformator zonder, en een met Reinartz
terugkoppeling.
Beschouwen we eerst de schakeling van de eerste spoel. We
zien dat hierbij gebruikt wordt een aperiodische antenne, maar
dat de antennespoel drie aftakkingen heeft, waardoor de selec
tiviteit in drie trappen regelbaar is.
De kleinste aftakking, dus de zwakste koppeling, geeft de
grootste selectiviteit. Van de secundaire winding wordt het eene
eind met rooster en met de vaste platen, het andere eind met
aarde en draaibare (en eindplaten) van de eerste der drie ge
koppelde condensatoren verbonden. Men diene er vooral op te
letten dat, ter voorkoming van handeffect, de draaibare platen
(welke bij de Pilot en Utility condensatoren electrisch met de
eindplaten verbonden zijn) met aarde verbonden worden. Zoo
doende wordt dus de eerste afgestemde kring gevormd.
De in de plaatkring opgewekte versterkte trillingen worden
aan de primaire van de tweede spoel, de split primary H.F.
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transformator toegevoerd, en beïnvloeden hier de secundaire,
waaraan weer rooster en tweede variabele condensator zijn
aangesloten en. waardoor de tweede afgestemde kring gevormd
is. Gebruiken we echter als le H.F. lamp niet de A 442,
(waarvoor fig. 1 geteekend is) doch bijv. de A 435, dan moeten
we deze, om ons te vrijwaren van genereeren dezer lamp, dien
neutrodyniseeren.
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Dit gaat nu op de volgende wijze: Zooals uit het schema 3
te zien is, doorloopt dan de plaatstroom slechts de helft van de
primaire spoel. In het, nu nog vrije uiteinde worden spanningsvariaties geïnduceerd, gelijk, doch tegengesteld aan die van de
plaat. Deze variaties worden via een condensatortje de „neutrodyne condensator”, welke even groote capaciteit moet heb
ben als de rooster-plaatcap. bedraagt, aan het rooster der eerste
lamp toegevoerd en heffen dus de roosterspanningsvariaties
die door de plaatstp.var-iaties zelf door de lampcapaciteit heen
werden teweeg gebracht, op. Aldus is de lamp geneutrodyniseerd.
Wordt de A 442 als H.F. lamp gebruikt, dan is neutrodyniseering overbodig, en kan de geluidssterkte nog worden opge
voerd door de heele primaire spoel in de plaatkring op te nemen,
omdat dan deze kring beter aan de A 442 is aangepast. Dan
komt + hsp aan knop 3 in plaats van aan 4, knop 4 blijft on
verbonden.
Ook hier dient op gelet dat de draaibare platen aan aarde
komen.
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De primaire van den volgenden transformator is gelijk gescha
keld als die van den voorafgaanden: is hier als tweede H.F.
bijv. een A 425 gebruikt, dan moet deze weer geneutrodyniseerd
worden, op geheel gelijke wijze als boven beschreven.
In dezen laatsten H. F. transformator is ten eerste weer de
roosterspoel, nu van de detector, die moet worden aangesloten,
zooals boven is vermeld voor die van de eerste en tweede H. F.
lamp; echter moet tusschen roostereind der spoel en rooster een
condensator van plm. 250 mmF. worden geschakeld en van roos
ter naar + gloeidraad een lekweerstand van + 2 M. Ohm. Maar
bovendien is hier de vaste terugkoppelspoel aangebracht.
Deze is in het inwendige der spoel reeds met de aardzijde der
roosterspoel verbonden; het andere eind, d.w.z. knop 6, wordt
via een „terugkoppelcondensator” aan de plaat der detector
verbonden. Door deze condensator meer of minder uit te draaien
kan de terugkoppeling gevarieerd worden.
De plaat wordt bovendien via de weerstandskoppeling aan
4- kop. verbonden.
De werking van het hoogfrequent gedeelte kan nu als volgt
worden opgevat: Stel de drievoudige condensator is zóó gesteld
dat alle roosterkringen op een bepaalde golflengte, bijv. op die
van Hilversum zijn afgestemd. De aankomende golf zal spanningsvariaties in de antenne veroorzaken, overeenkomstige
trillingen worden in de roosterspoel der antenne—transforma
tor geïnduceerd, en dus op het rooster der eerste H. F. lamp
overgebracht. Daardoor zullen versterkte spannings variaties
tusschen de uiteinden der primaire van den tweeden trans
formator ontstaan waardoor deze weer worden overgebracht
op het rooster der tweede H. F. lamp. Hierdoor worden de
nogmaals versterkte trillingen aan het rooster der detector
lamp toegevoerd, die de H. F. trillingen gelijkricht en de geluidstrillingen nogmaals versterkt brengt in de plaatkring die
de band legt tusschen detector lamp en de laagfrequentversterker, die de geluidstrillingen nogmaals in twee trappen ver
sterkt om ze dan aan den luidspreker toe te voeren.
Doordat alle roosterkringen op één golflengte afgestemd
worden is het geheele systeem zeer gevoelig voor trillingen van
deze golflengte, waardoor practisch alleen dié trillingen zullen
worden doorgelaten en versterkt en waardoor dus een hooge
selectiviteit ontstaat, bij elke H. F. versterkingstrap wordt
a.h.w. een nieuwe selectie toegepast.
Een groote vereenvoudiging wordt ons geboden door voor
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dit schema gebruik te maken van de Lewcos spoeleenheden
DSP/3.
Dit spoelen stel is als volgt samengesteld: op een bodemplaat
zijn drie afschermbussen gemonteerd waarin zijn ondergebracht
een stel spoelen voor de lange en een stel spoelen voor de korte
golf die tezamen, door middel van een zeer vernuftige schakelinrichting kunnen worden omgeschakeld van het eene golflengtebereik op het andere.
Hierdoor vervalt dus het lastige verwisselen der spoelen,
de spoelen zijn onderling zeer zorgvuldig uitgebalanceerd, zoo
wel voor de korte als de lange golf, zoodat, als de condensatoren
onderling eenmaal goed zijn gesteld, dit zoowel voor de lange
als de korte golf geldt.
Achter in dit boek is een werkschema bijgevoegd voor een
toestel met deze spoeleenheid. Om tot zoo kort mogelijke ver
bindingen en meest gunstige afmetingen van het toestel te komen
is gekozen een Pilot triple condensator met trommelinstelling,
hierdoor komt de condensator evenwijdig aan de frontplaat.
De lamp voetjes dienen, ook weer tot het verkrijgen van
korte verbindingen, op zoodanige hoogte te worden aange
bracht dat de aansluitklemmen ervan op dezelfde hoogte als die
van de Lewcos D.S.P. 3 komen.
Als H.F. lampen zijn de nieuwe Philips A 442 genomen omdat,
indien tenminste het werkschema precies gevolgd wordt, neutrodyniseeren dan overbodig is.
Als antenne voldoet het best een van ongeveer 15 M. lengte;
in ieder geval niet langer. Als een plaatspannings apparaat ge
bruikt wordt, dient men vooraf inlichtingen in te winnen, of
dat apparaat dan bij gebruik van dit 5—lamps toestel, vol
doende spanning geeft.
Als toelichting tot de werkteekening het volgende:
Wij merken dadelijk op de Pilot triple condensator met '
trommelschaal en het spoelenstel D.S.P. 3, waartusschen in de
twee H. F. lampen en de detector op een zoodanige verhooging
gemonteerd zijn, dat de aansluitklemmen van de lamp voetjes
op dezelfde hoogte als die van de Lewcos spoelen komen om
bovenvermelde reden.
Behalve de trommelschaal zijn op de frontplaat een gloeidraad
weerstand voor de H. F. lampen en de terugkoppelcondensator
gemonteerd, terwijl ook nog een accuschakelaar kan worden
aangebracht.
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De gloeidraad weerstand heeft een drieledig doel en wel:
le. geluidsvolume regeling, welke hiermede buitengewoon
soepel kan geschieden.
2o. Selectiviteitsregeling. Door de gloeistroom te verlagen,
daalt de electronenemissie van den gloeidraad; hierdoor stijgt
de inwendige weerstand en daarmede de selectiviteit.
3o. Door de weerstand wordt aan de H.F. lampen een kleine
neg. roosterspanning gegeven, hetgeen aanbevelenswaardig is
om het plaatsgebruik zooveel mogelijk te beperken. Voor A 442
als H.F. lampen is deze neg. roosterspanning voldoende; wordt
een A 415 als H.F. lamp gebruikt dan moet nog een extra
neg. roosterspanning gegeven worden. Echter ontstaan dan
moeilijkheden doordat de draaibare platen niet meer met
elkander en met de aarde verbonden mogen zijn. Hier zullen
we echter het gebruik van de A 442 veronderstellen en dus van
aparte neg. spanning voor de roosters der H. F. lampen afzien.
In het werkschema zijn namelijk ook geen neutrodyne con
densatoren geteekend, hetgeen alleen bij gebruik van de A 442
noodig kan zijn.
Verder is in de werkteekening, in tegenstelling met het prin
cipe schema hiervan, n.1. fig. 1, de hoogspanning 150 V voor de
H. F. lampen aan knoppen 4 der laatste twee Lewcos spoelen
verbonden, inplaats van aan knop 3. Dit geeft weliswaar niet
de maximaal te bereiken geluidsterkte, doch de selectiviteit
wordt erdoor verhoogd.
Men kan echter indien gewenscht de schakeling uitvoeren,
zooals in het pricipe schema is aangegeven, waarbij in den
regel reeds zeer voldoende selectiviteit wordt bereikt.
Van de terugkoppel condensator worden de draaibare platen,
zooals geteekend, aan knop 6 der laatste Lewcos spoelen ver
bonden.
By de montage kan men het best de hieronder beschreven
volgorde in acht nemen:
Nadat bodemplank, lampenplankje en frontplaat op de gewenschte maat zijn afgezaagd, stelt men het lampenplankje op
de aangegeven plaats en op de goede hoogte op, en bevestigd de
drie lampvoetjes en roostercondensator. Dan moet de triple
condensator gemonteerd worden.
De montage van dezen condensator gaat het best op de na
volgende manier:
Eerst wordt het gat uitgezaagd of geboord en de gaten aan
gebracht, nauwkeurig zooals op de bij den trommel gevoegden
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boormal is aangegeven, en ook die, noodig voor de terugkoppel
condensator en gloeistroom-weerstand. Dan worden, door
middel van de Pilot condensator koppeling twee Pilot conden
satoren van 500 m.m.F. saamgevoegd, de aldus verkregen dub
bele condensator aan de eene zijde der trommelschaal verbon
den, en een derde condensator van 500 m.m.F. aan de andere
zijde der trommel aangebracht.
De schroeven, waarmede de assen der condensatoren vastge
zet worden in de holle as der trommelschaal, worden echter
nog niet aangedraaid. Nu wordt de trommelschaal, waarop dus
nu de triple condensator bevestigd is, door middel van de vier
bij behoorende schroeven op de frontplaat vastgezet. Dan wordt
de trommelschaal op 100 gezet en de condensatoren alle drie in
gedraaid en met de schroefjes op de holle as der trommelschaal
goed vastgezet, zoodat nu, bij het draaien der trommel, de
condensatoren meebewegen.
De terugkoppelcondensator en gloeistroom weerstand worden
aangebracht en dan wordt het Lewcos spoelenstel D. S. P. 3
op de aangegeven plaats gemonteerd. De weerstands koppeling,
de transformator en de lampvoetjes voor de L. F. versterker
worden geplaatst, de zijwand met aansluitklemmen wordt ge
plaatst, en men kan een aanvang maken met het verbinden der
draden.
Als het toestel geheel gemonteerd is, kan het noodig blijken
om de condensatoren een weinig ten opzichte van elkaar te ver
stellen om kleine verschillen in capaciteit door verschillende
lengten der verbindingsdraden, op te heffen. Dit kan gemakke
lijk geschieden door om beurten de verbindingsschroefjes der
conderisator-assen los te draaien en de bij behoorende conden
sator tot maximum geluidsterkte te regelen en dan de schroeven
weer vast te zetten.
Dan zal een toestel verkregen zijn dat aan de allerhoogste
eischen voldoet, zoowel wat selectiviteit, geluidshoedanigheid,
geluidsomvang als gemakkelijke instelling betreft.
Het verdient ten zeerste aanbeveling om een plaatspanningsapparaat met een continu regelbare aftakking te gebruiken
daar de spanning die de hulproosters der H.F. lampen moeten
hebben nauwkeurig de helft der anodespanning moet bedragen
om maximaal effect te verkrijgen. De drie antenneaftakkingen
geven nog de mogelijkheid om de selectiviteit te verhoogen en
gelijktijdig geluidssterkte te verminderen, en andersom.
Voor ’t gemak van onze lezers laten we hieronder volgen een
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complete lijst van onderdeelen. In het schema stellen alleen die
kruisingen van lijnen electrische verbindingen voor, waar ook
een witte stip geteekend is.
Lijst van benoodigile onderdeelen voor liet 5-lampstoestel.
AANTAL

1
3
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
11
1
2
1
1
1
4
1

MERK

Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Lewcos

Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Lewcos
Elfa

ARTIKEL

Condensator koppeling.
Condensatoren 500 m.m.F.
Trommel schaal.
Condensator 300 m.m.F.
Blokcondensator 250 m.m.F.
Blokcondensator 1000 m.m.F.
Gloeidraad weerstand.
Knop.
Spoeleenheid D. S. P. 3.
Lampvoeten.
Lekweerstand 3 M. ohm.
Allum. hoeksteunen.
Sterkerbussen.
Weerstandkoppeling.
Lampen A 442.
Lamp A 425.
Lamp A 415.
Lamp A 403.
Glazite montagedraad.
Roosterbatterij 25 Volt.

Als laatste schema willen wij nu nog een drielamper bespre
ken, dat berust'eenerzijds op de buitengewone kwaliteiten der
nieuwe Philipslampen, en anderszij ds op de zeer goede hoe
danigheden van het Lewcos spoelenstel DSP/2, waardoor als
resultaat een eenknops drielamps-ontvanger is verkregen.
Ook van dit toestel geven we achterin een werkschema.
De verschillende functies zijn over de drie lampen als volgt
verdeeld:
Eén lamp H.F. (A 442), één lamp detector (A 415), één
lamp laagfrequent (B 443).
Het gebezigde Lewcos-spoelenstel bestaat ditmaal uit twee
spoelen: in de eerste bus zitten antenne- en roosterketen
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voor de eerste lamp, zoowel voor korte als lange golf,
in de tweede zit de H.F. transformator, bestaande uit een
plaatspoel, opgenomen in de anodeketen der eerste lamp en de
roosterspoel voor de detectorlamp, alsmede de vaste terugkoppelspoel.
De werking van het hoogfrequente deel is dus geheel gelijk
aan die van het vorige, vijflamps schema, alleen is hier één
trap hoogfrequentversterking weggelaten.
Als laagfrequentversterking is hier gekozen één trap trans■ formatorversterking, waardoor van de uitmuntende eigen
schappen van de A 415 als detector gebruik kon worden
gemaakt. Als eindlamp is gekozen de B 443, die, bij een zeer
hooge versterkingsfactor, toch een zeer groote energie kan ver
werken. Aldus is een toestel ontstaan dat werkelijk een zeer
bijzonder genoemd kan worden; de selectiviteit is dank zij de
A 442 en de Lewcos-spoelen zeer voldoende; mocht in de na
bijheid van sterke zenders toch nog last van onvoldoende selec
tiviteit worden ondervonden dan kan dat nog worden opgehe
ven door een condensatortje (d= 10 c.M.) in serie met de
antenne te plaatsen. De geluidsterkte is zoo dat, op een goede
antenne van ± 12 M., alle eenigszins in aanmerking komende
stations, zoowel op de lange als op de korte golf met voldoende
luidsprekersterkte worden ontvangen.
Dit toestel heeft, evenals het vorige, een éénknop afstem
ming, zoodat de bediening zoo eenvoudig mogelijk is, terwijl
ook de montage geen moeilijkheden kan opleveren.
Daarbij zijn de kosten niet hoog; aan onderdeden met de
Philipslampen komt het ongeveer op ƒ 120.—.
De montage geschiedt het best in dezelfde volgorde als be
schreven voor het vijflampstoestel; dezelfde voorzorgen dienen
ook hier in acht genomen te worden: de aansluitklem van de
draaibare platen van den tweevoudigen condensator aan accu
en dus aan aarde, de draaibare van den terugkoppelcondensator
aan knop 6 der laatste Lewcosspoel, en de lampen op een verhooging.
Ook hier kan het noodig blijken de condensatoren iets ten
opzichte van elkaar te verstellen.
Het plaatspanningsapparaat moet er liefst een zijn met een
continu regelbare aftakking, om dezelfde reden als bij de vijflamper. Aan de antennespoel zijn drie aftakkingen aangebracht,
die tot regeling van de selectiviteit dienstig kunnen zijn, terwijl
ook een weerstand voor de gloeidraad der h.f. lamp is aange195
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bracht die dezelfde voordeelen geeft als die bij de vijflamper.
Verder dient, bij het volgen van het schema er op gelet te wor
den, dat alleen op de plaats waar een zwarte stip geteekend is,
draden aan elkaar verbonden worden.
Hieronder volgt een lijst van benoodigde onderdeelen voor
dit schema.

AANTAL

2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
11
1
1
1
3
1

MERK

Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Lewcos
Aermonic
Always
S. C. O.
Philips
Philips
Philips
Elfa

ARTIKEL

Condensatoren 500 m.m.F.
Trommelschaal.
Condensator 300 m.m.F.
Blokcondensator 250 m.m.F.
Blokcondensatur 1000 m.m.F.
Gloeidraad weerstand.
Knop.
DSP 2.
Lampvoeten,
Lekw. 3 Megohm.
L. f. transf. 1/3.
Allum. hoekstukken.
Stekkerbussen.
Lamp A 442.
Lamp A 415.
Lamp B 443.
Rollen Glazite.
Roosterbatterij.,

Na de verschillende schema's met de Lewcos afgeschermde
spoelen eenheden te hebben besproken willen wij niet ein
digen alvorens een en ander over de constructie dezer
eenheden mede te deelen. Deze wijkt n.1. af van die gebezigd
voor de enkelvoudige afgeschermde spoelen en wel om de vol
gende reden: zooals reeds boven werd gezegd mag het scherm
niet te dicht bij de spoel zijn aangebracht daar dan te groote
verliezen zouden optreden. Zouden nu de gewone afgescherm
de spoelen met schermkappen voor lange en korte golf boven
elkaar worden gezet, om, zooals bij de door Lewcos gepaten
teerde omschakelinrichting zoo vernuftig plaats heeft, de korte
en lange golfspoelen op één as vast te zetten en dan de as met
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spoelen te draaien zóó, dat of de korte of de lange golf spoel met
de aansluitklemmen verbonden wordt, dan zou het spoelenstel
veel te hoog worden.
Daarom zijn de roosterspoelen volgens vlakwikkeling ge
wonden, de primaire spoel is een cilinderspoeltje van iets klei
nere diameter op eenigen afstand van di£f¥bosterspoel aangebracht, zóó dat de beste verhouding tusschen selectiviteit en
geluidsterkte werd verkregen, terwijl om de rooster-vlakspoel
een bakelieten ring is aangebracht, waarop voor de laatste
spoel, de terugkoppelwindingen kunnen worden aangebracht.
Hierdoor is voldoende afstand tusschen scherm en spoelen
verkregen, terwijl de hoogte niet al te groot is geworden.
In het spoelenstel bevinden zich dus in de bovenhelft de
korte, in de onderhelft de lange golfspoelen, in elke bus zijn de
korte en lange golfspoelen door een horizontaal scherm geschei
den en op één as bevestigd. Van de bovenspoelen zoowel als
van de onderspoelen gaan zes verbindingsdraden naar de scha
kelaar die in het midden der bus zich bevindt. Hier zitten dus
twaalf contactveeren, zes van de bovenste en zes van de on
derste. De zes aansluitklemmen zijn verbonden met zes contactarmpjes, die dus of met de bovenste of met de onderste spoeien
worden verbonden door de gemeenschappelijke as te draaien.,
De assen der verschillende bussen zijn door een metalen strook
verbonden, waardoor de omschakeling gelijktijdig plaats heeft.
Het groote voordeel van deze schakelinrichting is, dat deze
geheel afgesloten is, er dus niemand bij kan komen, terwijl ook
geen stof de contacten kan verontreinigen. Dit, de eenvoud van
bediening en de buitengewone ontvangsterkte door de prima
kwaliteit van het gebruikte draad (voor de roosterkringen
wordt litze gebruikt) zijn met elkaar waarschijnlijk de oor
zaak dat de Lewcosspoelen zoo enorm veel aftrek vinden.
Bovendien is als zeer groot voordeel van de afscherming te
noemen de mogelijkheid om zonder verdere voorzorgen een
absoluut bromvrije wisselstroom ontvangst te verkrijgen. Im
mers doordat bij gebruik van deze spoelenstellen een zeer groot
deel van de verbindingen binnen de afscherming s zijn aan
gebracht, is de mogelijkheid tot inductie buitengewoon klein
geworden.
Gebruikt men dan als voeding een transformator, in combi
natie met de Philips wisselstroom serie C 142, F 215 en D 143,
dan wordt een wisselstroomtoestel verkregen, dat in kwaliteit
niet voor een gelijkstroomtoestel behoeft onder te doen.
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Het zou ons echter de toegestane ruimte doen overschrijden,
indien w\j verder op deze zaak in gingen; slechts willen wij
nog vermelden, dat zonder het minste bezwaar ook het plaatspanningsapparaat kan worden ingebouwd bij gebruik van de
Lewcos afgeschermde spoelen.
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RAAMONTVANGST
door

Martin Stute.

Nog niet lang geleden was de
raamontvanger nog een zeldzame
verschijning, doch zien wij heden eens
om ons heen, dan valt te constateeren,
dat de raamontvanger al meer en
meer terrein begint te winnen.
Dat dit geen ongewoon verschijn
sel is, is gemakkelijk te begrijpen,
wanneer men slechts bedenkt, dat
lang niet allen in de gelegenheid zijn
een dakantenne te bouwen.
In de eerste plaats zou dit zijn oor
zaak kunnen vinden in het feit, dat,
ten gevolge van de enorme vlucht,
welke de radio in de laatste jaren
heeft genomen, er op sommige daken
geen voldoende ruimte meer geboden
MARTIN STUTE.
wordt tot het bouwen van een goede
antenne, terwijl het ook nog zeer
vaak voorkomt, dat de betreffende
huiseigenaren, die in den regel toch al geen groote vrienden
zijn van de radio-amateurs, weigeren hunne toestemming hier
toe te verleenen.
Heel vaak wordt beweerd, dat dit ongemotiveerd is, doch
wanneer wij eens op verschillende daken een kijkje konden
gaan nemen, zouden wij maar al te spoedig bemerken, dat er
bij het bouwen van antennes heel vaak onverstandig te werk
wordt gegaan. Zoo worden heel vaak de spandraden of de tuien
zonder verdere voorzorgsmaatregelen eenvoudig om een schoorsteenblok vastgemaakt, wat dan ten gevolge heeft, dat deze
draden in de cementvoegen trekken, waardoor na verloop van
eenigen tijd een complete ruïneering der schoorsteen moet
volgen. Bovendien is het ook zeer slecht voor de daken wan
neer er geregeld op geloopen wordt, immers de bedekking van
het dak, welke soms alleen uit een laag teer en grint bestaat,
wordt daardoor beschadigd, zoodat bij regenachtig weer lekken
ontstaan.
Hoewel er ook velen zijn, die met deze feiten steeds rekening
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houden en met het bouwen van dakantennes zeer goed ver
trouwd zijn, is het m.i. toch niet te verwonderen dat enkele
huiseigenaren zeer zuinig zijn met het uitreiken hunner toe
stemming tot het bouwen eener dakantenne.
En wanneer wij dit nu maar treffen, zullen wij genood
zaakt zijn óf over te gaan tot het maken eener kamerantenne,
welke bij een goeden ontvanger nog verbluffende resultaten
kan geven óf tot het vervaardigen van een raamontvanger.
Dat de raamontvanger niet zoo economisch is als een ge
wone drie- of vierlamps-ontvanger zal velen bekend zijn; im
mers wanneer wij van een raamontvanger wenschen te ver
wachten, dat hij dezelfde resultaten zal geven als een goede
vierlamps-ontvanger met een dakantenne zullen wij minstens
vijf of zes lampen noodig hebben.
Toch heeft de raamontvanger, mits goed geconstrueerd,
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naast dit nadeel ook voordeelen, waarmede ik in hoofdzaak
doel op de eenvoudige bediening en de selectiviteit, welke zeer
goed kan zijn.
De raamontvanger, welke ik hier ga beschrijven is een
zeslamps en lijkt, oppervlakkig beschouwd, tamelijk gecom
pliceerd.
En, laten wij het maar eerlijk zeggen, de montage ervan is
ook in werkelijkheid meer ingewikkeld en het uitprobeeren vereischt grooteren zorg dan van een gewonen ontvanger. Doch
met behulp van een goed bouwschema en van goede onderdeelen en lampen zullen wij geen moeilijkheden ondervinden.
Waar bij een gewonen ontvanger de primaire afstemming
meestal geschiedt als volgens fig. la, dus door middel van een
inductiespoel S. en een variabelen condensator C, waarvan de
vaste platen aan de antenne en de draaibare aan aarde zijn
verbonden, geschiedt de afstemming bij een raamontvanger in
den regel als volgens fig. lb, c of d. Hier zien wij, dat de
inductiespoel vervangen wordt door een raamentenne R.
In fig. lb wordt het raam afgestemd door een met het raam
in serie geschakelden variabelen condensator, terwijl deze in
fig. lc parallel geschakeld is, wat, volgens de door schrijver
dezes opgedane ondervindingen wel beter geacht moet worden.
Nu bestaat echter de mogelijkheid, dat met een bepaald raam,
hetwelk bijvoorbeeld afgestemd wordt door een variabelen
condensator van 500 c.M., de maximum te bereiken golflengte
(dus met geheel ingedraaiden condensator) te klein is om de
ontvangst van een station, dat met grooter golflengte werkt,
mogelijk te maken.
In dit geval schakelen wij, als in fig. 1 D een vasten- of
blokcondensator C2 van 300 a 400 c.M. parallel met den va
riabelen condensator Cl, en wel zoo, dat, wanneer het gebruik
van C2 voor de afstemming niet noodig mocht zijn, wij dezen
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Fig. 2 (principe-schema le gedeelte.)
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door middel van een enkelpolige schakelaar S kunnen uitscha
kelen.
Wanneer wij nu het principe-schema eens beschouwen, be
merken wij, dat de afstemming van het raam geheel geschiedt
als volgens fig. 1D, dus met een variabelen condensator C2
van 500 c.M. en een blokcondensator Cl van 300 a 400 c.M.,
welke door middel van een schakelaar S al of niet ingeschakeld
kan worden.
De plaatkringen der beide hoogfrequentlampen worden, in
tegenstelling met vele andere schema’s, in het geheel niet af
gestemd doch wordt hier als koppeling tusschen de plaatkring
en roosterkring gebruik gemaakt van z.g. aperiodische hoogfrequenttransformatoren. Aangezien voor de ontvangst van
korte golfstations zoowel primair als secundair een geringer
aantal windingen noodig is dan voor de lange golf, kunnen wij
deze transformatoren: H.T.1 en H.T.2 gedeeltelijk kortsluiten.
De primaire windingen der beide transformatoren, aangeduid
met P, worden aan de eene zijde verbonden met de plaat der
lamp en met de andere zijde aan de positieve pool der anodebatterij (plaatstroom-apparaat).
De secundaire windingen van de H.T.1 worden aan de eene
zijde verbonden met het rooster van de tweede hoogfrequentlamp (H.F.2) terwijl de andere zijde, zoomede een uiteinde
van het ontvangraam (B.), wordt bevestigd aan de middelste
aansluitsnoer (glijcontact) van een potentiometer P. 1, die een
weerstand heeft van ongeveer 400 Ohm. Het gebruik van dezen
potentiometer is bij de afstemming van groot nut, daar wij
hiermede een soepel genereeren kunnen verkrijgen, wat voorai
bij de afstemming op korte-golf stations noodzakelijk is. Er
wordt hier de aandacht op gevestigd, dat de potentiometer met
de beide buitenste aansluitmoeren moet worden verbonden aan
de positieve resp. negatieve pool der accu.
Een foutieve montage hiervan kan tengevolge hebben, dat de
accu wordt kortgesloten en dat de potentiometer begint te
gloeien, waardoor de ebonieten frontplaat inbrandt, of, wan
neer de • plaat uit andere bestanddeelen is samengesteld, in
brand raakt. Een kleine waarschuwing is hier dus wel gerecht
vaardigd.
Om de hoogfrequente wisselstroomen een goeden doorgang te
bieden maken wij hier nog gebruik van een blokcondensator
C. 3, welke een capaciteit van ongeveer 2000 a 3000 c.M. moet
hebben.
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Daar de secundaire windingen van den tweeden hoogfrequenttransformator (H. T. 2) deel uit maken van de roosterkring der
detectorlamp, kunnen wij deze niet zonder meer aan het roos
ter verbinden. Aangezien de detectorlamp als gelijkrichter moet
fungeeren worden tusschen het rooster en de secundaire win
dingen van den transformator H. T. 2 een roostercondensator
C. 4 (250 a 300 c.M.) en een daarmede parallel geschakelden
Dralowid-lekweerstand (L. W. 1) van ongeveer 2 millioen Ohm
(ook wel geschreven 2 Megohm; 2 M il of 2.10.6) geplaatst,
welke met den blokcondensator C. 5 (500 a 1000 c.M.) ge
zamenlijk de gelijkrichtende werking der detectorlamp bewerk
stelligen.
De secundaire windingen van de H. T. 2 worden aan de
andere zijde direct met de negatieve pool der accu verbonden.
Hoewel dit in het principe-schema om onduidelijkheden te
voorkomen niet is aangegeven, wordt alleen bij de drie eerste
lampen (H. F. 1, H. F. 2, en DET) gebruik gemaakt van
gloeidraadweerstanden van minstens 12 Ohm, welke hier be
slist noodzakelijk zijn en waarvan de instelling vrij critisch
is. Bij de laagfrequentlampen kunnen deze echter wel worden
weggelaten, tenminste indien gebruik gemaakt wordt van
Philips-lampen.
De eerste laagfrequenttransformator wordt geshunt door
een hoogohmige potentiometer van 0/500.000 Ohm, welke dient
als volume-regelaar en waarvan de beide buitenste aansluitmoeren worden verbonden met de uiteinden der secundaire
windingen De middelste aansluitmoer der P. M. 2 (het gltfVI/.Q5
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contact) wordt bevestigd aan een lekweerstand (L. W. 2) van
500.000 tot 1.000.000 Ohm, welke dient als blokkeering voor
hoogfrequente stroomen. Om te kunnen luisteren op 5 of 6
lampen zonder in moeilijke omschakelingen te vervallen wordt
hier gebruik gemaakt van 2 H. & H. Radio Jacks n.1. de W 205
(Doublé Filament Control) en de W. 204 (Single Filament
Control) en een H. & T. automatische plug (W. 206).
Wanneer wij nu het schema eens aandachtig beschouwen,
zullen wij zien, dat, wanneer wij op 5 lampen luisteren, auto
matisch de gloeidraad der laatste lamp en de derde laagfrequenttransformator (L. T. 3) worden uitgeschakeld. Zonder
twijfel is dit wel een van de meest eenvoudige en technisch
doeltreffende methodes. De detectorlamp krijgt een afzonder
lijke aftakking naar de anodebatterij, omdat deze slechts een
lage anodespanning mag hebben, b.v. 40 a 50 Volt; alle andere
lampen krijgen een anodespanning van 120 a 150 Volt.
De roosters der laagfrequentlampen krijgen een negatieve
voorspanning: -RS. 1, -RS 2 en -RS. 3, welke spanning af
hangt van het te gebruiken lampentype en van de anode
spanning. Het is noodzakelijk hiervoor de bij de lamp gevoegde
karakteristiek of beschrijving te raadplegen. Vooral wanneer
als anodebron een plaatstroom-apparaat gebruikt wordt, moet
de negatieve roosterspanning, in verband met de groote plaatstroomafname, zoo groot mogelijk gekozen worden. Een roosterbatterij van 24 Volt is voldoende.
Hierbij volgt een opsomming van de benoodigde onder
deden :
1 plaat eboniet pl.m. 30 X 50 c.M.
1 grondplankje pl.m. 30 X 50 c.M.
1 var. condensator 500 c.M. (S. L. F.) met fijnregeling
„Utility”.
1 blokcondensator 300 a 400 c.M.
2000 a 3000 c.M.
1
250 è, 300 c.M.
1
1
„
500 a 1000 c.M.
1 potentiometer 400 Ohm.
1 hoogohmige potentiometer 500.000 Ohm.
1 lekweerstand 2 Megohm Dralowid.
1 lekweerstand 500.000 a 1.000.000 Ohm Dralowid.
2 aperiodische hoogfrqquenttransformatoren (met aftakking
voor korte golf).
3 laagfrequenttransformatoren.
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6 veerende lampvoeten „Aermornic”.
1 Jack W 205.
1 Jack W 204.
1 Plug W 206.
1 enkelpolige schakelaar.
3 anodestekkers.
montageboutj es.
circa 6 Meter montagedraad (Glazite).
2 telefoonbusjes.
1 reepje eboniet 5 X 15 c.M. (voor de gloei weerstanden).
Het zal den lezer reeds zijn opgevallen, dat het principeschema in twee gedeelten is afgedrukt (fig. 2 en 3), dit is
echter geen bezwaar, aangezien men, om één geheel te krijgen,
eenvoudig beide schema’s aan elkander kan denken.
Bij de constructie van dezen raam-ontvanger verdient het
aanbeveling de verschillende onderdeelen te plaatsen, zooals
aangegeven wordt op het bouwschema, hetwelk zich achter
in het boek bevindt.
De bouwer wordt vrijgelaten in het verbinden der aansluitsnoeren, deze zijn op het bouwschema aangeduid met pijlen,
desgewenscht kunnen deze bevestigd worden aan een klemmen
bordje; de eenvoudigste oplossing is echter hiervoor een meeraderig aansluitsnoer te gebruiken, wat direct met de betreffen
de onderdeelen verbonden kan worden.
De gloeiweerstanden worden gemonteerd op een reepje
eboniet van 5 X 15 c.M.
Een goede lampencombinatie voor dit schema is: Philips:
H. F. 1: A 409 of A. 415
H. F. 2: A 409 of A. 415
Det.:
A 409 of A 415.
Ie. L. F.: A 415 of B 406
2e. L. F.: B 406 of B 403
3e. L. F.: B 403 of B 405
De eerste combinatie is zeer goed, doch met de nieuwere
lampentypes uit de tweede combinatie kunnen buitengewone
resultaten worden verwacht, vooral indien als eindlamp de
nieuwe B. 405 wordt gebruikt, welke als zoodanig momenteel
door geen ander fabrikaat overtroffen wordt.
Nogmaals wordt gewezen op de noodzakelijkheid van het
toepassen der juiste negatieve roosterspanning, welke bij de
Philips lampen altijd aangegeven wordt op de bij de lamp
verpakte beschrijving.
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DE „HOLLAND-INDIE” KORTE GOLF ONTVANGER.
M. Leeuwin.
De groote successen die in het afgeloopen jaar op de zeer korte gol
ven bereikt zijn, hebben bij talloozen den wensch doen ontstaan om
deze interessante experimenten te
kunnen volgen.
Het is genoegzaam bekend, dat
voor het ontvangen van de ultra
korte golven een normaal omroep
ontvangtoestel niet geschikt is. Het
Het is noodig hiervoor een speciaal
toestel te vervaardigen. De ontvang
toestellen, die voor dit doel in aan
merking komen, zijn te verdeelen in
twee categorieën: die van superheterodyne- en dergelijke ontvangers
M. LEEUWIN
en de andere, welke bestaan uit een
detectorlamp met terugkoppeling, gevolgd door een of meerdere
trappen laagfrequentversterking. Toestellen van de eerste soort
komen door hun kostbaarheid en gecompliceerde uitvoering
voor amateurgebruik eigenlijk niet in aanmerking. Vandaar
dat bijna alle kortegolf-ontvangers van de tweede soort zijn en
wel bijna steeds, zij het dan ook met kleine modificaties, vol
gens hetzelfde schema gebouwd. Een dergelijk toestel bezit
echter in het algemeen de volgende nadeelen:
1. de detector moet op den rand van genereeren worden in
gesteld en het toestel is dan zeer gevoelig voor constante bat
terij spanningen, goede contacten, uitstekende isolatie van toestelonderdeelen zoowel als van de antenne.
2. het handeffect kan buitengewoon hinderlijk zijn en af
stemming bijna onmogelijk maken.
3. bij het punt van afstemming vertoont de L.F.-versterker
neiging om te gaan oscilleeren.
4. het is moeilijk een soepele terugkoppeling over een groot
golflengtegebied te verkrijgen.
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Het schema.
Het ontvangtoestel dat hier beschreven wordt, is ontworpen
voor het gebruik door amateurs en munt uit door een buiten
gewoon soepele instelling, totale afwezigheid van handeffect en

groote gevoeligheid. Bovendien is het door de geheel metalen
constructie geschikt voor gebruik in de tropen, terwijl de toe
passing van een plaatspanningapparaat voor de anodespanning
zeer goed mogelijk is.
Het schema volgt hieronder.
Hieruit blijkt dat het bestaat uit een detectorlamp met terug
koppeling, welke geregeld wordt met den condensator C2. De
hoogfrequente trillingen, die in den anodestroom van de detec
torlamp voorkomen, kunnen niet in den L.F.-versterker
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doordringen, daar dit belet wordt door de smoorspoel S,
zij moeten hun weg kiezen door den terugkoppelspoel en con
densator C3. Deze schakeling van de terugkoppeling werkt ook
mede om zeer soepele terugkoppeling mogelijk te maken. Con-
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Fig. 2
Li = afstemspoel. Ls = terugkoppelspoel. S — Smoorspoel. Ci — antenne
koppel-condensator. C2 = afstemcondensator 100 c.M. C3 = condensator
voor regeling 100 c.M. der terugkoppeling. C4 = roostercondensator 200
c.M. C. 5 = overbruggings-condensator 2 mF. Ri = lekweerstand 1 megohm.
REo — Volumeregeling 500—500.000 ohm. Ti en T2 — laagfrequenttransformator.
i

densator C3 is op zoodanige wijze geschakeld dat het draaibare
deel van den condensator, evenals bij den afstemcondensator
geaard kan worden, waardoor handeffect volkomen wordt ver
meden.
De antenne wordt aan de afstemketen gekoppeld door mid
del van een zeer kleinen variabelen condensator
(cap,
50 c.M.).
De lekweerstand van de detectorlamp wordt rechtstreeks
aan de negatieve pool van den gloeidraad aangesloten. Dit
is zeer belangrijk met het oog op een soepele instelling van
van aan + accu grooter. Het ontstaan van een dergelijken
bromtoon kan worden tegengegaan door de ballon van de
detectorlamp te bekleeden met een kapje van zilverpapier dat
verbonden wordt met de negatieve gloeidraadpen. (zie afb. 3).
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50 tot 800 cM f 0.80

„ 1000 „1500 „ - 1.10

i

„ 2000 „ 3000 „ - 1.40
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„ - 1.80

ZIJN NIET TE OVERTREFFEN
DE „STANGE” LAAGFREQUENT TRANSFORMATOREN
• .

geven schitterende resultaten en heb
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DRALÓWID WEERSTANDEN
zijn de eenige weerstanden die onder alle omstandigheden de aan
gegeven weerstandswaarde behouden. Zij worden geleverd in twee
typen, n.l. de

DRALOWID-KONSTA N 7

uitvoering „N

uitvoering „Univorsal”

Prijs f 0.80

Prijs f 1.00

welke worden
spanningen,

gegarandeerd

tot 0.1 Watt belasting bij normale
en de

DRALOWID-POLYWATT
f

USgsBB
uitvoering „N”

uitvoering „Umversar

Prijs f 0.90

Prijs f 1.10

welke worden gegarandeerd tot een belasting van 1 Watt bij een
maximumspanning van 700 Volt. De „Dralowid-Polywatt” is de ideale
weerstand voor plaatstroomapparaten, kleine zenders, etc.

l '

Slechts een toestel uitgerust met „DRALÓWID”
fabrikaten kan algeheele voldoening schenken.
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Desgewenscht kan men de lekweerstand ook verbinden aan het
glij contact van een over den gloeidraad geschakelden potentiometer en de gunstige instelling zoeken.
De detector wordt gevolgd door twee trappen L.F.-verster-
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king. Over de secundaire winding yan een eersten L.F.-transformator wordt een regelbare hoogohmige weerstand (500—
500000 ohm.) geschakeld. Deze dient, zoowel om eventueele
genereerneiging van den versterker tegen te kunnen gaan als
om de geluidsterkte te kunnen regelen.
i

De uitvoering.
Aan de uitvoering is groote zorg besteed en toch is deze zeer
eenvoudig.
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In het geheele toestel wordt niet meer dan 1,40 m. verbindingsdraad gebruikt; in het hoogfrequent gedeelte niet meer
dan 39 c.m. Dit is bereikt door een zorgvuldige plaatsing der
onderdeelen t. o. v. elkaar.
Teneinde terugkoppeleffecten en handeffect, alsmede inconstantheid in de afstemming te vermijden, is het toestel geheel
in metaal uitgevoerd. Zooals afbeelding 3 laat zien, bestaat
het uit een metalen frontplaat, welke gemonteerd is tegen
twee rechthoekige koperen beugels. Hierop is tevens aan de
binnenzijde een metalen montageplaat bevestigd. Aan de ach
terzijde bevindt zich een ebonieten strook, waarop aan de bin
nenzijde de lampvoeten van den laagfrequent-versterker ge
monteerd zijn en aan de buitenzijde de aansluitklemmen. De
L.F.-versterker wordt van het andere gedeelte van het toestel
afgeschermd door de montageplaat binnen in het toestel.
De afstemspoel en de terugkoppelspoel zijn naast elkaar ge
wikkeld op één vorm (zie fig. 4). Hieraan bevinden zich vier
stekerpennen. Het geheele spoelenstuk kan als een geheel ge
plaatst worden in de daarvoor bestemde stekerbussen (zie fig.
4). De spoelen zijn buitengewoon stevig van constructie, ten
einde vormveranderingen en daarmede wijzigingen in de af
stemming te voorkomen.
De onderdeelen.
De gebezigde onderdeelen werden met groote zorg gekozen.
De variabele condensatoren zijn van het fabrikaat „Förg” en
hebben een maximale capaciteit van 100 c.M. Natuurlijk kun
nen ook andere goede condensatoren gebruikt worden. De voor
naamste punten waarop men bij aankoop van een condensator
voor dit doel moet letten zijn:
1. Er mag hoegenaamd geen speling in de lagers zijn,
2. De isolatie tusschen beide platenstellen moet uitmun
tend zijn en het materiaal hiervoor moet zoo mogelijk buiten
het electrostatische veld liggen.
Bovendien moet de geheele condensator robust van construc
tie zijn.
Teneinde een soepele instelling mogelijk te maken, werden
behalve een kleine capaciteit ook fijnregelknoppen toegepast
van het fabrikaat „Accuratune”, welke een vertraging geven
van ca. 1—80. Het gebruik maken van knoppen, die een nog
grootere vertraging geven, is niet aan te bevelen.
De roostercondensator heeft een capaciteit van 200 c.M. en
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luchtisolatie. De in dit toestel gebruikte roostercondenis van het fabrikaat „Baltic”.
lekweerstand heeft een waarde van 1 megohm
detectorlamp wordt geplaatst in een zeer goeden veeren

den lampvoet. In dit toestel werd gebruik gemaakt van een
„Marconi” lampvoet, welke op rubber veert.
De laagfrequent-transformatoren zijn de bekende Philips
transformatoren, welke een buitengewoon krachtige en natuur
getrouwe versterking geven en daarbij zeer klein van omvang
zijn, waardoor de zeer compacte bouw van dit toestel wordt
mogelijk gemaakt.
. -^e smoorspoel wordt zelf vervaardigd van een kokertje van
isolatiemateriaal met een doorsnede van ca. 3 cM., bij voor
keur bakeliet, eboniet of pertinax, waarop 40 windingen worden
211

aangebracht van eenmaal katoenomsponnen koperdraad met
een doorsnede van 0,3 m.M.
Voor de overbruggingscondensator C5 kan van ieder goed
fabrikaat condensator gebruik gemaakt worden. Deze conden
sator dient om de schadelijke invloed van de leidingen naar de
anodespanningsbron op te heffen.
De frontplaat en de binnenste montageplaat zijn van alumi
nium ter dikte van 3 m.M. De frontplaat is met kristallak be
handeld teneinde een fraai uiterlijk te verkrijgen.
De aanbevolen lampencombinatie is in het schema aange
geven. Voor een fraaie muziekreproductie verdient de combi
natie :
A 415, A 415, B 405
de voorkeur. Indien men echter zoekt naar zeer zwakke telegrafiestations, biedt het gebruik van de lamp A 410 als
detectorlamp voordeelen.
Het gebruik van de nieuwe eindlamp B 443 is eveneens zeer
aan te bevelen.
De spoelen,
Bjj het beschreven toestel worden vier spoelstellen gebruikt
van de volgende combinaties:
secundaire spoel
terugkoppelspoél
A
2 windingen
2 windingen
B
3
3
»
C

4i/o

„

3

tt

D
7
3
rt
De spoelen zijn gewikkeld van blank rood koperdraad met een
doorsnede van 3 mM. Een werkteekening van den spoelvorm
bevindt zich in de map achter in dit boek.
Men lette er op dat de twee deelen van de spoel zoodanig
worden verbonden met de stekerpennen dat de spoelvelden te
gengesteld zijn. Is dit niet het geval dan wil het toestel niet
genereeren. Dit kan dan verholpen worden door de verbindingen
van een der spoelhelften aan de stekers om te wisselen.
Indien men niet tot het vervaardigen van deze stevige con
structie wenscht over te gaan, kunnen de spoelen van dunner
draad gewikkeld worden op een koker van isolatiemateriaal
met een doorsnede van 8 cM. en waaraan de noodige stekerpenneri worden gemonteerd. Deze werkwijze kan ook zeer goede
resultaten geven.
tt
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De montage.
De montage moet met groote zorg geschieden, in het bijzon
der met het oog op goede contacten.

Het is absoluut noodzakelijk dat als vloeimiddel bij het soldeeren van hars gebruik gemaakt wordt.
Het wordt eveneens aanbevolen om de draden niet direct
onder schroeven te klemmen, doch door middel van een aange
soldeerd kabel schoentje. Op deze wijze wordt een veel beter
contact verkregen.
Als montagedraad werd gebruik gemaakt van „Glazite”. Men
lette er op, dat draden, welke ten opzichte van elkaar hooge
spanning hebben, niet op elkaar liggen, daar de isolatie hier213

tegen op den duur niet bestand is, en sissen en kraken het
gevolg kan zijn.
Doordat de geheele constructie van metaal is, werd een groot
aantal verbindingen uitgespaard. Door het vastschroeven van
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Fig. 6

de transformatoren aan den aluminium montageplaat worden
reeds de transformator-kernen geaard.
Een uitvoerige en duidelijke werkteekening bevindt zich
214

in de map achter in dit boek. Het zal aan de hand daarvan
niemand moeilijk vallen het toestel te monteeren.
Bij deze teekening dient nog te worden opgemerkt dat het
antenne-koppelcondensatortje gemonteerd dient te worden op
een ebonieten blokje zoodat het geïsoleerd wordt van de montageplaat. Dit condensatortje komt of de foto’s niet voor.
Het eigenlijke toestel wordt geplaatst in een net houten
kastje. Dit kan natuurlijk geheel volgens omstandigheden en
persoonlijken smaak worden vervaardigd. (Voor de tropen
wordt het gebruik van teak-hout aangevolen).
De resultaten met dit ontvangtoestel zijn onder gunstige om
standigheden buitengewoon goed. Zoo werden bijvoorbeeld te
Eindhoven op een in de kamer gespannen hulpantenne van en
kele meters de uitzendingen van Bandoeng zeer duidelijk ont
vangen. Tallooze telegrafiestations kunnen met groot gemak
worden afgestemd.
Een zeer waardevol hulpmiddel bij het opzoeken van een
station is het gebruik van een grafiek, zooals afgebeeld in fig. 6.
Men vervaardigt een dergelijke grafiek op de volgende wijze:
Op een stuk millimeterpapier worden langs de verticale as golf
lengten afgezet en langs de horizontale as de condensatorgraden. Men zoekt nu een telegrafiestation of ander station, waar
van de golflengte bekend is. Men vindt dit b.v. op 113 graden
van den afstemcondensator. De golflengte bedraagt 36 M., dus
men vindt een zeker punt, hetwelk wordt aangeteekend. Men
zoekt nog enkele zulke punten en verbindt deze door een lijn.
Met behulp van deze kromme kan men dan voor iedere golf
lengte ongeveer de condensatorstand bepalen. Wenscht men
b.v. een station op een golflengte van 17,4 M. te ontvangen, dan
stelt men de afstetmcóndensator in op ± 38 graden.
Ten gerieve van den luisteraar volgt hieronder een lijst van
eenige der voornaamste kortegolfzenders:
A G A Nauen, telegrafie en telefonie, golflengten: 14,9-12,2513,5-14,25-16,0-26,0 m.
AND Tjililin, telegrafie, golflengten: 18,8-28,8-37,5 m.
ANE Bandoeng, telegrafie en telefonie, golflengte: 17,4 m.
ANF Tjililin, telegrafie, golflengten: 20,3 en 36,5 m.
ANH Malabar, telegrafie en telefonie, golflengte: 17,4 m.
F L Eiffeltoren, telegrafie, golflengten: 32,0 en 75,0 m.
G B H Grimsby, straalzender, golflengte: 25,906 m.
16,216 en 34,168 m.
GBI
16,146 en 34,013 m.
G B J Bodmin
215
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GBK
„
„
»
16,574 en32,397 m.
G L Q Ongar, telegrafie,
,,
24,5 m.
GLS
„
„
»
15,0 m.
G2 BR Chelmsford, telegrafie, golflengte: 15,0 en 17,0 m.
G2 NM G. Marcuse, Caterham, telefonie, golflengte 32,5 m.
ID O Rome, telegrafie, golflengte 33,0 en 37.5 m.
KDKA Pittsburg, telefonie, golflengte 26,3 42,95 en 62,5 m.
L P Z Buenos Aires, telegrafie, golflengte 36,0 en 75,0 m.
O L O S.S. Slamat, telegrafie, golflengte 19,0-22,5 en 37,0 m.
P C J Philips Laboratorium Eindhoven, telefonie, golflengte
31,4 m. (oude golflengte: 30,2 m).
PCLL Kootwijk telefonie, golfl. 46,0-32,0 en 18,0 m.
PC MM„
telegrafie
„ 25,0-27,5 en 36,0 m.
PCPP
„
„
„ 27,0 m. en andere golfl.
pCRR
„
„
» 20,0 25,0 en 37,0 m.
PCTT
„
„
„ 21,0 en 29,5 m.
P K D Koepang, telegrafie, golflengte 32,0 m.
PKE Ambon, telegrafie, golflengte 24,0 m.
P O Z Nauen, telegrafie, galflengte 47,0 m.
R D I Petro Zavadosk, telegrafie, golflengte 34,2 m.
R D R L Leningrad, telegrafie, golflengte 28,5 m.
S P U Santa Cruz, straalzender, golflengte 15,576 m.
2 X A D Schenectady, N. J., telefonie, golflengte 21,96 m.
2 X A F Schenectady, N. J., telefonie, golflengte 32,7 m.
2 X G Rocky Point, telefonie, golflengte 16,02 m.
2 X T Rocky Point, telegrafie, golflengte 16,17 m.
VIS Sydney, telegrafie, golflengte 22,0-26,0-32,0-42,0-51,5 m.
WIK New Bruswick N. J. telegrafie 21,50 m.
WRNY Coteysville, N. J. telefonie, golflengte 30,91 m.
(gedeeltelijk ontleend aan: „Wireless World”)
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LIJST VAN TE GEBRUIKEN ONDERDEELEN.
1 plaat alluminium 20 X 30 c.m. dik 3 m.m.
1 plaat alluminium 30 X 15 c.m. dik 3 m.m.
1 plaat eboniet 30 X 6,3 c.m. dik 7 m.m.
2 koperen beugels.
2 variabele condensatoren cap. 100 c.m.
2 fij nregelknopschalen.
2 Philips laagfrequenttransformatoren.
1 veerende lampvoet.
2 lampvoeten.
8 aansluitklemmen.
1 roostercondensator cap. 200 c.m.
1 lekweerstand 1 megohm.
1 variable condensator cap. 50 c.m.
1 regelbare weerstand 500—500000 ohm.
1 vaste condensator cap. 2 mF.
bevestigingsschroeven.
montageboutjes.
montagedraad.
soldeeroogjes.
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UIT HET DOMEIN VAN DE KORTE GOLF
door J. J. Sterkenburg.
Het radio-amateurisme, dat zulk
een belangrijke rol in de ontwikke
ling van de radio heeft gespeeld en
er veel toe heeft bijgedragen, dat de
radio in weinige jaren van een spor
tieve liefhebberij van enkelen een
cultureele factor voor de geheele
menschheid is geworden, heeft in
den laatsten tijd in menig opzicht
veel van zijne aantrekkingskracht
verloren.
Waaraan is dit toe te schrijven?
In de eerste plaats zeker aan de ver
eenvoudiging van het radio-ontvangtoestel, dat voor de meeste luiste
raars thans een muziekinstrument is
geworden, dat ook zonder de gerings
te technische kennis naar behooren
J. J. STERKENBURG
door een ieder bediend kan worden.
Wanneer men dus tegenwoordig
hoort spreken van de geweldige toename van het aantal „radio
amateurs” in bijna alle landen der wereld, dan geldt dit in
werkelijkheid vrijwel uitsluitend de categorie der „radio
luisteraars”. De voor het meerendeel technisch ongeschoolde
luisteraars hebben over het algemeen „het wonder van de
radio” zonder meer als hedendaagsch verschijnsel aanvaard
en weinig belangstelling getoond voor de wijze, waarop vele
schijnbaar onoverkomelijke technische moeilijkheden overwon
nen werden, waardoor eerst het moderne radio-genoegen moge
lijk werd gemaakt.
Het feit, dat indertijd alleen „ingewijden”, met behulp van
een zeer mysterieus toestel, muziek uit den aether konden tooveren, verleende de radio vroeger jaren een karakter van groote
geheimzinnigheid, waarvan een zeer bijzondere aantrekkings
kracht uitging. Hoe aantrekkelijk was het daarbij voor die
ras-echte amateurs tvan vroeger, en hoe trotsch konden zij er
op zijn, door het aanbrengen van kleine technische verbeterin
gen in het nog primitieve ontvangtoestel de ontvangst-resul-
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taten steeds weer te verbeteren! Al was er ook in die dagen,
vergeleken bij thans, op radio-gebied niet veel bijzonders te
hooren, het „1’art pour Tart” principe huldigende, deed dit voor
hen eigenlijk minder ter zake.
De moderne radio-liefhebbers denken er echter geheel anders over. Nu de radio algemeen verbreid is en zich als „salon
waardig” heeft aangediend, worden er___ eischen gesteld en
wil men een radio-toestel bezitten, dat een volmaakt natuur
getrouwe weergave van muziek en spraak levert. Gezien deze
inderdaad niet geringe eischen, beseffen de meeste luisteraars
maar al te goed, dat het zonder. de noodige radio-technische
kennis niet zoo eenvoudig is zélf een toestel te bouwen, dat
even goed en bedrijfszeker werkt als de door ervaren amateurs
of na wetenschappelijke studies en proefnemingen door de mo
derne radio-laboratoria geconstrueerde apparaten.
De radio-amateur verlangt trouwens méér dan de voldoe
ning om zelf, volgens een of ander schema, een goed werkend
ontvangtoestel te hebben gebouwd. Hij wil héél wat meer! Hij
wil actief deelnemen aan de ontwikkeling der radio-techniek,
hij wil immers pionier zijn, een Columbus, die nieuwe werelden
gaat ontdekken!
Gelijk de Indianen in Noord-Amerika zich in de wilde natuur.
der „reservations” hebben teruggetrokken, zoo hebben talrijke
radio-amateurs in den laatsten tijd hun toevlucht gezocht in
het domein der korte golf, het „terra incognita,, der moderne
radio-techniek. Hier voelt de radio-amateur zich nog geheel
in zijn element, want hier valt inderdaad nog „radio-romantiek”
te beleven!
In de eerste plaats viert hier het zend-amateurisme hoogtij.
Op dit golflengte-gebied van gewoonlijk slechts eenige tien
tallen meters, kunnen de zend-amateurs van alle landen zich
naar hartelust draadloos onderhouden, waarvoor zij zich bij
het telegrafeeren bedienen van een wonderlijk eigen taaltje,
dat de niet minder wonderlijke naam „Radiese” draagt.
Deze radio-taal, „Radiese” heeft zich geheel uit de praktijk
gevormd en wordt uitsluitend toegepast door de internationale
broederschap van zend-amateurs. Zij is uit Engelsche idiomen
opgebouwd, maar hoe weinig Engelschen zullen er iets van
begrijpen!
Aanvankelijk gebruikte men hoofdzakelijk de afkortingen
der z.g. Q-code, die in het commercieel verkeer toepassing
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vindt. Voor volzinnen, die niet uit deze code-woorden konden
worden samengesteld, bezigt men afkortingen der Engelsche
taal. Zoo beteekent b.v. de raadselachtige mededeeling „bdli
jmd x’s sum spkstns tis om” in normaal Engelsch: „badly

jammed by statics and some sparkstations; till I send old
. man” (hevig gestoord door luchtstoringen en eenige vonkzenders; tot een volgende keer, beste kerel). Men zal toegeven,
dat deze taal haar vreemsoortigen naam alle eer aandoet.
Wanneer zulk een amateur de seinen van een voordien nog
niet gehoorden zend-amateur opvangt, zal hij hem gewoonlijk
een zgn. QSL-kaart doen toekomen. Het is dan ook de glorie
van den zend-amateur de muur van zijn „studio” met een zoo
groot mogelijk aantal QSL-kaarten uit alle deelen der wereld
te versieren, als bewijs, waar zijn zender overal gehoord is
geworden.
De hieronder afgebeelde QSL-kaart is afkomstig vaneenFinsch
zend-station te Helsingfors, dat de roepletters 2BS heeft. Deze
kaart is bovendien nog zeer toepasselijk geïllustreerd. De knaap
vangt „CQ’s”, m.a.w. de bezitter van 2BS luistert geregeld naar
kortegolf-oproepen. Deze worden door de signalen CQ....
in afwachting of zij door kortegolf-luisteraars opgevangen wor
den, die dan gewoonlijk als bewijs van ontvangst een QSLkaart sturen. Het „Best 73’s”.beteekent: „hartelijke groeten”.
De afkortingen, waarachter verschillende bijzonderheden ver
meld worden (in dit geval uitvoerig op de achterzijde van de
kaart aangegeven) beteekenen:
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WKD (worked): werktijd
QRK: ontvangsterkte
RCD (received): ontvangen QSB: toon
CRD (card): kaart
QSS: fading
QSO: in communicatie met ....
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.RECEiy.ER: SCHNELL l-fl;

QSO: n .-ff' *tc
AM WAltlNG FR'UR CRD —• '. '
- TNX FR IT, OM■ ' '

QSL kaart van een Finscben zend-araateur.

De mededeeling „am waiting fr ur crd-tnx fr it, om” is weer
„Radiese” en beteekent: „Am waiting for your card, thanks
for it, old man.”
De ontvangsterkte (QRK) wordt gewoonlijk aangeduid door
de letter r met een cijfer er achter. Deze cijfers loopen van
1 tot 9 en wel van „nauwelijks hoorbaar” tot „luidsprekersterkte”. Zij, die de beteekenis der overige afkortingen van
de Q-code of van de „Radiese” wenschen te weten, zullen deze
in de meeste Engelsche of Amerikaansche radio-jaarboeken
vermeld vinden.
Maar ook de bescheiden luisteraar kan op de korte golf zeer
ongewone dingen beleven. Wij behoeven slechts te denken aan
den amateur in Nederland-Indië, die op den gedenkwaardigen
nacht van 11 op 12 Maart 1927 naar die wonderlijke geluiden
in den wereld-aether luisterende, bij het afzoeken van den aether
plotseling door het snerpend fluiten van den draaggolf van
een nog onbekend kortegolf-station verrast werd. Een oogen221
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blik van spanning. Een nieuw station? Zeker weer een Ameri
kaan! Haastig het toestel bij geregeld, steeds luider en duide
lijker klinkt muziek
Dan hoort hij spreken en weerklinkt voor den eersten maal in den Indischen tropennacht
de stem uit het Moederland: „Hallo, Nederlandsch-Indië!
Hallo! Hier PCJJ, de kortegolfzender van het Philips RadioLaboratorium te Eindhoven in Holland!” Welk een ontroerend
oogenblik voor den eenzamen luisteraar! Hij heeft gehoord, wat
nog geen ander vóór hem hoorde. En als hij den volgenden mor
gen zijn wonderlijk beleven aan anderen vertelt, dan..............
gelooven zij het eerst niet! Totdat uit Nederland de telegrafische
bevestiging ontvangen wordt.
Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat zij, die in Indië
de stem van den Philips kortegolfzender voor de eerste maal
hoorden, dit als een onvergetelijk oogenblik in hun leven be
schouwen. Er zijn zelfs vele luisteraars geweest, die in hun
ontvangstrapporten er eerlijk voor uitkwamen, dat zij bij het
hooren van het Wilhelmus, bij deze zoo vertrouwde klanken hun
zendingen voorafgaande, bij deze zoo vertrouwde klanken hun
emotie niet konden bedwingen en zich niet geschaamd hadden
in het bijzijn van anderen tranen van ontroering te schreien.
Nu wij weten welke successen met het zenden op zeer korte
golflengten behaald werden, zal men zich wellicht afvragen,
waarom het betrekkelijk zoo lang geduurd heeft, alvorens men
met het nemen van proeven op deze golflengten is begonnen.
Want inderdaad was in Europa het omroepwezen reeds alge
meen verbreid, aleer men van de opzienbarende successen op
de kortegolf hoorde en hieraan aandacht ging schenken.
In Europa gebruikte men als kleinste golflengte voor den
algemeenen omroep ca. 200 m. Kleinere golflengten hebben
in de praktijk op betrekkelijk korten afstand het bezwaar, dat
zij vaak gepaard gaan met ernstige ontvangstoringen.
Al is het hier niet de plaats grondig op het wezen van het
fading-effect en de Heaviside-laag (juister is eigenlijk van
de „Kennelly-Heaviside-laag” te spreken) in te gaan, zoowel
het vijandige fading-effect, waarmede de kortegolf-amateur
meer dan hem lief is, kennis maakt, als de sympathieke
Kennelly-Heaviside-laag, die kortegolf-ontvangst op grooten
afstand mogelijk maakt, mogen hier niet onvermeld blijven.
Zoowel het fading-verschijnsel als het wezen der KennellyHeaviside-laag zijn natuur-wetenschappelijke problemen, die
echter mede door de onderzoekingen van Nederlandsche geleer222
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den als Prof. Dr. G. J. Elias, Dr. Balth van der Pol e.a. in den ♦
laatsten tijd een deel van hun geheimzinnig karakter verloren
hebben.
Het is gebleken dat de fading nauw verband houdt met een
boven in den dampkring aanwezige laag, aangeduid als de
„Kennelly-Heaviside-laag”, die de eigenschap heeft de uitgezon
den opwaarts gaande golven wederom naar beneden „terug te
buigen”, waarna deze de ontvang-antennes bereiken, waardoor
het mogelijk gemaakt wordt hiermede zeer groote afstanden
te overbruggen.
Het is nog niet zoo lang geleden, dat men voor radio-tele-.
grafische doeleinden steeds langere golflengten ging gebrui
ken. Dit is ook zeer begrijpelijk, wanneer men slechts bedenkt,
dat zich tusschen zender en ontvanger als beletsel het bolsegment van de aarde bevindt, waaromheen de golven buigen
moeten. Des te langer dus de buigende golf is, zoo dacht men,
des te gemakkelijker zou dus deze hindernis overwonnen kun
nen worden.
Bij deze opvatting werd echter steeds aangenomen, dat de
atmosfeer een uitnemende isolator is en de golven zich dus
voornamelijk langs de aardoppervlakte voortplanten.
Alhoewel Heaviside en geheel onafhankelijk van hem Kennelly in 1902 een hypothese over den gunstigen invloed van
de hooge atmosfeer op de voortplanting van bepaalde radio
golven opstelde, heeft het geruimen tijd geduurd, alvorens
deze opvatting door de geleerde wereld aanvaard werd.
Daar men slechts over een gebrekkige kennis van de samen
stellingen van den electrischen toestand van de hooge atmosfeer
beschikte, was het practisch niet mogelijk zich aan theoretische
voorspellingen over de gedragingen van de korte golf te wagen
en was men geheel op experimenten aangewezan.
Groote verwachtingen inzake deze proefnemingen had men
echter destijds van wetenschappelijk standpunt niet, want ook
de bijkomstige omstandigheden droegen er niet toe bij, dat ver
rassende successen verwacht konden worden.
'Hierbij moet niet alleen aan de aardkromming gedacht wor
den, die reeds als een ernstig beletsel voor de kortegolf-transmissie aangeduid werd, ook de absorptie der radio-golven door
de aarde speelt hierbij een belangrijke rol. Men wist n.1. reeds,
dat de zich langs de aarde bewegende radio-golven ten deele
door de aarde geabsorbeerd worden en wel meer of minder
naar gelang van de golflengte en verder o.m. van het feit of
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zij voortschrijden over vochtigen grond, drogen grond, zee
water of zoetwater.
Uit onderzoekingen van Zenneck is b.v. gebleken, dat golven
van 2000 m. en langer over zeewater practisch alle afstanden
over de aarde kunnen afleggen en zonder merkbare absorptie,
terwijl golven van 10 m. lengte slechts een afstand van 3.S
km. zullen afleggen. Merkwaardig is het, dat deze korte gol
ven over drogen grond loopend ongeveer evenveel worden
geabsorbeerd als wanneer zij over zeewater loopen, terwijl
golven van 10.000 m. over zee 10.000 maal verder kunnen loo
pen, voordat zij dezelfde absorptie ondergaan, als welke zij
boven drogen grond ondervinden. De grootste absorptie onder
gaan echter korte golven bij het voortschrijden over vochtigen
grond.
Niet alleen dus, dat de korte golven aan een belangrijke
absorptie in de aarde onderhevig zijn, ook de aardkromming
vormt een ongunstigen invloed op het voortschrijden der korte
golven. Het was daarom voor de wetenschap zeer bevreemdend,
toen uit proeven, ook door tal van amateurs genomen, bleek,
dat de ultra korte golven voor het overbruggen van groote af
standen in het geheel niet' te verachten waren en zelfs menig
voordeel boven de lange golven boden. Hoewel eerst ongeveer
in 1924 van wetenschappelijk standpunt op de goede transmis
si e-eigenschappen der korte golven gewezen is, zijn het radio
amateurs geweest, die reeds in 1916 er in slaagden met een
vermogen van vaak niet grooter dan door een electrisch strijk
ijzer verbruikt, telegrafische communicatie tusschen Amerika
en Europa te onderhouden.
Door deze successen werd wederom de aandacht gevestigd
op de theorie van Kennelly en Oliver Heaviside. Hun hypothese,
aangaande het gedrag van de hoogere atmosfeer ten opzichte
van de radio-golven, wordt thans ook van wetenschappelijk
standpunt vrijwel algemeen aanvaard.
Toch is het wezen der Kennelly-Heaviside-laag, (of wellicht
lagen), die zich op een hoogte tusschen de 80 en 210 km. boven
de aarde bevinden, nog niet geheel ontraadseld. Men neemt aan,
dat deze laag o.m. ontstaat door de werking van de zonne
stralen op de atmosfeer en dat zij telkens na het invallen van
de duisternis een belangrijke wijziging ondergaat. Dergelijke
wijzigingen maken zich bemerkbaar door aanzienlijke sterktewisselingen bij de ontvangst (fading-effeet).
De sterkte-wisseling in de ontvangst der kortegolfuitzendin224
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.IDEALE PHILIPS COMBINATIE.
■
jaten'durven
Eenvoud in bediening. Wie had zelfs o vóór weinige
denken, dat de primitieve en ingewikkelde toestellen mett ontelbare knoppen,
draden en spoelen vervolmaakt zouden word eri tot een apparaat, d»t l: ij den
-waren zl n des woords ,,ln'‘n handomdraai” op vrijwel ieder gewent, hl
Europccsch zendstation afstemt. Een antenne van vlecht» 10/20 m geeft «J dc
grootste selectiviteit.
Eenvoud in uiterlijk. Klein, bescheiden en toch sierlijk is ons appz»
raat. dat in leder • Interieur op zijn plaats is. Van het tot nu toe geldende
principe, dat een Radiotoestel ook een aandacht vragend meubel moest
zijn, weken wij geheel af.
Eenvoud in constructie. Tot de kleiost denkbare afmetingen is alles
teruggebracht. Ons wisselstroomtoevtel Nr. 2501 bespaart U aanschaüing van
Accu en Gelijkrichter. zoowel als van de roostetbatterij.
Schoonheid in reproductie. De geluidsweergave Is, dank zij de supe/
rieure kwaliteit van alle onderdeden
*
PHILIPS TRANSFORMATOR
PHILIPS „MINIWATT" WONDERSERIE.
zoo zeldzaam vol en natuurgetrouw, dat de Philips Luidspreker hierbij vol»
komen tot zijn recht komt
Schoonheid van den luids ker sidd en wij als cisch, daar de
g van muz lek en spraak den
verwonderlijk natuurgetrouwe verto
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gen kan zich op geheel verschillende wijzen bemerkbaar maken.
Het kan langzaam plaats vinden, zoodat een of tweemaal per
minuut het minimum en maximum doorloopen wordt en ook
in een sneller tempo, zoodat dan b.v. elke twee seconden de
sterkte verandert. De muziek zal dan bij vlagen hoorbaar wor
den. Treedt de fading in een nog sneller tempo op — eenige
malen per seconde — dan ontstaat een zeer storend roffelend
geluid. Door het gebruik maken van speciale anti-fading inrich
tingen, zooals ook b.v. bij den Rijksradiodienst te Bandoeng in
gebruik, wordt het echter mogelijk gemaakt de storende in
vloed van het fading verschijnsel tot een minimum te beperken.
Zooals gezegd zullen de kortegolven de aarde loslaten en
eerst na „terugbuiging” door de Kennelly-Heaviside-laag de
ontvangantennes bereiken. Juist daardoor kunnen met de korte
golven zeer groote afstanden op aarde overbrugd worden.
Het begrip „korte golf” is in de radio-techniek al spoedig
gebleken zeer relatief te zijn. Geruimen tijd placht men met
„korte golf”-stations de omroepstations tusschen de 200 en 600
Meters aan te duiden en de golflengten beneden de 100 Meter
als het „ultra-kortegolf”-gebied. Daar van deze ultra korte
golven, die tusschen de 15 en ongeveer 70 meter het meest doel
matig bleken en thans honderden stations op deze golflengten
werken, wordt thans dit golflengte-gebied als dat der ware
„korte golven” aangeduid. Inmiddels heeft men n.1. getracht
op nog kortere golflengte en wel van slechts enkele meters te
werken. Het hiermede bereikte resultaat is over het algemeen
echter vrij negatief geweest. Op een golflengte van ca. 5 meter
konden zelfs jmet sterke; stations slechts geringe afstanden
overbrugd worden, daar deze golven voor een deel langs de
aarde gaan en daar aan zeer groote absorptie onderhevig zijn,
terwijl de naar boven gerichte golven de aarde voor goed ver
laten.
We mogen de Kennelly-Heaviside-laag ongetwijfeld als een
meevallertje beschouwen, want indien deze er niet ware, dan
zouden we b.v. voor een radio-telephonie-verbinding met Nederlandsch-Indië vermoedelijk over ca. 100.000 X meer energie
moeten beschikken dan voor de kortegolf-emmissie noodig is.
De successen met het telegrafeeren op de korte-golf behaald,
hebben ertoe geleid, dat ook de Nederlandsche Rijksradiodienst
eenige jaren geleden onder leiding van Dr. Ir. Koomans proe
ven op de korte golf is gaan doen. In Augustus 1925 werd een
geregelde telegrafie-dienst met slechts enkele kilowatts anten225
15

ne-energie geopend. Thans hebben de Rijks-kortegelf-telegrafiezenders te Kootwijk het telegrafisch verkeer met NederlandschIndië voor 99 pCt. van het lange-golf-Kootwijkstation overge
nomen.

Dr. A. F. Philips voor de microfoon bij de uitzending van het eerste
Mengelberg-concert.

In 1925 twijfelde men echter nog sterk of het mogelijk zou
zijn met eenige bedrijfszekerheid op de korte golf met Nederlandsch-Indië te telefoneeren. De proeven door amateurs op
golflengten tusschen 25 en 45 m met een energie van 1 KW.
gedaan, hadden weliswaar verrassende resultaten opgeleverd,
maar van een geregelde ontvangst kon niet worden gesproken.
Waar men voor radio-telefonie heel wat meer energie noodig
heeft dan voor radio-telegrafie, waarvoor enkele honderden
Watts vaak reeds voldoende zijn, wist men dat telefonie-proeven op de korte golven alleen dan zouden slagen, indien men
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met een antenne-energie van 10 kW of meer zou kunnen
werken.
Ieder Nederlandsch radioamateur zal er met recht trotsch
op zijn, dat door de Philips Fabrieken, die zooals bekend over
een zeer modern wetenschappelijk radio-laboratorium beschik
ken, het initiatief genomen werd om een zeer krachtigen korte
golf-telefoniezender te bouwen, waarbij een golflengte gekozen
werd, die het vermoeden wettigde, dat deze zender over vrijwel
de geheele wereld gehoord kon worden.
Over dezen zender zijn reeds tal van publicaties verschenen
(Radio-Nieuws, 1 Jan. 1928), zoodat wij ons er toe zullen be
palen in het kort eenige wetenswaardigheden over dezen sinds
dien wereld-vermaarden zender te vermelden.
Nadat door verschillende geleerden van het Philips Labora
torium, Dr. Holst, Dr. Balth. v. d. Pol, e.a. uitvoerige voorbe
reidende theoretische studies waren gemaakt, werd de heer
J. J. Numans, de bekende kortegolf-expert, met de constructie
van den zender belast. Het was van het begin af aan de be
doeling, dat deze zender zich vooral zou kenmerken door groot
vermogen, zeer zuivere weergave en constantheid der golf
lengte. Een golflengte van ca. 30 m werd gekozen, omdat hier
mede zeer groote afstanden bereikt zouden worden, zonder
te veel last te hebben van al te sterke fading.
De technische moeilijkheden waren niet gering.
Een zeer belangrijke factor bij een kortegolfzender is o.m.
de constantheid der golflengte. Zooals bekend, vereischt goede
kortegolf-ontvangst een zeer scherpe afstemming, welke alleen
dan verkregen kan worden, indien de golflengte van den zender
absoluut constant is.
Voor dit doel heeft men bij den Philipszender gebruik ge
maakt van de methode van het trillend kwartskristal.
Het beroemde echtpaar Curie ontdekte namelijk in 1880 dat,
wanneer een kristal van Rochelle-zout tusschen twee metalen
platen geplaatst wordt en op deze platen een druk wordt uit
geoefend, deze een electrische lading verkrijgen. Deze electriciteit wordt „piezo-electriciteit” genoemd (piezo is het
Grieksche woord voor „drukken”).
Behalve kristallen van Rochelle-zout, heeft ook b.v. kwarts
deze merkwaardige eigenschap. Voor de radio werd dit het
eerst door Cady toegepast, die van kwarts gebruik maakte,
daar het niet onderhevig is aan atmospherische invloeden en
een zeer sterke structuur bezit.
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Niet alleen echter, dat het uitoefenen van een druk een electrisch effect tengevolge heeft, ook omgekeerd, wanneer een
spanningsverschil tusschen de platen tot stand wordt gebracht,
zal het kristal zich in de richting loodrecht op de beide platen
verkorten. Houdt dit spanningsverschil plotseling op, dan zal
het kwartskristal zijn oorspronkelijke gedaante weer trachten
aan te nemen. Door zijn elasticiteit zal het niet onmiddellijk
tot rust komen, maar evenals een gespannen veer, die losge
laten wordt, een aantal slingeringen om den evenwichtstoe
stand volvoeren. Beide platen zullen daardoor in het rhythme
der vibraties van het kristal beurtelings positieve en negatieve
ladingen verkrijgen. Er ontstaat dus een wisselspanning tus
schen de beide platen, met een frequentie gelijk aan de mecha
nische frequentie van het kristal.
De „eigen frequentie” d.w.z. de eigen trillingstijd van het
kristal wordt uitsluitend door de afmetingen van het kristal
bepaald. Een kwartskristal van 1 mm dikte heeft een eigen
frequentie overeenkomende met een golflengte van ongeveer
100 m.
De vibratie van het kristal kan alleen dan voortduren wan
neer de spanningswisseling tusschen de beide metalen platen
volkomen hetzelfde rhythme heeft als van de eigen trilling van
het kristal. Wanneer men nu een dergelijk, kristal in den roosterkring van een kleine zendlamp plaatst zal deze den zender
eene constante frequentie geven, m.a.w. de golflengte van
den zender kan op deze wijze volkomen constant gehouden
worden.
Niet minder belangrijk was het probleem der hiervoor benoodigde zendlampen, en het was ongetwijfeld gelukkig, dat de
Philips Fabrieken reeds meerdere ervaring op het gebied der
zendlampenconstructie bezaten.
De zendlampen voor kortegolf-zendinstallaties moeten name
lijk aan geheel andere eischen voldoen dan die voor langegolfstations. Bij laatstgenoemde stations kan men eenvoudig een
aantal zendlampen parallel schakelen om het benoodigde grootere vermogen te verkrijgen, bij kortegolf-zending is dit niet
mogelijk en moet men van speciale watergekoelde zendlampen
gebruik maken.
Waarom is het noodig bij dergelijke zendlampen van groot
vermogen waterkoeling toe te passen? Wjj behoeven hiertoe
slechts te denken aan den verbrandingsmotor. Bij de construc229
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tie dezer motoren wordt niet alleen gestreefd naar het nuttig
effect van den motor door betere en snellere verbranding bij
hoogeren druk en hoogere temperatuur op te voeren, maar
vooral ook om een zeer doelmatige afkoeling van den motor te
verkrijgen. Het grootste nuttige effect kan eerst dan bereikt
worden, wanneer een deel der ontstane warmte door zeer goede
kunstmatige afkoeling wordt afgevoerd.
Is het niet eigenaardig, dat een dergelijk probleem zich ook
bij de ontwikkeling der zendlampen voor groot vermogen heeft
voorgedaan? Vooral bij de sterke kortegolf-telefonie-stations,
die een zeer sterke energie-uitstraling vereischen, komt het er
op aan de zendlampen op doeltreffende wijze af te koelen.
In iedere zendlamp wordt n.1. de anode door den haar treffenden electronenstroom verhit, zoodat deze ook onder normale om
standigheden vaak roodgloeiend zal worden. Door den gloeidraad worden, zooals bekend in gloeienden toestand negatief
geladen electronen uitgezonden, die door de positief geladen
anode worden aangetrokken. Dit „electronen-bombardement”
heeft tengevolge, dat de anode al spoedig gloeiend heet wordt.
Wanneer deze verhitting al te sterk wordt, dan bestaat het
gevaar, dat de anode gassen gaat afgeven, die niettegenstaande
de beste evacueeringsmethoden niet steeds daaruit verwijderd
kunnen worden. De werking der zendlamp zou hierdoor zeer
worden benadeeld, zoodat het dus noodzakelijk is de tempera
tuur van de anode kunstmatig zoo laag mogelijk te houden.
De anode moet daarom op een of andere wijze met behulp
van een koelmiddel als b.v. lucht, water, olie, enz. afgekoeld
worden. Toch moet men er natuurlijk tevens voor zorgen, dat
het vacuum tusschen gloeidraad en anode blijft bestaan, zoo
dat het noodzakelijk is gebleken de anode tot een deel van de
buitenwand van de zendlamp te maken. Een dergelijke korte
golf-zendlamp voor groot vermogen ziet men hierbij afgebeeld.
De anode vormt het cylindrische metalen onderstuk van de
lamp, die aan het glazen bovenstuk is aangesmolten en lucht
ledig gepompt is, zoodat het vacuum tusschen anode en gloei
draad behouden blijft. Nu klinkt dit zeer eenvoudig, maar de
techniek is er eerst sinds eenige jaren in geslaagd om metaal
en glas luchtdicht te lasschen. De uitzettingscoëfficient van het
te gebruiken metaal moet namelijk vrijwel gelijk zijn aan die
van glas, anders zou bij eenige temperatuurswisseling de lasch
onmiddellijk stukspringen.
In het Laboratorium der Philips Fabrieken, waar men dit
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vraagstuk nauwkeurig bestudeerd heeft, is men er in geslaagd
met behulp van een chroomijzerlegeering deze moeilijkheid uit
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Zendlamp zonder
koelmantel.

Philips Wutergekoelde Kortegolfzendlamp
TA >2/20000 IC
gebruikt in den Philips zender,
(hoogte ca. 80 cm.)

den weg te ruimen. Niet alleen voor zendlampen, ook voor de
bekende „Metalix”-Röntgenbuizen vindt deze werkwijze toe
passing.
Zooals op de afbeelding te zien is, bevindt zich om de cylindervormige anode een waterreservoir, de koelmantel. De toeen afvoer van het water geschiedt door lange gummi-slangen,
waardoor tevens vermeden kan worden, dat geen afleiding naar
aarde plaats vindt.
De toevoerleidingen zijn overal eveneens ingesmolten, maar
al kan men door deze luchtdichte afsluiting aanzienlijke stroom231

sterkten door het glas naar binnen voeren, voor de zekerheid
wordt voor de noodige koeling gezorgd en wel met behulp van
samengeperste lucht, die o.a. door de koperen leidingen der
gloeistroom-toevoerdraden, die aan deze plaatsen kleine openingen hebben, naar binnen geblazen wordt.
De constructie van watergekoelde zendlampen heeft voor de
radic-techniek nieuwe mogelijkheden geopend en in dit ver
band mag niet onvermeld blijven, dat de eerste exemplaren der
Philips watergekoelde zendlampen door Marconi indertijd ge
bruikt werden voor zijn geslaagde telephonie-proeven tusschen
Engeland en Australië.
Waar wij hier van de zendlampen voor groot vermogen mel
ding maken, moet er op gewezen worden, dat ook de kleine
amateur-zendlamp aan zeer bijzondere eischen moet voldoen.
Gezien het groote aantal amateurs, dat zich tegenwoordig
met het zenden op de kortegolf bezig houdt zij hier nog ver
meld, dat de Philips Fabrieken ook aan de constructie dezer
lampen sinds geruimen tijd hun aandacht hebben geschonken
en met behulp van deze kleine zendlampen kon door de kortegolf-zendamateurs reeds menig zend-record geboekt worden.
Terwijl bij zendstations voor het onderhouden van een ge
regeld verkeer het rendement een zeer belangrijke factor is,
komt het er bij den amateur-zender op aan een zoo groot mo
gelijk energie zoo billijk mogelijk te verkrijgen.
De grootte van de „output” van een zendlamp wordt door
twee factoren bepaald, de anodespanning en den verzadigingsstroom (maximaal te bereiken anodestroom). De output neemt
evenredig toe met den verzadigingsstroom. De verhouding tus
schen output en anodespanning kan niet zoo eenvoudig uitge
drukt worden, maar ook hier kan men zeggen, dat hoe grooter
de anodespanning is, des te grooter ook de energie is, die men
aan de lamp kan onttrekken. Men kan dus een bepaalde output
op twee wijzen verkrijgen, öf met een lage anodespanning en
een betrekkelijk hoogen verzadigingsstroom, öf met een hooge
anodespanning en een naar verhouding geringen verzadigings
stroom. Voor amateur-zendlampen is het eerste gunstiger, daar
juist het duurste gedeelte van de zend-installatie het verkrij
gen van een hooge gelijkspanning voor de anode van de zend
lamp is.
Om met een betrekkelijk lage anodespanning een groote
energie te verkrijgen, is een hoog emissie-vermogen van den
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gloeidraad noodig. De Philips-amateurzendlampen zijn daarom
van een speciaal geprepareerden gloeidrad voorzien.
Een zeer practische amateur-zendlamp, die veel door de zend
amateurs van alle landen gebruikt wordt, is de Philips 10 Watt
amateur-zendlamp TB 04/10. Deze lamp heeft een gloeispanning van 7,5 Volt, een gloeistroom van 1.25 Amp., max.
anodespanning van 400 Volt, een verzadigingsstroom van ca.
500 mA, een versterkingsfactor van ca. 7,5, een steilheid van
ca. 2 mA/V en een inwendigen weerstand van 3500—4000 Ohm.
Het gunstige van een dergelijke lamp is o.a., dat deze reeds
met een zeer lage anodespanning zal oscilleeren en hiermede
kortegolf-verbindingen over groote afstanden tot stand kun
nen worden gebracht. Met 220 a 250 Volt anodespanning kan
de opgenomen energie 5 a 10 Watt bedragen.
Wat de constructie van den Philips kortegolfzender be
treft, zoo bedraagt de frequentie van het kristal 1.656.000
perioden per seconde (golflengte ca. 181.06 m.) Op de
kristal-oscillatorlamp volgen 6 versterkertrappen, waarvan
een dient voor verdubbeling van de frequentie en een andere
voor verdrievoudiging. Op deze wijze wordt een frequentie van
9.936.000 perioden per sec. verkregen, overeenkomende met
een golflengte van ca. 30,2 m. Er zijn dus in het geheel 7 cas
cadentrappen, waarvan de laatste twee, watergekoelde zendlampen bevatten. Modulatie geschiedt in den anodeketen van
de laatste watergekoelde versterkerlamp met behulp van
twee watergekoelde modulatorlampen, gezamenlijk vermogen
30 kW. Deze worden voorafgegaan door de beide glazen submodulator-trioden, gezamenlijk vermogen ca. 400 Watt.
Over de antenne van den Philipszender hebben vele wonder
lijke verhalen de ronde gedaan. In verband met de behaalde
successen vermoeden sommigen zelfs de aanwezigheid van een
volledige beam-installatie. In werkelijkheid bestond deze an
tenne uit een enkele draad van phosphorbrons aan een houten
paal op de binnenplaats van het laboratorium bevestigd.
De antenne moet een zoo groot mogelijk deel der door den
zender opgewekte energie uitstralen en wel in den vorm van
electromagnetische golven. Wil men een bepaald ontvangstation
bereiken of wel een bepaald werelddeel, dan is natuurlijk een
geringe spreiding der antenne-straling gunstig. Voor het door
de constructie van den Philipszender beoogde doel om, behalve
233

Hr. Ms. de Koningin en Prinses Juliana voor de microfoon van den Philips
Kortegolfzender te Eindhoven.
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in Nederlandsch-Indië ook in andere werelddeelen gehoord te
worden, moest de antenne uiteraard naar alle richtingen stra
len. In de praktijk is ook gebleken, dat de Philips uitzendingen
in alle werelddeelen goed gehoord worden.
Al zullen de meeste zend-amateurs op de korte golf zich er
toe moeten bepalen — ook al mede in verband met de kosten —
om telegrafie-signalen uit te zenden, het aantal amateur telefonie-stations op de korte golf neemt in den laatsten tijd gaan
deweg toe. Men behoeft niet tot het nachtelijk uur te wachten
om naar het draadlooze telephonie-verkeer tusschen de zend
amateurs te luisteren. Ook overdag kan men heel wat gesprek
ken in den aether beluisteren. Al is voor de zend-amateurs de
voldoening om hun stem over de aardbol te laten weerklinken
ook eenzijdig — het eigenlijke kruisspreken veroorzaakt heel
wat technische moeilijkheden, er gaat ongetwijfeld niets boven
het gesproken woord.
Welk een emotie, voor de eerste maal voor de microfoon,
dat kleine marmeren blokje, te spreken en dan aan de „vérdragende” consequenties hiervan te denken! Schrijver dezes,
die geruimen tijd als „wereld-omroeper” fungeerde, weet
zich dan ook maar al te goed te herinneren welke wonder
lijke gewaarwording het was, toen hij voor het eerst in
de Philips-studio stond, vóór hem de microfoon en daarachter
de ivereld, waar tot in verre landen de luis
teraars aandachtig de gesproken woorden volgen. Twijfel, of
het gesprokene nu ook inderdaad gehoord werd, heeft voor
hem eigenlijk nimmer bestaan. Zangers, musici en tooneelspelers beklagen zich er vaak over dat zij geen contact met
hun onzichtbaar publiek hebben. Wellicht is dat bij artistieke
prestaties voor de microfoon anders. Wanneer schrijver dezes
tot een der Indische luisteraars in de rimboe een woord van
dank richtte voor een gezonden rapport en hem een groet uit
het moederland overbracht, dan zag hij het visionnaire
beeld van den eenzamen luisteraar in den Indischen tropen
nacht en hoe deze na het aanhooren van de tot hem gerichte
woorden even het hoofd knikte, alsof hij zeggen wilde:
„Dank je wel, vriend, al kan ik niet antwoorden, je hebt
me een heel gelukkig oogenblik bezorgd door mij in mijne een
zaamheid vanuit het verre moederland eens hartelijk toe te
spreken”. Wel niemand zal vermoed hebben, dat reeds eenige
maanden later Indië inderdaad zou antwoorden en een gere
geld gesprek mogelijk werd!
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Z.Exc. Minister Koningsberger spreekt in de Philips Studio tot Ned. Oost-Indië
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In werkelijkheid heeft dit persoonlijke toespreken de betref
fende luisteraars destijds nog heel wat dieper getroffen. Een
der gevallen, waar een dergelijke oproep den luisteraar in het
binnenland geheel van streek bracht, werd door een zijner
vrienden gerapporteerd. Deze schreef: „dat hij des nachts door
een helsch spektakel in de woning van een der buurlui wakker
werd en verschrikt diens woning binnengaande, daar onzen
luisteraar een wildedans door de kamer zag uitvoeren. Nog
trillende op zijn beenen van opwinding, stamelde deze, dat hij,
luisterende naar een Philips-uitzending en op niets verdacht
zijnde, plotseling zijn eigen naam uit den luidspreker hoorde
weerklinken.......... ”
Niet alle sprekers, die later voor de microfoon van den
Philipszender het woord tot Nederlandsch-Indië gericht heb
ben, hadden blijkbaar onmiddellijk dat volle vertrouwen. Toen
in Mei 1927, dus vrij kort nadat de eerste verbinding tot stand
was gebracht, de Minister van Koloniën de reeks der officiëele
sprekers opende, keek hij in de studio aanvankelijk eenigszins
bedenkelijk naar het eenvoudige houten statief, waaraan de mi
crofoon bengelde. Z.Exc. was eigenlijk pas goed overtuigd, dat
er inderdaad „iets gebeurd” was, toen een telegram uit Indië
bevestigde, dat zijn rede daar uitnemend was verstaan.
Hoe snel wij tegenwoordig leven en hoe spoedig wij ons al
meer aan de door de radio geschapen nieuwe communicatie-mogelijkheden gewend hebben, moge blijken uit een aardig voorval,
waarvan de Minister van Koloniën in zijn rede melding maak
te. De Minister had namelijk eenige dagen van tevoren een
telegrafischen gelukwensch aan zijn te Pasaroean gevestigden
zoon gericht en daaraan toegevoegd „telefonisch nader”. Toen
hij nu dit telegram in het telegraafkantoor te Den Haag ter
verzending opgaf, keek de dame aan het loket hem verbaasd
een vergissing was? „Telefoaan eri~ vroeg of dit soms
nisch nader!” Dat heeft nog geen vader aan zijn zoon in Indie
kunnen seinen en ik ben er trotsch op de eerste te zijn”, ver
volgde de Minister, niet zonder eenige ontroering in zijn stem
te verraden.
Ook onze stamgenooten in Zuid-Afrika hebben blijk gegeven
van levendige belangstelling voor de Philips kortegolf-uitzendingen, hetgeen op treffende wijze bleek uit de eenvoudige
woorden in een der Kaapstadsche bladen, geschreven in dat
typische Zuid-Afrikaansch, naar aanleiding van een der eerste
uitzendingen door den Philipszender:
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„As ’n mens so’n stem hoort, dan hou jij jou asem op om
nog meer te kan hoor!”..........
Treffender kan de ontroering* wel niet geschetst worden. In
alle Zuid-Afrikaansche bladen werd indertijd ook uitvoerig
gewag gemaakt van het historisch gebeuren, dat „Koningin
Wilhélmina haar mense in die buitenland toespreek” en een
der dagbladen vermeld, dat „Hare Majesteit haar toespraak
eindig met die welbekende Hollandsche segsivijse — soos ons
in die ou-dage altoos gehoor het van manne soos president
Kruger en Generaal Joubert
„Ik heb gezegd”
Een amateur in de Oranje-Vr ij staat schreef aan het Philips
Laboratorium:
„U uitsaaiprogramma tel ek op al van de 11de Maart. So ver
soos ek weet is ek die eerste Afrikaner, ivat U transmissie
opgetel het. Dit sol, ons Afrikaners groot genoeg verskaf os;
U wil aanhou met U uitsaaidiens. Die modulasie is eerste klas
en spraak baie duidelik.”
Een ander Afrikaander, die critischer was aangelegd,
schreef:
„Ons het lekker gelag om die stuk „Tea for two”, want dit
toon, dat Holland beetje agter die tye is” en hij voegde er
verder aan toe: „Ek het ’n paar Hollander vriende, wat ly aan
heimivee en ek sou dit ’n groot guns ag as U liulle sou oproep
en hulle gelukkig maak om ’n stem uit hulle natte Holland te
hoor.”
In de historie zijn dit vele jaren,
„In die ou-dage”
in de radio-geschiedenis bijkans slechts maanden. De toespraak
van Hr. Ms. de Koningin en Prinses Juliana, alsook van de
officiëele personen, die na Haar nog het woord tot onze overzeesche gewesten richtten, zijn historische gebeurtenissen die
men weliswaar aan de vergetelheid kan ontrukken door ze te
boek te stellen, maar nu men er inmiddels reeds in geslaagd -is
een geregeld kruisspreken -met Nederlandsch-Indië tot stand te
brengen, behooren deze merkwaardige feiten reeds weer tot
het verleden van de radio.
Thans, waar ook de Rijksradiodienst onder leiding van Dr.
Koomans de radio-telefonische verbinding steeds bedrjjfszekerder maakt en Philips binnenkort den definitieven omroepzender voor Nederlandsch-Indië in bedrijf gaat stellen, zal
menigeen vol belangstelling de verdere ontwikkeling der radio
techniek volgen. Maar dit alles kan niet wegnemen, dat Neder239
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land de baanbreker voor den wereld-omroep is geweest, het
geen ook blijkt uit een uit de „Wireless World” overgenomen
teekening, waarvan het onderschrift luidt:

I

„In 1652 versloeg Admiraal Tromp, de dappere Hollandsche
bevelvoerder, de Engelsche vloot onder Admiraal Blake bij
Dover en, der traditie getrouw, voer hij het Kanaal op met een
bezem in den mast, ten teeken, dat hij de zeeën schoongeveegd
had.
In 1927 heeft het Nederlandsch zendstation van Philips te
Eindhoven op de kortegolf den aether schoongeveegd en op
nieuw Engeland een lesje gegeven, echter ditmaal op vriend
schappelijke wijze”.
Ook bijgaande teekening uit een Australisch blad toont, hoe
zeer men in Engeland, bij al de waardeering voor de Nederlandsche kortegolf-uitzendingen, het betreurde, dat Engeland
niet zelf het initiatief genomen had om een radio-telefonische
verbinding met hare koloniën tot stand te brengen. Het rebroadcasten van Daventry’s programma's door den Philipszender,
die door de omroepstations in Australië, Zuid-Afrika en Engelsch-Indië op hunne gewone golflengten uitgezonden konden
worden, hebben ongetwijfeld een diepen indruk gemaakt en
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veel er toe bijgedragen, dat Engeland door het kortegolfstation
te Chelmsford het werk van PCJJ heeft overgenomen.
Ongetwijfeld staan ons op het gebied der korte golf nog ver-
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Een illustratie uit een Australisch blad, naar aanleiding van het geslaagde
rebroadcasten van Daventry-programma’s door den Philips Zender.
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dere verrassingen te wachten en naast de mannen der theore
tische wetenschap zullen de kortegolf-amateurs door het ver
zamelen van practische ervaringen ongetwijfeld in belangrijke
mate aan de verdere ontwikkeling der kortegolf-techniek kun
nen medewerken.
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EEN EN ANDER OVER DEN MODERNEN
OMROEPZENDER
door G. W. White, chef van het laboratorium
der Ncderlandsche Seintoestellenfabriek.
Wanneer men een omroepdienst
gaat beginnen, zal in de eerste plaats
moeten worden overgegaan tot het
bouwen van een zender met studio en
controle-kamers met de daarbij behoorende microfoons, versterkers,
regel- en beproevings-apparaten. Na
dat al die apparaten zijn opgesteld
en beproefd, kan men met de regel
matige uitzending der programma's
een aanvang maken. Het zou echter
verkeerd zijn te denken, dat hiermede
het zuiver technische werk zoude zijn
beëindigd. lederen avond toch luiste
ren honderdduizend of meer personen
naar de uitzending van het betreffen
de station en niet zelden klaagt de
G. W. WHITE
luisteraar over een of andere tech
nische tekortkoming die hij bij een
uitzending meende op te merken: ge
woonlijk ligt zijns inziens de fout in „slechte modulatie” van
den zender. Jammer genoeg is een dergelijke klacht lang niet
altijd ongegrond en wellicht is het interessant om eens na te
gaan op welke wijze — zelfs bij den best toegerusten technischen omroepdienst — dergelijke moeilijkheden kunnen ont
staan.
De zender.
Het eigenlijke zendinstrument heeft momenteel weinig ge
heimen meer. Het bestaat in hoofdzaak uit een krachtinstallatie, waarmede men groote lampen voedt, welke hoogfrequente
energie opwekken en in de ruimte uitstralen overeenkomstig
de muzikale trillingen. De zender is toegerust met versterkerapparaten, zoodat de zwakke muziek-trillingen, die langs een
telefoonlijn als electrische stroompjes naar den zender worden
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gevoerd versterkt kunnen worden, teneinde de groote zendlampen naar behooren te kunnen bekrachtigen. Als resultaat van
zich over een tijdvak van zes jaren uitstrekkende proefnemin
gen kan men tegenwoordig de eischen, waaraan een zender
moet voldoen, scherp omlijnd omschrijven. Die eischen, alsmede
de methoden waarop men er op de eenvoudigste wijze aan kan
voldoen, zijn bij de radio-technici bekend en zijn derhalve in
alle moderne stations verwerkt. Zoo weet men bijvoorbeeld,
dat men bij het moduleeren de golflengte absoluut constant moet
houden, teneinde vervorming te voorkomen, die voornamelijk
in de donkere uren optreedt (night distortion).
Evenzoo gebruikt men overal gelijksoortige methoden om te
voorkomen, dat een hinderlijke machinetoon wordt uitgezonden
en ook, om de uitstraling te beletten van harmonische golven,
waarvan de luisteraars hinder zouden hebben bij de ontvangst
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van zenders, die op kleinere golflengten werken. Een zeer be
langrijk punt is voorts, dat alle details eener zehdinstallatie
van te voren kunnen worden berekend en zóó geconstrueerd,
dat de gemoduleerde energie, die den zender langs een telefoon-'
lijn bereikt, ook werkelijk „natuurgetrouw” wordt uitgestraald
en op dezelfde correcte wijze met behulp van een behoorlijk gebouwden ontvanger kan worden weergegeven. Den stroom in
de antenne kan men nauwkeurig de spanningswisselingen, die
aan het einde van de telefoonlijn optreden, doen volgen; deze
laatste wederom precies in overeenstemming met alle schakee243
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ringen van de menschelijke stem of muziek. Wanneer de bouw
van den zender naar behooren is geschied en wordt ook aan het
onderhoud de noodige zorg besteed, dan behoeft men niet be
vreesd te zijn, dat de eigenschappen van den zender van dag
tot dag noemenswaardige verschillen zullen vertoonen.
Telefoonlijnen.
Ongelukkigerwijze is de radio-ingenieur voor de overdracht
der muziek-trillingen van studio naar zendstation vrijwel steeds
afhankelijk van telefoonlijnen van veelal niet geringe lengte 1).
Hierdoor ontstaan sommige tamelijk ernstige bezwaren, die
voor een bepaalde lijn echter niet onoverkomelijk zijn. Aan het
begin van de lijn heeft men een apparaat, dat de door één of
meer speciale microfoons opgewekte energie versterkt. De door
dezen versterker aan de lijn afgegeven energie mag een zekere
waarde — welke door de telefoon-autoriteiten is vastgelegd —
niet overschrijden, zulks ter voorkoming van storende invloeden
op naburige leidingen. Een van de grootste bezwaren, die men
bij het gebruik van telefoonlijnen ondervindt, is het optreden
van parasitaire geluiden — meestal veroorzaakt door telegraafapparaten — die op de ontvangen muziek worden gesuperponeerd en er dan grondig in slagen, vooral de zwakkere passages
der muziek ongenietbaar te maken. De energie van die zwakke
passages is veelal slechts een fractie van het toegestane maxi
mum.
Dit bezwaar kan men tegengaan door de lijnen met veel zorg
te bouwen, goed uit te balanceeren en steeds diè verbinding te
kiezen, die momenteel het meeste vrij is van bijgeluiden. In het
geval, dat over lange afstanden moet worden gewerkt, dienen
op bepaalde punten speciale niet-vervomende versterkers te
wordep tusschengeschakeld, die de muziek energie op een waar
de houden die voldoende hoog is ten. opzichte van de sterkte
der normaal optredende bijgeluiden. Aan de zenderzijde kan
men voor het opheffen of verminderen van dergelijke storingen
vrijwel niets doen.
Verder zal een telefoonlijn de muziek ook steeds vervormen,
i) Zie hiervoor het schema van de uitzendingen gedurende de Kerstdagen
van 1927.
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hetgeen gewoonlijk neerkomt op een tekort aan hooge tonen.
Spreken klinkt dan hol, terwijl vioolmuziek in zulk een geval
van een fluit afkomstig lijkt. Een dergelijke vervorming dient
natuurlijk zooveel mogelijk te worden opgeheven. Men moet
hiertoe de relatieve energie, welke de lijn voor elke muziekfrequentie tusschen ongeveer 50 en 8000 perioden laat passeeren meten, zoodat kan worden nagegaan, voor welke trillings-gebieden de lijn te kort schiet. Aan den zender-kant van
de lijn schakelt men nu een samenstel van condensatoren,
smoorspoelen en weerstanden tusschen, waardoor juist de tonen,
die de lijn slecht, of in ’t geheel niet doorlaat, worden opge
haald. Sommige kabels — hoewel zeer voldoende eigenschappen
bezittend voor het gewone telefoonverkeer — onderdrukken de
hoogere frequenties zóó zeer, dat correctie niet meer mogelijk
is, zoodat de betreffende kabel voor omroepdoeleinden niet is
te gebruiken. De aan omroep-kabels te stellen eischen zijn dus
veel zwaarder dan die voor normale telefoonkabels; dit is dan
ook de reden, dat in verscheidene landen een uitgebreide staf
ingenieurs en physici uitsluitend belast is met het uitkiezen,
beproeven en corrigeeren van telefoonlijnen, terwijl over de
geheele uitgestrektheid van die landen versterkerstations zijn
opgesteld, die onderling verbonden zijn door speciaal voor muziek-overdracht geconstrueerde kabels.
Nog steeds wordt veel aandacht besteed aan het vraagstuk
der lijn-overdracht. De juiste constructie van microfoon- en'
lijn versterkers is vrij normaal, evenals die van den zender en
het kan niet anders, of spoedig moet de tijd komen, dat de
omroep-ingenieur er zeker van kan zijn, dat de door den micro
foon afgeleverde energie geheel „natuurgetrouw” het zendgebouw bereikt.
De Studio.
Waarschijnlijk zal het vreemd lijken, dat het meest onzekere
gedeelte van den langen weg tusschen microfoon en antenne in
de studio zélf gelegen is. De moderne microfoon verschaft een
vrij goede reproductie van de luchttrillingen, die het apparaat
als geluidsgolven treffen. De moeilijkheid, om verstaanbare
spraak en genietbare muziek uit te zenden is gelegen in de
terugkaatsing van het geluid door de wanden, de vloer en het
plafond van de ruimte, waarin de uitvoering gegeven wordt.
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Plaatst men een microfoon in de open lucht, clan zullen alle
geluidstrillingen, afkomstig van een zich op drie meter afstand
bevindenden spreker, het apparaat practich rechtstreeks tref
fen, waardoor men een buitengewoon duidelijke weergave zal
verkrijgen. De door den microfoon geleverde energie kan wor
den versterkt en den zender op maximum waarde moduleeren,
zonder dat men van eenig hinderlijk effect last zal hebben.
Is een microfoon daarentegen in een hol vertrek opgesteld,
dan bereikt vrijwel alle geluidsenergie den microfoon niet
rechtstreeks, doch teruggekaatst via de wanden en de vloer.
De weergave van de door den microfoon opgenomen energie
zal dan zeer slecht blijken te zijn, zoodat bijvoorbeeld spaak
onverstaanbaar wordt.
Verder krijgt men nog last van verschillende terugkaatsingsverschijnselen, die abnormaal hooge „pieken” veroorzaken in
de energie-wisselingen: hierdoor moet het gemoduleerde ver
mogen van den zender worden verminderd, teneinde overbelastingsverschijnselen, die zich als onaangename ruwe geluiden
in de weergave kenbaar maken („blasting”) te voorkomen.
Wanneer de studio er zich voor leent, kan men aan die
bezwaren tegemoet komen door de wanden en het plafond van
eenige lagen gordijnstof te voorzien, terwijl op den vloer een
zwaar karpet of kleed gelegd wordt. In dat geval wordt de
weergave wel is waar zeer duidelijk, maar men ontmoet dan
weer twee andere bezwaren. Ten eerste is het voor den spreker,
de zangers of musici zeer bezwaarlijk, om zich op normale
wijze te uiten, daar men gewend is het geluid te beoordeelen
onder omstandigheden, waar terugkaatsing wèl steeds plaats
vindt. Ten tweede mist de gereproduceerde muziek de warmte,
die het in een normale zaal optredende echo-effect juist kan
geven.
Tegenwoordig gebruikt men dan ook een zorgvuldig uitge
kozen concertzaal waar de uitvoeringen van groote orkesten
worden gegeven; voor kleine orkesten,. soli en „hoorspelen”
neemt men daarentegen toevlucht tot een kleinere studio, waar
van wanden, plafond en vloer op de reeds genoemde wijze van
een drapeering zijn voorzien. Het gewenschte echo-effect be
reikt men dan kunstmatig, door in een andere, niet-bekleede
ruimte een tweeden microfoon op te stellen, die geluid ontvangt
van een op den eigenlijken studio-microfoon werkenden luid
spreker.
Bij een modernen omroepdienst heeft men steeds beschikking
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over meerdere soorten studio’s en iedere uitvoering wordt dan
ook gegeven in dié ruimte, welke men elk onderhavig geval het
beste acht: de bekleeding van de wanden en de plaatsing der
microfoons worden niet dan na uitgebreide proefnemingen vast
gesteld. Het uitzenden van elk omroepprogramma — zelfs
van elk nummer — is dus als het ware een experiment op zich
zelf. Dit is de reden, dat de kwaliteit der weergave soms sterk
kan wisselen.
Er is één speciale omstandigheid in de omroep-techniek die
zeer interessant is, maar die dan ook hooge eischen aan de
geschooldheid van het omroep-personeel stelt.
Men veronderstelle, dat een concert van Beethoven, dat in
een concertzaal wordt gegeven, per radio wordt uitgezonden.
Men zou nu een microfoon kunnen opstellen op een proef
ondervindelijk bepaalde plaats, terwijl het geheele versterkersysteem zóó zoude kunnen worden afgeregeld, dat de maximum
geluidsterkte, die gedurende de uitvoering werd geproduceerd,
overeenkomt met de maximum energie van den zender. Het
verschil tusschen de sterkste en zwakste passages der muziek
is evenwel, zóó groot, dat de laatsten voor den luisteraar bijna
onhoorbaar zouden worden. De gehoororganen der in de con
certzaal aanwezige personen schijnen zich hierop te kunnen
instellen, maar de zender kan zulks niet. Daarom is het
ongelukkigerwijze noodzakelijk, dat gedurende de uitzending
door iemand van den technischen omroepdienst de sterlfte
wordt bij geregeld, zoodat de zwakke passages kunnen worden
opgehaald, de luide daarentegen zóóver teruggebracht, dat zij
de kwaliteit niet door een te harde weergave kunnen bederven.
Absoluut noodzakelijk is, dat de technicus dit regelen op zeer
deskundige wijze doet, aangezien in het tegenovergestelde
geval de weergave voor den muzikalen luisteraar ongeniet
baar is.
Gelukkig heeft men bij den omroep de beschikking over hulp
middelen, waarmede de door microfoons en versterkers aan den
zender afgeleverde energie zeer geleidelijk kan worden afgere
geld. In dit geval is de weergave een vrij behoorlijke reproductie
van hetgeen in de concertzaal ten beste wordt gegeven.
Ook is het mogelijk het geluid van een microfoon langzaam
te doen wegzinken, terwijl men dat van een tweeden microfoon
tegelijkertijd laat aanzwellen. Men kan dus twee verschillende
uitzendingen geleidelijk in elkander doen overgaan. Dit ver
schaft bijvoorbeeld zeer groote mogelijkheden voor het radio247

hoorspel, omdat er zulke bijzonder welluidende geluidseffecten
mede te bereiken zijn.
Ongetwijfeld zal de dag komen, dat het publiek den versterker-controle-technicus op de juiste waarde weten te schatten,
zooals men heden ten dage waardeering heeft voor den filmcamera-operateur, die er in slaagt een mooie opname op
artistieke wijze vast te leggen.
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HET MARCONI KORTE GOLF BEAM (GERICHTE) SYSTEM
door J. A. Verstil.
Copyright Marconi Wireless Telegraph Comp.
De vorderingen gemaakt op het ge
bied van draadlooze telegraphie over
groote afstanden is een van de voor
naamste prestaties der laatste jaren
geweest, hetgeen in groote mate te
danken is aan de vervolmaking van
de triodelamp zoowel als aan de vol
maaktheid behaald in de organisatie,
administratie en behandeling van het
telegrafisch verkeer.

J. A. VERZIJL

De technische deskundigen, welke
de ontwikkeling van de commercieele
draadlooze telegrafie ter hand hebben
genomen zijn er echter sinds langen
tijd van overtuigd geweest, dat de
mogelijkheden der draadlooze, zooals
oorspronkelijk gehandhaafd, de grens,
opgelegd door zekere grondkarakte-

ristieken, naderde.
Het bleek inderdaad dat, indien
aan de steeds grooter wordende
eischen van de verbinding over lange
afstanden zou worden tegemoet ge
komen en voorzien door de draad
looze, eenig nieuw principe zou moe
ten worden geëxploiteerd en nieuwe
wegen gevonden.
Terugziende op eenige van de
vroegere periodes in de geschiedenis
der draadlooze, ontdekken wij dat ze
herhaalde malen bedreigd werd met
een stilstand door een blijkbaar on
overkomelijke hindernis op den weg
van vooruitgang. Doch steeds weder
heeft het genie van haar origineele

Senatore
GUGL.IELMO MARCONI
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uitvinder het mogelijk gemaakt om de grenzen te verbreken,
nieuwe wegen afbakende, om door de technische staf van de
Marconi Maatschappij bewerkt te worden en zoo mogelijk te
exploiteeren voor commercieele doeleinden.

Marconi Korte Golf Straal Zender Dorchester. Dit station is opgericht
voor den dienst met Noord- en Zuid-Amerika, Egypte etc.
Antenne, Machinekamer en Zendergebouw.

Het genie van Senatore Marconi om de wezenlijke punten,
waaromheen de toekomst zou moeten draaien zoowel als zijn
vasthoudendheid, durf en volharding tegenover groote moeilijk
heden en teleurstellingen, hebben het voor de draadlooze moge
lijk gemaakt om haar tegenwoordige volmaaktheid te bereiken
en hebben het tot een enorm groote praktische beteekenis ge
bracht, hetgeen anders misschien slechts als eene gewone weten
schappelijke prestatie had kunnen worden beschouwd. Zooals
vroeger, heeft nu ook weder Senatore Marconi’s overleg een
nieuw werktuig geschapen, hetwelk met een slag belooft de
grenzen te breken, welke haar nut dreigden te limiteeren.
Reeds vanaf 1895, toen draadlooze telegrafie in het eerste
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stadium verkeerde, onderzocht Senatore Marconi tot op zekere
hoogte de mogelijkheid om een reflector te gebruiken met het
oog op het vergrooten van de draagwijdte eener draadlooze in
richting. In die dagen echter, toen nog heel weinig bekend was

:
r
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Grimsby straal-zender voor den dienst met Australië. Dubbel antenne
met voeder-systeem. De reflector is in het midden bevestigd aan de
middelste rij balansgewichten. Het voedersysteem gaat via de koppelingskasten naar de antenne, waarbij in dit geval een koppelingskast twee
afzonderlijke antennedraden bedient. Beide Korte-Golf antennes bestaan
uit een aantal draden, verbonden door inductie of phasing-spoelen. De
balansgewichten zijn aangebracht om het geheel zoo constant mogelijk
te houden bij de diverse temperatuur-verschillen en winddruk.

van de electrische theorie van den aether, toen er in het geheel
geen data over het gedrag van de electrische golven op gewenschte afstanden beschikbaar waren en men zich zelfs een
golfmeter moeilijk kon indenken, waren de moeilijkheden ten
opzichte van wetenschappelijk onderzoek enorm; en commercieele overwegingen maakten het noodzakelijk om de ontwikke
ling der draadlooze langs lijnen te leiden, welke de beste resul
taten binnen den kortst mogelijken tijd opleverden.
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De zeer groote verbetering bereikt door het gebruik van een
geaard-antenne systeem zoowel als de grootere vrijheid van in
krimping welke bij grootere golflengten was waargenomen, te
zamen met het feit, dat voor het eerst op serieuze wijze gebruik

Voeder-systeem bü de Marconi korte-golf straalzenders. Iedere voeder
bestaat uit twee concentrische koperen buizen gescheiden door porceleinen
isolatoren, gedragen door ijzeren steunen. Rechts is een verbindingskast,
terwijl links een koppelingskast is, waardoor het voedersysteem met de
antenne wordt gekoppeld. Op den achtergrond is het balans-gewicht
systeem om de draden recht te houden.

werd gemaakt van radio voor verbinding tusschen schepen on
derling, en tusschen schepen en de kust, waar gericht zenden
eerder een nadeel dan een voordeel zou beteekenen, was aan
leiding tot het voorloopig staken van de experimenten met
reflectors, ten gunste van de ontwikkeling van krachtige langegolf-stations.
De wonderbaarlijke mogelijkheden van een reflector-systeem
werden echter door Senatore Marconi nimmer uit het oog ver
loren en naarmate meer en meer gegevens aangaande de ge
dragingen van electrische golven waren verzameld van waar252
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genomen phenomena, en meer complete apparaten ter beschik
king stonden, werden verdere experimenten opnieuw in deze
richting ondernomen. Tijdens den oorlog, met het doel om een
middel tot draadlooze verbinding te creëeren, hetwelk het voor

Overzicht in de zenderruimte van het Grimsby Station. Links is de
Australische zender met drie paneelen. No. 1 Versterker paneel; No. 2 en
No. 3 Versterkers en stuurkring. In het midden: de controletafel. Rechts:
Britsch Indische Zender. Aangezien deze zender wordt gebruikt voor twee
golflengtes, heeft deze vier paneelen; het tweede paneel is gelijk aan het
eerste.

den vijand onmogelijk zoude maken om berichten te onder
scheppen, gaf Senatore Marconi zich geheel aan dit werk over.
Met de hulp van Mr. C. S. Franklin werden eenige experimen
ten gemaakt, waarbij een reflector-systeem met zeer korte gol
ven van ca. vier of vijf meters werd toegepast, met groot succes.
Deze proefnemingen wezen uit, dat voor verbindingen over
lange afstanden een iets grootere golflengte was gewenscht.
Deze gegevens, welke noodig zijn voor gericht zenden op
golflengten van 100 meter, werden dientengevolge verder uit253
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deze installatie voor commercieele doeleinden te beproeven en
ook met het oog op het vastleggen van de diverse gegevens met
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gebruikt.

oetreklang tot de korte golven en hun verzwakkende eigen
schappen over lange afstanden, maakte Senatore Marconi°een
®xPer"en tusschen Poldhu en zijn jacht, de
„Elettra . De resultaten van deze en ook latere experimenten
overtroffen zelfs Senatore Marconi’s meest vurige verwachtin
gen en weerlegden tegelijkertijd vele der bevooroordeelde
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ideeën, welke in het algemeen gedeeld werden door technische
autoriteiten over het onderwerp: Zenden met korte golven.
Tot dit tijdstip bestond onder de meeste technische experts
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Ampèremeters voor controle v. h. voedersysteem. Indien een dezer meters
een verschillende aflezing geeft, is het voedersysteem uit de afstemming.

de algemeene opinie aangaande de gedragslijn der korte golven,
dat de draagwijdte over dag variabel en kort was terwijl zij bij
nacht buitengewoon variabel en „grillig”, doch bovendien in
het geheel te onbetrouwbaar waren voor commercieele doel
einden en dat elke belangrijke hoeveelheid tusschenliggend land
of gebergte den afstand ernstig verminderde. Proefnemingen
gemaakt tusschen de „Elettra” en Poldhu bewezen dat deze in
drukken of conclusies foutief moesten zijn, tenminste in zoo
verre, indien zij golven van plm. 100 meter betroffen, want het
bleek dat de dag-draagwijdten betrouwbaar en niet onbeteekenend waren, dat de nachMraagwijdten veel grooter waren
dan verwacht werd en geenszins „grillig” of onbetrouwbaar,
terwijl tusschenliggend land en groote gebieden continent geen
ernstige bezwaren opleverden.
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Latere experimenten tusschen Poldhu en Sydney (Australië),
Buenos Aires, Rio de Janeiro en Montreal bewezen zonder eenig
twijfel, dat economische en doelmatige stations met geringe
energie konden worden opgericht, welke directe diensten met

Golfmeter voor controle van de golflengte in gebruik b\j ‘de
Korte Golf Beamzenders.

groote snelheid konden worden onderhouden met de meest ver
wijderde werelddeelen tijdens een zeer belangrijk aantal vast
gestelde uren per dag.
Deze conclusies zijn geheel en al bevestigd door de resultaten,
welke bereikt zijn met de voor het Britsche Gouvernement
gebouwde beam-stations voor het draadlooze verkeer met de
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Britsche Dominions en Indië, en de overeenkomstige stations
gebouwd voor de Associated Marconi Companies in deze landen.
Bijvoorbeeld heeft de Canadeesche Beam dienst onder commercieele condities met snelheden van 1,250 letters per minuut

Gelijkrichter Paneel v. h. Grimsby Station, voor het gelijkrichten van de
wisselstroom in Hoogspannings gelijkstroom voor de zendlampen.
gewerkt, of wel 2,500 letters per minuut totaal voor beide
richtingen.
De statistieken van de Australische stations wijzen uit, dat .zij
capabel zijn om dagelijks ca. 150.000 woorden in elke richting
te verwerken, alzoo 1700 letters of wel 340 vijf-letter-woorden
per minuut, een totaal van 3.400 letters of 680 woorden per
minuut uitmakende. Zelfs dit is nog niet de grens van ae
capaciteiten der draadlooze beam-stations. De snelheid der
beam-stations hangt slechts af van de mechanische limieten der
installaties en registreerende instrumenten met de daarbij behoorende landlijnen. De snelheid van het beam-systeem is
grooter dan die van eenig andere lange afstand telegraafdienst
ter wereld, ongeacht of de overbrenging via draad, kabel of
257
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krachtige draadlooze lange-golf stations geschiedt. Stations vol
gens het Beam-systeem gebouwd, zijn in staat om het geheele
verkeer, dat momenteel tusschen twee landen bestaat, te regelen,
met een zeer ruime marge voor toekomstige toename.

Machinekamer v. h. Grimsby Station, waar de stroom van buiten wordt
betrokken, doch hier voor den zender geschikt gemaakt.

Eveneens wordt de Signaalsterkte enorm vergroot door het
gebruik van Beam Reflectors. Proeven hebben bewezen dat het
gebruik van beam antennes, zoowel bij de zend- als bij de
ontvang-stations een signaalsterkte van honderd maal grooter
te bereiken viel dan met ongerichte zend- en ontvang-antennes.
Daarmede is het handhaven van een telegraafdienst onder con
dities, waarbij signalen uitgezonden door stations met onge
richte antennes nauwelijks hoorbaar waren, mogelijk gemaakt.
Bovendien heeft het verkeer bij gebruik van korte golven en
beam-antennes lang zoo veel niet te lijden van luchtstoringen.
De enorme verhooging van de telegrafie-snelheid is niet het
eenige voordeel verbonden aan het beam-systeem. Recente proef
nemingen hebben aangetoond dat dit systeem zich uitstekend
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leent voor draadlooze telefonie. De mogelijkheid is niet uitge
sloten om een commercieel telefoongesprek te superponeeren
op de snel-telegraafdiensten met gebruikmaking van dezelfde
antenne-systeemen, waardoor het bouwen van afzonderlijke

I

Machinekamer van het Bodmin station, waar alle energie voor den
zender wordt opgewekt.
_

stations voor telefonische communicatie voorkomen wordt. De
commercieele voordeelen van zulk een gewichtige ontwikkeling
van het beam-systeem zijn zeer groot en de ingebruikstelling'
van de eerste multiplex telefoon- en telegraafdienst zal een
opzienbarende gebeurtenis in de geschiedenis van de radio
communicatie op groote afstanden zijn.
Facsimile-overbrenging zal eveneens gesteund worden door'
het beam-systeem wegens de snelheid waarmede deze wijze van
overbrenging behandeld kan worden wanneer de hooge elec-*
trische frequenties der korte golven gebezigd worden. Zeer
gunstige resultaten zijn reeds behaald door het Marconi Rese
arch Departement met facsimile-overbrenging op korte golven.
Dit systeem stelt ons in staat om gewoon schrift, machineschrift
of drukwerk en platen (foto's enz.) radiotelegrafisch over te
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brengen,
foreeren
Met dit
grootere

waarbij voorkomen wordt om telegraaf-band te peren de aparte letters van iedere missieve te spellen.
hulpmiddel moet het mogelijk zijn om nog steeds
snelheid in de behandeling van berichten te bereiken.

Diverse Accumulator-batterijen in gebruik bij het Grimsby Station.

Grenzen van het lange golf ongerichte systeem.
Alvorens de essentieele trekken van het beam-systeem te om
schrijven kan het nuttig zijn om in het kort een overzicht te
geven van de belangrijkste factoren van de meest gebruikte
lange golf methode voor overbrenging, welke tot begrenzing
van haar voordeèlen kunnen strekken. Zoodoende zullen de
buitengewone voordeelen door het nieuwere systeem behaald,
beter te waardeeren zijn.
Telegrafie kan worden beschouwd als de kunst om voldoende
electrische energie vanuit het punt van zenden naar het verre
punt van ontvangst over te brengen om het ontvang-station in
staat te stellen een hoorbaar signaal weer te geven. De hoe260

veelheid energie, welke voor dit doel aan het ontvangst-station
noodig is, hangt af van de snelheid der uit te zenden signalen
en van de storingsvrij heid der ontvanginstallatie, doch is in
allen gevalle buitengewoon klein.

Links: Pompen voor toevoer van olie voor de oliegekoelde lampen in
gebruik bij de korte golf straalzenders. Rechts zijn vijf ventilatoren voor
luchtkoeling van lampen en weerstanden.
Bij de gewone methoden van niet gerichte draadlooze over
brenging worden electrische slingeringen opgewekt in een
antenne-systeem, waarin de energie wordt uitgestraald in de
gedaante van electrische golven welke zich gelijktijdig naar
alle richtingen verspreiden. De energie welke iedere golf of
golf-trein draagt wordt aldus hoe langer hoe meer verspreid
als de golven zich Verder van hun bron verwijderen en slechts
een zeer klein gedeelte van de totale energie kan aan het punt
van ontvangst worden opgevangen. Het natuurlijk gevolg hier
van is dat een zeer belangrijk grootere hoeveelheid energie moet
worden uitgezonden, dan voor den ontvanger noodig is, en deze
ongelijkheid wordt grooter naar gelang de afstand zich tusschen
de twee stationspunten vergroot. Afgescheiden van de kwestie
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uitstraling en controleering van voldoer.de energie om het be
oogde resultaat aan het ontvangst-station te bereiken, brengt
dit feit een gansch ander probleem naar voren wanneer
verschillende zendstations tegelijkertijd naar meerdere ont-

Meetinstrumenten voor de controle van olie-toevoer aan de oliegekoelde
lampen. Indien de toevoer beneden een zeker standaardpeil valt, wordt
een alarm-bel geluid.

vangstpunten seinen. Door het feit dat de uitstralingen van
iedere zender door elkander zich naar alle richtingen versprei
den, is het noodzakelijk om een middel toe te passen waarbij
ieder ontvangst-station die signalen uit kan zoeken, welke uit
sluitend van de juiste bron afkomstig zijn.
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In de practijk wordt dit bereikt door aan elke zender een
zekere définitievë golflengte toe te kennen en door den ont
vanger zoodanig af te stemmen, dat hij alléén die golflengte
opvangt welke van den bepaalden zender uitgaat. Dit kies-

Serie van vier enkelphase transformatoren v. h. Grimsby Station voor
het neertransformeeren van de Plaatselyke spanning om deze voor den
zender geschikt te maken.

vermogen is echter begrensd. Wegens de snelle onderbreking
van de uitgezonden golven, welke de werk- en rustpoozen van
den Morse-Code vertegenwoordigen, wordt de draaggolf breeder en schept deze een serie golflengten van weinig verschil
met het gevolg dat elke zender niet slechts een enkele, doch
een reeks van golflengten bezit. Naar gelang van de veel
vuldigheid van de Morse-onderbrekingen, welker veelvuldig
heid weder beheerscht wordt door het aantal woorden dat per
minuut is uitgezonden, wordt deze golflengte-band wijder dan
wel nauwer. Bij een snelheid van 100 woorden per minuut is de'
variatie in de frequency der golflengte ongeveer 50 perioden
per seconde boven en beneden de draaggolf en kan derhalve de
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wijdte van de golfband door deze uitzending gebezigd als zijnde
100 perioden genomen worden.
Met 200 woorden per minuut zal de wijdte het dubbele, en

Bridgwater Korte Golf Beam-Station. Ontvangstantenne voor twee rich
tingen. Links: Canadeesche dienst. Rechts: Zuid-Afrika dienst.

met 50 woorden per minuut de helft van bovengenoemde cijfers
bedragen.
Ook zou rekening moeten worden gehouden met toevallige
variaties in de lengte van de draaggolf uitgezonden door den
zender, veroorzaakt door het slingeren der antenne bij zware
wind of bij fouten in de controle-apparaten van den zender.
Bij een goed uitgeruste installatie zal het om deze reden vol
doende zijn, om een verdere variatie van 200 perioden te ge
bruiken. Aldus zou in het geheel een marge van ca. 400 perioden
moeten worden toegestaan tusschen iedere golflengte, welke aan
een „High Power”-Station is toegedeeld om snelheden tot 200
woorden per minuut te verwerken.
Wanneer wij deze frequenties in golflengtes omrekenen, blijkt
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i
dat indien een station een golflengte van 10.000 Meter (30.000
perioden) is toegedeeld, deze feitelijk een golfband van ca. 130
meters zou beslaan, en voor een golflengte van 30.000 meters
(10.000 perioden) zou deze band ongeveer 1200 meters zijn.

1

Fig. 1. Zender naar alle richtingen uitstralende.

Het is overigens algemeen bekend, dat uitzendingen van lange
golf „High-Power” stations 100 woorden per minuut niet te
boven gaan.
De lange golf ongerichte uitzendingen begrenzen practisch
de golflengte-band welke beschikbaar is voor telegrafie op lange
afstanden tot golven tusschen 10.000 en 30.000 Meters. De lagere

Fig. la. Dezelfde zender uitstralende in een beam (straal) van 10°.

golflengten vanaf 200 Meter opwaarts zijn benoodigd voor
schepen en vliegtuigen, voor korte-afstand communicatie, voor
Omroep, voor militaire en andere Gouvernements-diensten; de
golven boven 30.000 meter zijn ongeschikt vanwege de beper
king der werkingsnelheid en de veel sterkere luchtstoringen
voorkomende op deze zeer lange golven. Zoodoende zijn de be
schikbare golven voor het lange golf-systeem beperkt tot onge
veer 100 banden van 200 perioden ieder.
De principes van het Beam („Gericht”) Systeem.
Na in het kort de verschillende factoren en overwegingen,
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welke tot beperking van het grootere gebruik van het onge
richte zendsysteem strekken, te hebben belicht, kan de aan
dacht worden gewijd aan de mogelijkheden welke zich voor
doen met het nieuwe beam („gerichte”) of reflector-systeem.

Fig. 2. Afbeelding hoe teekens worden ontvangen door middel van de
gewone ontvangstmethode.

In een vorige paragraaf is uiteengezet dat bij het tegen
woordige systeem van ongerichte zenders de energie vanuit
den zender naar alle richtingen wordt verspreid en het gevolg
hiervan is, hoewel slechts een zeer geringe hoeveelheid voor

Fig. 2a. Afbeelding hoe teekens worden ontvangen door middel van het
beam systeem.

het ontvangstation benoodigd wordt, een onmetelijke hoeveel
heid energie door den zender moet worden uitgestraald om
het opvangen door een véraf liggend ontvangstation mogelijk
te maken.
Indien bij gebruik van een reflector de geheele energie van
den zender op een nauwe hoek van ca. 10 graden geconcen
treerd is, en mits het vérgelegen ontvangstpunt binnen de boog
van dezen rechterhoek ligt spreekt het vanzelf dat het ca. 36
maal meer energie zal ontvangen dan wanneer de zelfde energie
gelijkmatig zoude zijn uitgezonden in een kring van 360 graden.
Dit resultaat is geillustreerd op foto 1. Wanneer dus alle an266

dere details gelijk zijnde een 10 K.W.-station hare uitzendin
gen binnen een nauwe straal van 10 graden kan uitstralen,
staat deze energie gelijk met die van een 360 K.W. station,
;
:
:
i

i

;
Invoer van het voedersysteem in het zendgebouw. De voeder voor de eene
dienst wordt ingevoerd aan de eene zijde van het gebouw, en die voor de
andere dienst, aan de andere zijde. Er is een afzonderlijke voederbuis
voor elk van de twee gebruikte golflengtes.

hetwelk naar alle richtingen, voor zoover het hier de ontvanger
aangaat, uitzendt.
Een gelijksoortig reflector-systeem kan aan het ontvang
station gebezigd worden, waarbij energie kan worden onttrok
ken over een groot gedeelte van het voortgaande golf-front en
26?

i
■

:

t

-

1

geconcentreerd op den ontvanger, waarbij de ontvangen totaalenergie steeds meer vergroot wordt, zooals op afbeelding 2
vertoond.
Nog een ander belangrijk voordeel wordt bereikt door het

Achterzijde van een groep van Korte Golf Beam Ontvangers, aantoonende
hoe het voedersysteem aan de toestellen wordt verbonden.

gebruik van het beam-zendsysteem. Zooals in een vorige para
graaf opgemerkt, is het aantal groote afstand-diensten, welke
middels een ongericht zend-systeem worden onderhouden, be
perkt tot het aantal der verschillende golfbanden, welke onder
gebracht kunnen worden binnen het bereik van golflengten die
voor dit doel beschikbaar zijn, aangezien iederen zender een
aparte golfband moet worden toegewezen om het mogelijk te
maken dat hij tegelijkertijd met andere stations kan werken.
Indien de uitzending van iederen zender tot een hoek van 10
graden beperkt was, dan zou het klaarblijkelijk voor 36 stations,
allen zendende vanuit dezelfde plaats en allen tevens precies
eenzelfde golflengte gebruikende, mogelijk zijn om tegelijk te
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werken, en dit geheel onafhankelijk van elkander, zonder de
overeenkomstige ontvangstations eenige belemmering te bezor
gen. Hoewel in de practijk de stations niet allen in één plaats
gegroupeerd zouden worden, is het principe nochtans goed of

i

Beam ontvangers van het Skegness station. De ontvanginstallatie van de
Australische dienst links en die voor de Britsch Indische dienst recnts.
Iedere ontvanger bestaat uit tien afgeschermde paneelen en een
controle paneel.
de zenders tezamen gegroupeerd zijn dan wel over de geheele
wereld verspreid liggen.
Met korte golven zijn veel meer golfbanden beschikbaar dan
met lange golven, bijvoorbeeld:
Aannemende als een maximum-cijfer een golfband van
40.000 perioden, hetwelk voor facsimile-telegrafie of gelijk
tijdige telefonie met een of meerdere sneltelegrafie-zenders
voldoende zoude zijn, dan kunnen ca. 700 stations op golven
van tusschen 10 en 100 meters werken.

i

Wij moeten bovendien rekening houden met de uitwerking
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van de reflectoren aan de ontvang-stations bij het afschermen
van de ontvangers van uitzendingen afkomstig van eenige an
dere bron liggende buiten de ontvang-boog. Zoodoende is het
aantal .diensten, welke gelijktijdig kunnen plaats hebben, door

Een hoekje van het Ontvangstation te Skegness, aantoonende de controleinstrumenten voor de sneldienst en landlijn verbindingen. De ontvangen
teekens worden via de landlijn naar het Centraal Telegraafkantoor
te Londen overgebracht.

het beam-systeem zoowel voor zender als ontvanger vele malen
dat van de beschikbare golfbanden welke binnen de limiet lig
gen van het verkrijgbare golflengtebereik.
Ook moet men niet uit het oog verliezen, dat zeer groote
werkingssnelheden slechts mogelijk zijn indien korte golven
gebezigd worden. Er bestaat geen theoretische reden, waarom
de mogelijke snelheid met een golflengte van 100 meter niet
200 maal zoo groot zou zijn als die welke bereikt kan worden
met een golflengte van 20.000 meters, welke door den hoofd
zender van het draadlooze station Rugby wordt gebruikt.
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De voornaamste voordeelen van het Beam systeem.
Het beam-systeem heeft de volgende speciale voordeelen
boven de oudere draadlooze systemen. Bovendien zijn vele van

,

1
Nog een hoekje van de machinekamer, alwaar de generatoren en schakel
borden voor de verlichting en batterij-lading zijn opgesteld.

deze voordeelen niet bij eenige andere methode van groote
afstand-overbrenging aanwezig, noch bij landlijnen noch bij
kabels:
1)
2)
3)

De hoofduitgaven zijn aanmerkelijk minder;
De stations kunnen worden gebruikt met een naar ver
houding geringe hoeveelheid electrische energie, hetgeen
een groote bezuiniging in de bedrijfskosten medebrengt;
Het is verreweg de snelste methode van communicatie die
tot nu toe is uitgevonden, wijl deze werkings-snelheid
momenteel slechts begrensd kan zijn door de mechanische
grenzen van de werkings- en registreer-apparaten van elk
station.
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4)

Tengevolge van de beperking van de uitstraling tot een
smalle beam, het afscherm-effect van den reflector bij het
ontvangstation, en het groote aantal van beschikbare golf banden, kan een groot aantal afzonderlijke diensten wor
den onderhouden.

■
■

Fig. 3. Wereldkaart welke de groote cirkellijnen van de korte golfproeven aangeeft, welke werden uitgevoerd van April tot Juni 1923 en
van. Maart tot Juni 1924.

5)

6)
7)

3)

Dank zij het afscherm-effect van den ontvangst-reflector
is de dienst-capaciteit vergroot omdat de mogelijke bron
nen van storing verminderd worden in verhouding tot de
vernauwing van den ontvangst-boog.
De beam-stations kunnen worden gebruikt voor draadlooze
telefonie op lange afstanden.
Elke beam-antenne kan op doeltreffende wijze gebruikt
worden voor de gelijktijdige overbrenging van telefonische
en telegrafische berichten dan wel voor de gelijktijdige
ontvangst van telefonische en telegrafische berichten zon
der dat er eenige wederzijdsche belemmering tusschen de
diensten zal ontstaan.
Het kan gebruikt worden voor facsimile-uitzending over
eiken afstand.
Beschrijving van eenige Jcorte-golf-Beamstations.

De eerste vereischte is een geschikt stuk horizontale grond
waarop de masten kunnen worden gezet, met afwezigheid van
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physische belemmeringen in de richting naar welke men wenscht
te zenden. Het beam-station dat gebruikt wordt voor uitzen
ding naar Canada en Zuid-Afrika bevindt zich b.v. op een
vlakte van horizontaal veenland 4*4 mijlen ten Zuid-Westen
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Hoe een Marconigram door een speciale schrijfmachine overgebracht
wordt op een band. Deze geponste band gaat daarna door de snelzender.

van Bodmin in Cornwall; het station gebruikt voor uitzending
naar Australië en Indië is gebouwd op vlakke Lincolnshire
grond, zes mijlen ten Zuid-Oosten van Grimsby; en een vlak
terrein in Dorset twee mijlen ten Westen van Dorchester voor
ziet in een geschikte bouwgrond voor het Marconi-station ontworpen voor overbrengst van berichten naar de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Egypte, het verre
Oosten en elders. Het ontvangst-station voor den Canadeeschen
en Zuid-Afrikaanschen dienst ligt bij Bridgewater in Somerset;
datgene voor de Australische en Indische diensten te Skegness
in Lincolnshire, en dat voor de Marconi Beam-diensten te
Somerton in Somerset.
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Het ontwerp van de masten en antennes is speciaal naar de
eischen van het kortegolf-beamsysteem uitgewerkt en is geheel
verschillend van het ontwerp, dat vroeger in commercieele
draadlooze stations werd toegepast. In een gewoon draadloos
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De geponste band. Het verticale paar is de punt; het scheeve paar de
streep van de morse code.
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De morse-code.
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Een gedeelte van een band, waarop de teekens uitgezonden door een snelzender, door een snelschrijver aan de ontvangstzyde, ontvangen. Het
bovenste gedeelte vormt een punt of een streep van de morse code.

Gedeelte van een telegram, ontvangen van Australië door de Beam-dienst
met een snelheid van 325 woorden per minuut.

station is de antenne gemaakt van een serie horizontale draden,
welke op zekere hoogte door masten worden gedragen en op
de zendinstallatie is aangesloten door middel van een verticaal
gedeelte. Met het beam-systeem daarentegen is de antenneinstallatie gemaakt van een aantal verticale draden, hangende
aan staalkabels, welke vastgemaakt zijn aan de kruisarmen van
een serie masten, als het ware een draadgordijn formeerende
en loopende langs beide kanten van de reeks masten. Het antenne-systeem bevindt zich aan de eene zijde van de masten
met het front naar het vérafliggende station, terwijl het reflector-systeem aan den anderen kant is.
De antenne-draden zijn met den zender door middel van een
aanvoer-systeem verbonden, hetwelk van koperbuizen is ge
maakt, waarbij iedere antenne-draad onafhankelijk gevoed
wordt, zoodat alle antenne-draden precies eenzelfde hoeveel
heid energie ontvangen.
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Gewoonlijk zijn er vijf vakwerk stalen masten voor iederen
dienst in een rechte lijn gezet en zoodanig opgesteld,. dat de
groote cirkelrichting met het afgelegen station een rechte hoek
vormt met de lijn der masten. De beam verlaat het antenne-

*c‘)
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De zendinstallatie voor facsimile overbrenging. De origineele foto of brief
of dergelijke wordt aangebracht terwijl de machine in werking is.

systeem rechthoekig tot het mastenvlak en volgt de kortste of
groote cirkelweg in de richting van het correspondeerende
station, en dit station, liggende in de middellijn van de straal,
ontvangt de maximum-sterkte van het signaal.
De juiste hoogte der masten hangt af van de te gebruiken
golflengte. De meest gebruikelijke hoogte is ongeveer 277 voet
met kruisarmen in top, welke 90 voet van het eene einde naar
het andere meten, waardoor de hoogte der masten met een
verdere 10 voet wordt vergroot, dus een totale lengte van 287
voet uitmakende. Met betrekking tot het met Australië wer
kende station is de totale mastlengte echter slechts 260 voet.
Dit station bezit drie masten, aangezien slechts een enkele golf275

lengte voor dezen dienst wordt gebruikt. Inplaats van de tweede
golflengte is dit station ontworpen om met Australië in twee
richtingen te seinen, en wel in Oostelijke en Westelijke richting
langs de groote cirkelbaan.

De ontvanginstallatie voor facsimile overbrenging zooals deze in Radio
House wordt gebruikt voor de Trans Atlantische Fotodienst.

De twee antenne-systemen liggen parallel, achterkant tegen
achterkant, waartusschen in de reflector is bevestigd. Overeen
komstig de richting, in welke de uitzending wordt gewenscht, is
de eene of andere antenne door den zender gebezigd en de reflec
tor concentreert de energie of in een oostelijke dan wel een wes
telijke richting. Het aantal draden in ieder antenne-systeem
hangt af van de golflengte, waarvoor het ontworpen is, terwijl
de reflectordraden gewoonlijk dubbel het aantal der antenne
draden zijn.
De constructie van het antenne-, reflector en aanvoersysteem is precies hetzelfde aan het ontvang-station met dit
eene verschil, dat de operatie in tegenovergestelde richting
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plaats heeft terwijl ontvangen signalen door de antennes op
gevangen worden en daarna door het voedersysteem naar het
ontvang-apparaat gaan.
De eigenaardige indeeling van het Australische systeem, het
welk een enkele golflengte gebruikt, alternatief geprojecteerd
in tegenovergestelde richtingen, is het resultaat van de erva
ringen opgedaan door Senatore Marconi toen hij zijn aanvan
kelijke beam-proefnemingen in het begin van 1924 met Austrajmwv
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Reproductie van een fotoradiogram-ontvanger van New-York.

lië uitvoerde. Het was toen gebleken, dat de stand en hoogte
van de zon een zekere uitwerking had op het uitzenden van
signalen en dat tijdens de morgenuren de golven van Engeland
naar Australië in een westelijke richting gaan over de Atlan
tische en Stille Oceanen, aldus den grooten cirkel volgende langs
de langste route, zijnde ongeveer 12.000 zeemijlen. Tijdens den
avond trekken zij in een oostelijke richting, via Europa en
Azië, eveneens de groote cirkel volgende doch langs de kortste
route, welke ongeveer 9000 zeemijlen bedraagt. Dit is het ge
volg van de practische toepassing der waarnemingen van dit
phenomeen,, met als resultaat de constructie van den Australischen zender en ontvanger, zoodat uitzendingen naar wensch
in beide richtingen kunnen geschieden.
277

De afstand tusschen de masten onderling is 650 voet, zoodat
de totale lengte van iedere lijn van 5 masten ca. 3150 voet is.
Het opstellen der masten hangt af van het beschikbare terrein
en wanneer twee diensten van uit dezelfde plaats moeten kun
nen plaats hebben met het oog op de richting waarheen de uit
zendingen gewenscht worden. Bij sommige stations zijn de twee
mastgroepen aanéén, zooals te Bodmin, Grimsby en Skegness,
waar de in beslag genomen grond en de mastlijn een breeden
pijlpunt vormen, met de stationsgebouwen als andere punt. De
totale lengte van dit land is dus ca. 6000 voet, en de breedte
ongeveer 300 voet in het geheel. Op andere Stations zooals
Bridgewater vormen de masten een Y of T met de gebouwen
aan de kruising van de twee lijnen.
De zender is in alle deelen een geheel nieuw ontwerp en is
uiterst compact. De energie bedraagt 20 kilowatt op de laatste
versterkerlamp, vanwaar deze door het voeder-systeem naar de
antennes wordt gevoerd.
De stabiliteit der golflengte welke bij de korte golf van het
grootste gewicht is, wordt door de bijzondere zorg, welke aan
het ontwerp van het apparaat besteed is, bereikt.
Zoowel zend- als ontvang-stations zijn door middel van
landlijnen verbonden met het Centrale Telegraaf Kantoor te
Londen, vanwaar de zender automatisch gebruikt wordt ter
wijl de operateur in Londen de volledige controle daarover
heeft.
Op het moment dat hij op de sleutel drukt of de geperforeerde
telegraafband in een snelzender invoert, worden practisch ge
sproken de door hem geseinde signalen oogenblikkelijk aan het
vérafgelegen telegraafkantoor genoteerd, al zij het 3000 mijlen
verwijderd te Montreal dan wel 6000 mijlen te Buenos Aires,
of 10000 mijlen te Melbourne. Eenzelfde regeling bestaat in
het véraf liggende land, zoodat de berichten van andere plaat
sen onverwijld op het Hoofdpostkantoor of op het kantoor van
de Marconi Centrale Telegraaf Mij. in Londen ontvangen wor
den.
Zendlampen van groot vermogen moesten speciaal ontwor
pen worden om de zeer hooge frequenties van de korte golf te
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verwerken en het blijkt dat olie-gekoelcle lampen in deze zend
stations de meest doelmatige zijn.
Het Beam-Zendstation in Canada is te Drummondville, 30
mijlen ten noorden van Montreal, terwijl het ontvang-station
zich te Yamachiche, 25 mijlen ten noorden van Drummondville
bevindt. Deze stations zijn door middel van een landlijn met
doplored ut
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Reproductie van een gedeelte van een brief overgebracht door het
Marconi Facsimile systeem.

het Centrale Kantoor van de Canadeesche Marconi Company te
Montreal verbonden en wel op dezelfde manier als de Engelsche
Stations met het Hoofdpostkantoor te Londen verbonden zijn.
Een tweede groep van beamstations zal worden opgesteld
om een directe verbinding tusschen Montreal en Melbourne te
onderhouden. Via deze route zullen alle Australische berichten
worden 'behandeld van en naar alle deelen van Canada, Vereenigde Staten en Zuid-Amerika. De dienst van Montreal zal
eveneens beschikbaar zijn, indien gewenscht, als een bijkomend
communcatie-middel tusschen Australië en Londen, terwijl de
279

Australische Beamdienst in Montreal vanuit hetzelfde centrum
bediend zal worden als de beamdienst tusschen Montreal en
Londen. De capaciteit van den Australisch-Canadeeschen dienst
zal tenminste even groot zijn als de capaciteit van den beam
dienst Australië-Engeland.
De Australische diensten worden vanuit Melbourne bediend,
terwijl het zendstation te Ballan, 50 mijlen ten Noord-Westen
van die stad is geplaatst. Het ontvang-station bevindt zich te
Rockbank, 15 mijlen van Melbourne.
Het Zuid-Afrikaansche zendstation, hetwelk vanuit Kaapstad
bediend wordt, bevindt zich te Klipheuvel, 30 mijlen ten Noord
oosten van Kaapstad, terwijl het ontvangstation te Milnerton,
5 mijlen van het Centrale Telegraaf Kantoor is geplaatst.
In Britsch-Indië bevindt zich het Centrale Telegraaf Kantoor
te Bombay, terwijl het draadlooze zendstation te Kirkee (75
mijlen ten Zuid-Oosten) is geplaatst. Het ontvangstation is te
Dhond, 48 mijlen ten oosten van Poona.
De eerste beamdienst, welke geopend werd, was met Canada,
en dit doet denken aan het feit dat deze Engelsche Kolonie met
Groot-Brittannie de pioneer-plaats inneemt, ten opzichte van
commercieele draadlooze communicatie sinds Senatore Marconi’s eerste lange-afstand-experimenten in December 1901
plaats hebben gehad met het gevolg de oprichting van den eersten
transatlantischen commercieelen draadloozen dienst tusschen
Clifden in Ierland en Glacé Bay in Canada in het jaar 1907.
Australië was de tweede van de Britsche koloniën welke in
directe draadlooze verbinding gebracht werd volgens het „Imperial Scheme” om alle voornaamste koloniën door middel van
het beamsysteem aaneen te schakelen. De opening van een
directen Australischen telegraafdienst over de grootst moge
lijke afstanden, welke op den aardbol gespannen kunnen wor
den, was eene gebeurtenis van het grootste gewicht, aangezien
dit het begin inluidde van de eerste directe verbindingslijn
tusschen Australië en Londen en tevens de opening van den
grootsten directen telegraafdienst ter wereld.
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HET OVERBRENGEN VAN TEEKENINGEN EN FOTO’S
LANGS „DRAADLOOZEN WEG”
door D. C. van Reijendam.
A.

!.

INLEIDING.

Dit is een der modernste toepas
singen der draadlooze telegrafie en
telefonie.
Veel hooren we er niet over, vooral
niet nu o.a. de Engelschman Baird
weer een stapje verder is gegaan en
het mogelijk heeft gemaakt ook be
wegende beelden „draadloos” over te
brengen.
Hij is er zelfs in geslaagd een dame
en een heer die in Londen voor zijn
toestel hadden plaatsgenomen te laten
zien aan eenige personen in NewYork.
De overbrenging was nog zeer
D. C. VAN REIJENDAM vaag en de beelden niet zeer duide
lijk, maar we kunnen nu tenminste
zeggen: „Het draadloos vérzien is er.”
Een woord van hulde voor dezen kranigen onderzoeker mag
dan ook m.i. in een boek als dit niet ontbreken vooral niet als
we bedenken hoe betrekkelijk weinig hij kan steunen op resul
taten door vroegere onderzoekers bereikt.
In vrijwel alle kranten vinden we berichten over het televisie
systeem van Baird en werd zelfs een tijdschrift, hoewel van
reclame achtigen aard, uitgegeven, dat geheel aan televisie
geweid is, kortom over Televisie kunnen we allemaal meepraten
en een ieder is nauwkeurig met de bereikte resultaten op de
hoogte.
Hoe geheel anders is het echter met het overbrengen van
teekeningen en foto’s, daarover wordt zelden in de kranten ge
schreven en ook andere publicaties daarover zijn zeldzaam en
toch hebben we het op dat gebied naar verhouding al heel wat
verder gebracht dan op televisiegebied.
Het is zelfs zoo sterk, dat we er geen enkel goed Hollandsch
woord voor hebben.
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Duitschland, het eigenlijke vaderland ervan heeft er een zeer
goed woord voor n.1. Bildübertragung, we zouden dit woord
kunnen vertalen door „Beeldoverbrenging”, maar mooi is dat
allesbehalve, we zullen ons in dit artikel dan ook bepalen tot:
Telautografie, dat verwant is aan telefonie, televisie, enz. en
dan ook heel wat beter is dan het leelijke Hollandsche woord;
Telautografie beteekent eigenlijk: overbrenging op afstand van
handschriften. Het wordt hier dus in ruimen zin gebruikt.
Hoewel we weinig over telautografie hooren of lezen is er al
heel wat van te vertellen en het is dan ook mijn bedoeling om
in de volgende bladzijden een kort overzicht te geven van de
voornaamste systema, die thans in gebruik zijn.
B.

GESCHIEDENIS.

Een eigenaardig en tevens gelukkig verschijnsel is, dat tech
nici reeds van oudsher nooit tevreden zijn met bereikte resul
taten, doch steeds meer willen bereiken, ja zelfs het oogenschijnlijk onmogelijke willen mogelijk maken.
Was die drang er nooit geweest, dan hadden we het nu op
verschillende punten nog lang niet zoo ver gebracht en zouden
we thans niet in staat zijn een bericht per draadlooze te verzen
den, maar zouden het door een hardlooper moeten laten weg
brengen.
Het klinkt dan ook wel wat optimistisch als we hooren, dat
— toen de lijntelegrafie nog maar pas was uitgevonden — reeds
door iemand patent werd aangevraagd (en gekregen) op het
overbrengen van teekeningen, handschriften, enz. langs de lijn.
Dat was in 1843 en degeen, die het aangedurfd had daarop
patent te vragen was de Schot: A. Bain.
Het duurde echter nog 4 jaar, eer een Engelschman F. C. Bakewell in staat bleek te zijn, bruikbare resultaten te bereiken
in zijn laboratorium, zijn patentaanvrage ging eerst in 1848
in zee.
In het kort komen de methoden van Bain en Bakewell daarop
neer, dat een origineel, hetzij teekening of anderzins wordt
„afgetast” door een of meer metalen pennen. Zijn het er meer
dan een, dan zouden we dat apparaat het beste kunnen verge
lijken met een kam, die over het origineel strijkt. Een en ander
is nu zoodanig ingericht, dat telkens wanneer een der metalen
punten over een ljjn der teekening of van het handschrift glijdt
een stroomkring gesloten en daardoor een electrischen stroom
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langs de lijn naar de ontvanger gezonden wordt. De ontvanger is
nu zoodanig ingericht, dat ook daar een soortgelijke kam over
een speciaal geprepareerd papier glijdt en wanneer in de ont
vanger, een stroomstoot optreedt op dat papier een lijn trekt.
Deze lijntjes worden getrokken door de pen, overeenkomende
met die welke in den zender een lijn raakt. Zoolang deze aan
raking duurt zoolang zal ook de streep in den ontvanger zijn en
wanneer in den zender de kam het heele beeld heeft afgetast, zal
dus in den ontvanger op het papier een copie van het origineel
verschenen zijn, echter bestaande uit kortere en langere
streepjes, die niet geheel tegen elkaar liggen (zie fig. 1). De

Fig. 1

afstand der streepjes onderling hangt geheel af van den afstand
der verschillende pennen, die tezamen den kam vormen.
Hoe dichter deze pennen dus bij elkaar zijn gelegen des te
volmaakter zal de copie worden.
In «de figuur zijn er slechts 4 pennen, die de kam vormen,
hierdoor ontstaan fouten, in de rechterhelft der figuur met X
aangegeven.
De onderste helft der L is te dik (daar een pen breeder is als
deze helft) en de O is niet afgeschuind, doch rechthoekig. Waren
er meer pennen geweest, -dan was dat deel volmaakter weerge
geven.
Deze en ook andere methoden brengen eenige moeilijkheden
met zich mee en wel: het is zeer lastig de beweging van kam
of stift over papier in zender en ontvanger even snel te doen
plaats hebben. Is deze voortbeweging niet in -beide gelijk, dan
wordt het beeld vervormd.
Natuurlijk kon met dit systeem alleen wit en zwart worden
overgebracht, -dus geen tusschentinten, zooals grijs e. d.
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Een zeer groot bezwaar van dit „kamsysteem” is, dat we
evenveel leidingen als stiftpunten moeten hebben; om een beeld
te krijgen dat vrij volmaakt is, moet dat aantal nog al groot
zijn en op deze wijze wordt het dan een zeer kostbare geschie
denis.
Bakewell vond daarvoor de volgende geniale oplossing, die
nog steeds wordt toegepast, doch op meer volmaakte wijze.
Op staniool (bladtin) teekende hij met isoleerende inkt of
verf het over te brengen figuur of handschrift. Dit werd nu be
vestigd op een cylinder A, die draaibaar werd opgesteld. De
kam werd bij dit systeem vervangen door een enkele stift B, die
wanneer de cylinder draait zich zeer langzaam van links naar
rechts verplaatst, geheel gelijk dus aan de oude fonograaf van
Edison, spelende met rollen. De enkele stift tast hier dus het
geheele beeld af, hoe minder snel zich de stift verplaatst hoe
volmaakter het beeld in de ontvanger zal zijn.
De ontvanger is ook hier weer gelijk aan den zender. Alleen
is de inrichting nu zoodanig, dat de stift alleen schrijft, als er
geen stroom doorheen gaat. In principe is deze opstelling weer
gegeven in fig. 2.
De bovenhelft van deze figuur stelt de zender voor, de onderhelft het ontvanggedeelte. De beide cylinders A zijn gemakke
lijk te herkennen.
Links op den zender rust nog een veer C, die contact maakt
met het geleidende materiaal waarop het origineel werd geteekend.
De stroom wordt ontnomen aan een batterij E. De aandrij
ving der rollen geschiedt door middel van de assen D, die met
een uurwerk of ander aandrijvend middel gekoppeld zijn.
Wanneer in den zender de stroomkring gesloten is, dus als
C en B geleidend met elkander zijn verbonden, wordt de electromagneet M bekrachtigd en de de schrijfstift S aangetrokken
zoodat deze niet op het papier rust.
Zoodra de stroom verbroken wordt zal de schrijfstift door de
veer V weder op den cylinder getrokken worden. Ook hier was
weer de grootste moeilijkheid het met gelijke snelheid laten
loopen van de beide cylinders.
Bakewell loste dat ongeveer op, door gebruik te maken van
twee uurwerken, die met gelijke sneldheid liepen. Daar het ech
ter zoo goed als ónmogelijk is twee uurwerken (geen klokken!)
met absoluut gelijke snelheid te laten loopen, was deze methode
nog verre van volmaakt.
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Ook hiervoor wist hij weer een soort ezelsbruggetje te be
denken. Op het origineel trok hij namelijk over de geheele
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Fig. 2

breedte een rechte lijn (dus in de richting der cylinderas).
De beide toestellen werden nu in werking gesteld en in de
ontvanger werd nu gecontroleerd of de lijn ook daar geheel
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recht óverkwam. Was dat niet het geval, dan werd het uur
werk of geremd of even sneller gezet.
Een dergelijke methode is natuurlijk alleen dan mogelijk als
de snelheid van overbrengen gering is, daar bij groote snelheid
de vreemdste vervormingen optreden eer men weer in staat
is de fout te herstellen.
Noodzakelijk bleek dan ook al spoedig een automatische
regeling der snelheid.
' Ook Bakewell heeft zich daaraan gewaagd, doch heeft het
niet kunnen klaarspelen, dat neemt echter niet weg, dat hij
toch de groote man op dit gebied was, vooral toen hij in 1851
in Londen op een Wereldtentoonstelling ook aan het publiek kon
laten zien hoe teekeningen werden overgebracht.
Net als over de uitvinding der boekdrukkunst werd ook over
deze uitvinding eens flink ruzie gemaakt, hoe het ook zit, vast
staat, dat Bain het eerst een principieele oplossing aan de hand
deed, terwijl Bakewell de eerste was die een en ander practisch
wist uit te voeren. Een derde n.1. de Italiaan Caselli construeer
de echter een apparaat, dat veel en veel beter voldeed en onder
den naam Pantelegraaf zeer veel succes had.
Hij wist zich vooral naam te maken door het overbrengen
van verschillende teekeningen over tamelijk groote afstanden
in Frankrijk (van Parijs naar enkele plaatsen in de Provence)
in het jaar 1860.
Maar ook de Pantelegraaf kon zich niet lang handhaven. De
snelheid liet evenals de zekerheid dat alles goed overkwam,
veel te wenschen over en zoo verdween ook de Pantelegraaf van
het tooneel, voornamelijk doordat Caselli niet in staat bleek
te zijn de snelheid op te voeren. Een noodlottig gevolg van dit
laatste was dat de uitvinder van het zeer vernuftige instru
ment, absoluut geen voordeel van zijn geestesproduct had, zoodat hij zeer arm en onder zeer behoeftige omstandigheden is
overleden.
Bovengenoemde telautografen waren vervaardigd volgens
het electro-chemische principe, dat wil zeggen door scheikun
dige werking der stroom werd het beeld op papier gebracht.
Steeds hebben we hier te doen met een verkleuringsproces. Het
papier wordt in een of andere vloeistof gedrenkt, die zoodanig
is samengesteld, dat een electrischen stroom dezen vloeistof van
kleur doet veranderen.
Meestal wordt hiervoor gebruikt Ferrocyaankali, dat de
eigenschap heeft reeds bij zeer zwakke stroompjes (20—30
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milli ampère) te verkleuren. Dat wil zeggen papier in Ferrocyaankali-oplossing gedrenkt zal, wanneer een electrischen
stroom er doorheen gaat een blauwen kleur aannemen. Teekeningen e.d. zullen dus in het blauw worden overgebracht.
Een zeer groot nadeel van deze methode is, dat Ferrocyaankali een zeer zwaar vergift en dus het werken hiermede niet
zonder gevaar is.
Een andere methode is het drenken in een Joodkali-oplossing. Deze methode heeft echter twee bezwaren waarvan er
een zeer groot is.
Om te beginnen moet de stroomsterkte grooter zijn n.1. 40—50
milli Ampère. Dat is nog niet het ergste, maar wel het feit,
dat na eenigen tijd de beelden verbleken, practisch zijn -de
origineele opnamen dus alleen bruikbaar direct na het op
vangen.
De bezwaren aan de elctrotechnische methode verbonden,
deden dan ook zoeken naar een ander middel en daaruit ont
stond de z.g. electromechanische methode. •
De strijd tusschen beide methoden is nog steeds hevig; van
een overwinnen door een van de twee kunnen we niet spreken,
nu eens zegeviert de een, dan weer de ander, en het heeft er
allen schijn van, dat dat voorloopig nog wel zoo zal blijven.
De electromechanische methode wil niets te maken hebben
met eenige chemische werking en is er op uit de beelden on
middellijk op het papier te teekenen, dus door b.v. in plaats
van de stift een soort vulpenhouder te nemen. Kon bij de
electrochemische methode de stift steeds op het papier blijven
rusten, daar zij alleen een spoor achter liet wanneer de stroom
er via het papier doorheen ging, bij de electromechanische
methode echter is dat niet mogelijk, daar de pen hier juist
schrijft wanneer zij het papier raakt.
Noodzakelijk is dus een inrichting, waardoor de pen op en
neer bewogen wordt al naar gelang een stroom den ontvanger
treft of niet.
De eerste, die een dergelijke inrichting wist te construeeren
was von Hipp, een Duitscher. Dit was reeds in 1850, dus
slechts kort na de eerste proeven van Bakewell, de resultaten
en moeilijkheden waren echter van dien aard, dat eerst om
streeks 1860 bruikbare resultaten over grootere afstanden be
reikt werden.
De voornaamste constructeurs van dien tijd waren Meyer,
een Elzasser en Lenoir, een Franschman, die vooral bekend is
geworden door zijn uitvinding van de Gasmotor.
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Na dien hebben velen zich nog bezig gehouden met Telautografie. Velen bereikten resultaten en bouwden voort op dat
wat anderen vóór hen reeds bereikten, maar nog meerderen
konden geen enkele verbetering brengen.
Aan de vervolmaking van de electrochemische apparaten
werkten voornamelijk in Frankrijk D’Arlincourt en Sawyer in
Amerika, beiden omstreeks 1870. Terwijl omstreeks 1880
mannen als Edison, Donison en Delany zich met dit probleem
bezig hielden.
De electromechanische methode vond voorvechters in Hum
mel, die de „Telediagraph” construeerde; Palmer en Mills, die
in ongeveer 1900 in N.-Amerika hun apparaat demonstreerden
en in Frankrijk Sémat, de constructeur van de „Téléautocopiste”.
Zeer merkwaardig was de uitvinding van Carbonella, een
Belg, die volgens het electromagnetische principe te werk ging.
In de plaats van een trilplaat zooals die in een telefoon voor
komt construeerde hij daarop een arm met schrijfstift, geheel
overeenkomende (in grondvorm) met de vitale deelen der
tegenwoordige hoornlooze luidsprekers.
Wanneer nu stroom door de magneet gaat, wordt de hef
boom aangetrokken en de schrijfstift van het papier geheven,
zoodra de stroom verbroken wordt verliest de magneet zijn
kracht en laat de hefboom los, de pen komt nu op het papier te
rusten en zal daarop zoo lang een streep trekken als de stroom
verbroken blijft. Ook hier moet dus het origineel met isoleerende stof op een geleidende ondergrond geteekend of geschre
ven zijn.
Eenige onderzoekers probeerden nog den zender (niet draad
loos nog, maar alles ging langs een lijn!) te verbeteren door het
over te zenden origineel in relief te brengen, letters ib.v. zooals
we ze in de drukpers zien, een soort cliché dus.
Een stift rustte veerend op deze origineele cliché’s zooals we
ze maar zullen noemen en werd dus overeenkomstig de verhoogingen en verlagingen op en neer bewogen. (Zie b.v. fig. 1).
Het was nu een klein kunstje een zoodanige inrichting te maken,
dat de stift alleen in hoogsten of laagsten stand contact maakte
met een of ander onderdeel en zoodoende dus een stroomkring
sloot waarvan een stroomstoot het gevolg was.
Een verbetering bleek het lang niet te zijn, daar het zeer
moeilijk was, de stift zoodanig in te stellen, dat zij het geringste
relief kon volgen terwijl bij dieper relief de stift een soort
springneiging gaat vertoonen, ook al een ernstig -bezwaar dus.
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Met deze moeilijkheden hielden zich voornamelijk Belin, Sawyer
en Hubert bezig.
Intusschen was ook de fotografie wat meer verbeterd en het
is dan ook niet te verwonderen dat ook over de mogelijkheid
werd gedacht de beelden fotografisch op te nemen, dus vast
te leggen op een fotografischen plaat.
Een Engelschman, George Little, wist in 1867 daarvoor een
oplossing te vinden, die voor andere doeleinden nog wel eens
meer geperfectionneerd gebruikt wordt.
In het kort komt zijn methode hierop neer, dat een electromagneetje — waardoor de binnenkomende stroompjes gevoerd
worden — een draaibaar spiegeltje in beweging brengt. Een
lichtstraal wordt nu door dit spiegeltje gereflecteerd op de foto
grafische plaat én na ontwikkeling van het negatief zal deze
lichtstraal daarop vastgelegd en voor ieder zichtbaar zijn.
Bij het overbrengen van teekeningen enz. deden zich bij deze
methode nog te veel moeilijkheden voor, doch bij het overbren
gen van morseschrift, dus gewoon telegraafwerk was er toch al
wat mee te bereiken. De Ier Dillon bracht dit in 1879 weer naar
voren terwijl een Italiaan, Attilio Celline in 1901 daarop nog
eens extra den nadruk heeft gelegd. Geen van beiden wisten ze
echter een goed practisch bruikbaar apparaat te construeeren.
Eerst later na 1902 werden door de bemoeiingen van Prof. Dr.
Arthur Korn, een man aan wien de Telautografie zeer veel te
danken heeft, practische resultaten bereikt.
Korn werkte niet met een spiegelgalvanometer, doch met een
snaargalvanometer.
Zijn methode kwam in het kort hierop neer (fig. 3).
Tusschen de polen E en Ei van een electromagneet M is een

Fig. 3
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metaaldraad gespannen. In die polen bevinden zich twee gaten
G en G,, die zoodanig geboord zijn, dat de snaar juist op de
hoogte van het hart dier gaten loopt. Een lichtstraal van de
lichtbron L wordt door een lens B zoodanig geconcentreerd,
dat hij juist op de snaar S valt. Deze lichtstraal is daar van
zoo geringe doorsnede dat hij geheel door de snaar wordt tegen
gehouden.
Door de snaar nu worden de ontvangen stroompjes gevoerd
met het gevolg, dat deze wanneer er stroom doorgaat naar bo
ven of beneden bewogen zal worden (afhankelijk van de rich
ting waarin de stroom door S gaat) of zoo er geen stroom
doorgaat in rust zal zijn.
In het laatste geval wordt de lichtstraal tegengehouden in
het eerste doorgelaten, hij zal dan via het gat Gj weder door
een lens Bx worden geconcentreerd op een cylinder C. De opper
vlakte van dezen cylinder bevindt zich juist in het brandpunt
van lens B„ zoodat, de lichtstraal zich daar als een punt zal afteekenen.
Van deze inrichting nu heeft Korn gebruik gemaakt om langs
fotografischen weg de ontvangst mogelijk te maken. De cylin
der stelde hij draaibaar op, maar maakte er tevens een inrich
ting aan, dat hij zeer langzaam in de richting der rechte pijl
verplaatst werd. Om den cylinder werd fotografisch papier P
(afdrukpapier) gelegd en een en ander zoodanig opgesteld, dat
geen licht van buiten af tot den cylinder kon doordringen.
Hoe het opnemen nu geschiedde laat zich gemakkelijk uit het
bovenstaande opmaken, zoodat we het daarover niet meer zullen
hebben. Ik wil echter volstaan met te zeggen, dat de resultaten
met deze methode bereikt niet alleen aanmerkelijk beter waren,
doch het belangrijkste was wel haast, dat door het geringe ge
wicht en daardoor geringe traagheid der snaar de overbrengingssnelheid aanmerkelijk kon worden opgevoerd.
Deze snaargalvanometer wordt ook nog in den tegenwoordigen tijd gebruikt voor het opnemen van foto’s waarbij ook tusschentinten moeten worden weergegeven.
De methode van Korn wordt wel genoemd het Phototelautografische systeem.
Korn heeft door het nemen van een groot aantal proeven
vastgesteld, dat telautografie langs telefoonlijnen of kabels
slechts mogelijk was over afstanden van minder dan 1500 K.M.
Grootere afstanden zijn wel te overbruggen, maar dan moet
de stroomsterkte aanmerkelijk worden opgevoerd, terwijl de
overbrengingssnelheid juist veel geringer zal moeten zijn.
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Ook hiervoor wist Korn weer een oplossing te geven, die be
kend staat als „Zwischencliché methode”.
De naam zegt ons wel iets, maar toch niet veel, zoodat ik in
het kort even zal vertellen waarop het hier neerkomt.
Het te verzenden beeld wordt verdeeld in een groot aantal
punten of vierkantjes (z.g. raster), op de wijze dus als cliché’s
voor boeken en dagbladen.
De foto bestaat dan uit een zeer groot aantal puntjes, het
eene donkerder dan het andere.
Nu krijgt elke tint een letter of cijfer, b.v. absoluut zwart is
a of 1, even lichter b of 2 en zoo verder tot wit dat b.v. j of 10
genoemd kan worden.
De foto kan nu worden weergegeven door een aantal letters
of cijfers.
Deze letters of cijfers worden nu overgeseind en bij het ont
vangen weder in rijen gesteld. Daarna worden voor de letters de
betreffende tinten ingevuld. Zeer veel vergroot zal de wording
van een deel van zoo’n beeld er dus uitzien als figuur 4 en 5
weergeven. Hier is echter voor het gemak alleen, met zwart en
wit gewerkt. Zwart heb ik — genoemd en wit o.
Fig. 4 geeft de letter R sterk vergroot en samengesteld uit
vierkantjes. Wanneer deze letter voldoende verkleind wordt,
zijn de trapjes vrijwel niet meer te zien (fig 4 A).

%

Fig. 4A

Fig. 5 is in twee deelen verdeeld en geeft een deel der R nog
meer vergroot weer. De onderzijde laat zien, hoe de letter ont
vangen wordt, dus om bijvoorbeeld de onderste regel te nemen:
er wordt dan overgeseind en ontvangen: oo---------- oooooo
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------ ooo. Later worden dan voor — zwarte
c o
vierkantjes geplaatst, terwijl o blank wordt gelaten.
De Phototelautografie beleefde haar grootste triomfen in de
jaren 1909—1912.
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De groote man was daarbij steeds Korn. Intusschen had de
radiotelegrafie al wat vaster voet gekregen en het is dan ook
niet te verwonderen, dat de wensohen van verscheidene onder
zoekers verder gingen dan plaatjes langs een draad over te
brengen, met andere woorden, dat zij het ook draadloos wilden
doen.
Na alles wat reeds op dat gebied gepresteerd was langs den
draad was dat zoo bar lastig niet meer, daar het mechanische
deel der zender en ontvanger ongeveer hetzelfde kon blijven.
Het ging er nu vrijwel alleen om de stroomstooten in den
zender om te zetten in Aethertrillingen, die weer na opgevangen
te zijn moesten worden omgezet in electrische stroompjes.
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Een der eersten, die resultaten bereikte was Prof. Dr. M*
Dieckmann, wiens systeem gebaseerd op de principes door Bakewell aangegeven, nog steeds vrijwel onveranderd wordt ge
bruikt.
Hiermede zullen we dan ook het Historisch overzicht af
sluiten en overgaan tot beschrijving van eenige der voornaamste
systema thans in gebruik.
C.

SYSTEEM DIECKMANN.

Het systeem van Prof. Dr. M. Dieckmann, dat tegenwoordig
in Duitschland voor verschillende doeleinden in gebruik is, be
rust geheel op de methoden door Bakewell aangegeven.
Ook hij werkt met draaiende cylinders en een stift, die deze
cylinder geheel „aftast”.
Het bijzondere van zijn systeem is de wijze waarop verkregen
wordt, dat beide cylinders even snel loopen, dit is de z.g. synchroniseerinrichting hoewel dit woord daarvoor niet juist is.
Zooals we reeds eerder hebben gezien is dat juist het punt dat
de meeste moeilijkheden oplevert en waarop dan ook vrijwel
alle vroegere onderzoekers zijn gestrand.
De kunst toch was een inrichting te construeeren waardoor
de beide cylinders even snel, en toch zoo snel mogelijk konden
loopen.
Het systeem van Dieckman is nauw verwant aan dat van
d’Arlincöurt en komt hierop neer, dat een der beide cylinders
(in den ontvanger) een weinig sneller loopt dan de andere.
De omwenteling daarvan is dus eerder geëindigd.
De as wordt nu zoo lang tegengehouden tot ook de andere
cylinder een omwenteling gemaakt heeft en dan weer losge
laten, de tweede en derde, kortom alle omwentelingen worden
dus door beide cylinders op hetzelfde moment begonnen, doch
steeds door de eene een oogenblik eerder beëindigd.
De bovengenoemde reminrichting moet natuurlijk vanuit den
zender bediend worden, daar het de cylinder in den ontvanger
is, die sneller loopt.
De stroompjes ter bediening van deze reminrichting moeten
zoo mogelijk op dezelfde golflengte worden uitgezonden als die,
welke den schrijfstift in beweging brengen.
Door dat deel der inrichting op een andere golflengte te laten
werken was de zaak natuurlijk spoedig opgelost, maar het
gevolg zou dan zijn, dat een en ander geweldig duur zou worden,
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daar alleen voor de rem al een aparten zender en ontvanger
gebouwd zouden moeten worden.
Dieckmann wist zich dan ook te redden met dezelfde golf
lengte en wel op een wijze, die verbluffend eenvoudig is, -hij
doet niets anders dan een deel der tijd, waarin een cylinder zijn
omwenteling maakt, benutten voor de reminrichting en de
overige ter beschikking zijnde tijd voor het overbrengen der
teekening.
Principieel is een en ander weergegeven in fig. 6.
De cylinders en aandrijfinrichtingen komen geheel overeen
met fig. 2 uit het historisch overzicht. De schrijfpen in den ont
vanger is hier meer gedetailleerd weergegeven, doch komt ge
heel op hetzelfde neer.
In den zender treffen we een sleepcontact S aan, dat contact
maakt met het metalen bovenvlak der cylinder. Een deel van
deze sleepplaats is bij A onderbroken en vervangen door een
isoleerende laag. De lengte hiervan is ongeveer gelijk aan Vio
der omtrek van den cylinder. Over Vio deel zal dus S geen con
tact maken.
In de ontvanger treffen we nog extra aan een hefboom H,
draaibaar om draaipunt R en voortdurend in een zekeren stand
gehouden door een veer V. Op den cylinder van den ontvanger
bevindt zich een nok N terwijl de hefboom H door een electromagneet M tegen deze nok N kan worden aangetrokken.
De cylinder C is niet vast op de aandrijvende as bevestigd,
doch wordt door een wrijvingskoppeling W meegenomen. Wan
neer -dus H tegen N aangedrukt wordt blijft de aandrijvende
as doordraaien, terwijl C wordt tegengehouden.
De stroom in den ontvanger komende van batterij B gaat nu
steeds -door -de magneet M en het magneetje, dat de schrijfpen
aantrekt.
Het origineel is met isoleerende inkt geteeken-d op een gelei
dende onderlaag.
Sleept nu de stift D waarmede het geheele beeld wordt af
getast over de onderlaag, 'dan is de stroomkring gesloten en
zal in den ontvanger de stroomkring juist verbroken zijn, zoodat
de schrijfpen niet op het papier rust.
Sleept daarentegen D over een isoleerende lijn, dan zal in den
ontvanger door een speciale inrichting (waarover verderop nog
eenige nader gegevens) de stroomkring gesloten worden en dus
de pen op het papier gedrukt, terwijl ook de hefboom H zal
worden aangetrokken.
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De cylinder zal dan niet blijven stilstaan, daar de nok zich
niet bevindt op de plaats waar H rust.
Hetzelfde zal geschieden, wanneer S over A sleept en dus
de stroomkring verbreekt. In dien tijd zal de cylinder C zoover
gedraaid zijn dat de nok N pakt. Daar de isoleerende strook A
tamelijk lang is zal de nok nog niet altijd den hefboom bereikt
hebben, en daar ook de schrijfpen tegelijk met de hefboom
wordt aangetrokken zal in den ontvanger dus een streep G ont
staan tot de rem in werking treedt.
Zoodra A voorbij gedraaid is wordt de cylinder C weer los
gelaten en zal ook deze streep G eindigen.
Deze streep wordt het synchroniseeringsteeken genoemd
en wordt dus ibij iedere omwenteling automatisch veroorzaakt
door A in den zender.
De nieuwe omwenteling in den ontvanger begint dus weer op
hetzelfden moment als de nieuwe omwenteling in den zender.
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Op iedere teekening volgens het systeem Dieckmann opge
nomen zullen we dus steeds een breede zwarte streep zien, die
ontstaan is door de steeds naast elkaar vallende synchroniseeringsteekens. We zien deze streep o.a. op fig. 7 en fig. 11.
Fig. 7 laat ons een door Prof. Dieckmann overgebracht teekeningetje zien.
Duidelijk kunnen we hierop onderscheiden de verschillende
korte streepjes telkens door de pen afgeteekend en tezamen
de geheele teekening vormende.
Nog beter idee geeft daarvan fig. 8 A en B.
Fig. 8 A geeft ons de origineele teekening in dit geval het
woord „weerkaart”.
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De letters zijn dun geteekend, doch een streep over de geheele
lengte is donkerder weergegeven. Dit is de baan, die de taststift in den zender gedurende' een zekere omwenteling volgt.
Fig. 8 B geeft het resultaat van die omwenteling in den
ontvanger weer.
Daar alles op ruitjespapier geteekend werd kunnen we ons
makkelek een voorstelling maken van de wijze waarop een tee
kening wordt overgebracht.
Het systeem van Dieckmann wordt thans in Duitschland
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voornamelijk gebruikt tot het verzenden van weerkaart]es (zie
fig. 9).

'l8.0ktober26

Verschillende der Duitsche zenders zijn uitgerust met appa
raten van Dieckmann en verbreiden met behulp daarvan de
weerkaartjes, die dus daardoor in een zelfde moment door het
geheele land bekend zijn. Dergelijke inrichtingen bezitten b.v.
de zenders München en Münster reeds sinds Maart 1926 en de
Noragzenders Hamburg, Bremen, Kiel en Hannover sinds Nov.
1926.
Uit het feit, dat reeds zoo kort na het installeeren der beide
eerste zenders er toe werd overgegaan meerdere zenders op deze
wijze uit te rusten blijkt voldoende, dat het systeem aan de te
stellen eischen voldoet.
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Fig. 10 geeft den zender en fig. 11 den ontvanger volgens
Dieckmann weer.
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Bij het ontvangen der weerkaartjes kunnen nog twee metho
den gebruikt worden.
Alleen de van belang zijnde lijnen en getallen worden uitge
zonden. Nu kan in de ontvanger als papier gebruikt worden een
kaartje waarop de lijnen door de pen getrokken worden, doch
ook is het mogelijk op een blank stuk papier te ontvangen en
daaroverheen later een transparante kaart te leggen.

Fig. u
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Deze laatste methode is natuurlijk goedkooper daar dan één
kaart noodig is tegen anders voor elk kaartje een gedrukt
exemplaar. Veel maakt dat natuurlijk op de groote hoeveelheid
niet uit.
In April 1926 werden zeer interessante proeven genomen om
vast te stellen hoe groot de rijkwijdte eigenlijk wel was.
Een complete zender-ontvanger werd daartoe ingericht aan
boord van de „Westphalia” van de Hamburg-Amerikalijn.
In Duitschland werd een zender-ontvanger opgesteld in het
gebouw der Duitsche „Seewarte” te Hamburg.
Dit gebouw was langs een 200 K.M. lange leiding verbonden
met het Duitsche Radiostation Norddeich, dat als zender fun
geerde.
In de „Seewarte” werd een controle-ontvanger opgesteld.
De ontvanger op de Westphalia was aangesloten op de nor
male scheepsontvanger..
Aan boord der Westphalia bevonden zich behalve de uit
vinder Prof. Dieckmann nog diens assistent Ing. Heil en de
Marconist van het vaartuig.
15 April 1926 vertrok men naar New-York en ontving gere
geld vanuit Hamburg via Norddeich de weerkaartjes. Gewerkt
werd op een golflengte van 2300 meter.
Uit het verslag kunnen we lezen dat de kaartjes prima óver
kwamen tot en met 23 April, toen was de afstand 2500 zeemij
len, dus ongeveer 4500 K.M., en werden de kaartjes onbruik
baar door de vele luchtstoringen en storingen van scheepszenders, waardoor de beelden „verregenden” zooals in het officieele
verslag staat.
De lijnen zelf echter kwamen nog goed over.
In Duitschland werden de kaartjes als extra controle nog
ontvangen door Ing. Berndorfer. Door de groote hoeveelheid
luchtstoringen waren deze echter niet bijzonder mooi, zoodat
de resultaten door de Westphalia bereikt over het algemeen
beter waren.
Op de terugreis heeft ook de Westphalia verschillende teekeningen overgeseind met zijn 1 K.W. scheepsstation.
De eerste daarvan te Hamburg ontvangen geeft fig. 12 weer.
Voor zoo’n betrekkelijk zwakke zender nog zeer goede resul
taten.
Practisch is dus met deze proeven bewezen, dat een schip,
waar het zich ook bevindt altijd via een of ander radiostation
weerkaarten zou kunnen ontvangen en daardoor ook over be
langrijke gegevens betreffende te verwachten weer beschikken.
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De hierboven genoemde apparaten (fig. 10 en 11) worden op
een speciale wijze met den bestaanden zender of ontvanger
verbonden.
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Fig. 12

Fig. 13 geeft schematisch aan hoe dat geschiedt.
De telautograaf A wordt aangesloten op de secondaire wik
keling van een transformator T.
Op dezelfde klemmen is een versterker V aangesloten, die
verbonden wordt met de hoogfrequentgenerator H der zender.
De primaire wikkeling is verbonden met een „Tonmodulator”
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Fig. 13
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M, die electrische trillingen in een goed hoorbare frequentie
opwekt, b.v. een lampgenerator op een frequentie 1500 afge
stemd. Hiermede wordt de eigenlijke zender H als volgt ge
moduleerd.
De trillingen worden via den transformator aan de versterker
V toegevoerd, die ze weder laat inwerken op H.
Het eigenlijke telautografische apparaat sluit nu gedurende
zekere momenten (als zoowel stift als sleepcontact de geleidende
cylinder raken) de secondaire wikkeling der transformator
kort. Aan den versterker worden dus geen wisselspanningen
toegevoerd en de zender dus ook niet gemoduleerd. In den
ontvanger hooren we dan niets.
Sleept daarentegen een der contacten over een isoleerende
plaats, dan worden wel wisselspanningen door M opgewekt aan
H toegevoerd en zal de zender ook den ontvanger beïnvloeden.
Uit fig. 14 zien we, dat zoo’n ontvanger bestaat uit een nor 
malen ontvanger en versterker, die met behulp van een telefoon
of luidspeker op de juiste golflengte is af te stemmen.
Van de ontvanger O gaan we naar een gelijkrichter en relais
(R), dat de stroomkring waarin de magneetjes der telautogra
fische ontvanger zijn opgenomen sluit of opent. In dezen
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stroomkring is een batterij van 6 Volt opgenomen, om de mag
neetjes te kunnen bekrachtigen. (B van fig. 6).
De gang van zaken in den ontvanger is nu als volgt.
Wanneer door den zender een stroompje wordt uitgezonden
wordt dit in den ontvanger op de normale wijze gelijkgericht en
versterkt tot een hoorbaren toon.
Deze laatste wordt nu nogmaals gelijkgericht en toegevoerd
aan het relais dat in werking treedt op oogenblikken geheel
overeenkomende met het kortsluiten en vrijmaken der wikke
ling van den transformator in den zender.
In het kort heb ik hierboven getracht een overzicht te geven
van de werking van het systeem Dieckmahn alleen wil ik nog
vermelden, dat de schrijfstift op zeer veel verschillende manie
ren is uitgevoerd en zelfs wel vervangen werd door een soort
van verfspuitje.
Uit den aard der zaak heeft systeem Dieckmann verschillen
de bezwaren, een der grootste is wel, dat alleen zwart en wit
kunnen worden overgebracht.
Aan dat bezwaar komt tegemoet het systeem Telefunken—
Karolus, dat zuiver Photografisch werkt en dat we dus Phototelegrafie kunnen noemen.
Een korte beschrijving van dit systeem geeft het volgende
hoofdstuk.
D.

SYSTEEM TELEFUNKEN—KAROLUS
PHOTOTELEGRAFIE.
Met systeem Korn was het al mogelijk foto’s hoewel nog zeer
primitief over te brengen langs telegraafdraden. Aan dit sy
steem waren echter uit den aard der zaak een zeer groot aantal
bezwaren verbonden.
Vooral de snelheid der overbrenging was aan banden gelegd,
want door verschillende oorzaken, waarop we hier niet verder
kunnen ingaan kan de snelheid bij een draadoverbrenging niet
maar willekeurig worden opgevoerd.
De draadlooze overbrenging echter stelt niet zulke enge gren
zen aan de snelheid daar de thans zeer ver gevorderde techniek
der zend- en ontvanglampen ons in staat stelt de verschillende
deelen van zender en ontvanger vrijwel zonder traagheid, dus
zonder tijdverlies te doen verwerken.
Niet alleen moet in den zender het beeld worden afgetast
door een lichtpunt, het weerkaatste of doorvallende licht moet
worden omgezet in electrische trillingen, die weder door den
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zender in Aethertrillingen worden veranderd. Ook in den ont
vanger moet dit proces in omgekeerde volgorde plaats grijpen
en de elcctrische trillingen zonder eenig oponthoud door mid
del van een „lichtrelais” worden omgezet in een lichtsterktevariatie.
Het electromechanische lichtrelais van Korn (de snaargalvanometer) heeft zeer veel nadeelen, o.a. de traagheid der snaar
is te groot, door stooten gaat de snaar trillen, de lengte der
snaar is eenigszins afhankelijk van de temperatuur, de snaar
heeft een eigen trillingsgetal enz. Nadeelen genoeg dus om
te doen zoeken naar een relais zonder al deze bezwaren.
Door de Fa. Telefunken te Berlijn is in combinatie met Prof.
Dr. A. Karolus uit Leipzig een systeem uitgewerkt, dat prac"tisch voldoende vrij is van storende traaagbeidsinvloeden en in
staat stelt foto’s e.d. draadloos over te brengen.
De cylinders van Bakewell zijn behouden; in den zender
wordt het origineel om dezen trommel gelegd, terwijl in den
ontvanger een fotografische film daaromheen gelegd wordt.
In den zender is het belangrijkste punt de Telefunken Photocel (fig. 15) bestaande uit twee ringvormige draden waartusschen zeer dun metaaldraad gespannen werd (geconstrueerd
door Dr. Schriever). Het geheel is ondergebracht in een glazen
ring, die luchtledig gepompt is en gevuld met een edelgas
(volgens Elster en Geitel). De binnenzijde, die naar den
cylinder is toegekeerd is nog bestreken met een lichtgevoelige
kaliumverbinding.

Deze photocel nu heeft de eigenschap, dat — wanneer een
lichtstraal het kaliumoppervlak treft er een stroom in de
stroomkring draadwikkeling-batterij zal optreden, op een
wijze eenigszins overeenkomende met die waarop een anode304
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stroom in de radiolamp ontstaat. De sterkte van dezen stroom
is afhankelijk van de hoeveelheid licht, die de cel treft.
De principieele opstelling- van dit deel der zender is weer
gegeven in fig. 16.
Het licht van een booglamp B wordt door een Lens L gecon
centreerd op den beeldcylinder C, doch valt daarbij door de
ringvormige opening der photocel. (P).
Het lichtstipje, dat het over te seinen origineel treft is slechts
J /o m.M.'- groot.
Deze grootte blijkt klein genoeg te zijn om vrijwel alle denk
bare druk- of schrijfwerken over te brengen met voldoende
scherpte.
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Fig. 16

Het licht door dit stipje op het origineel geworpen wordt
teruggekaatst als een diffuse stralenkegel, waarvan de helder
heid afhankelijk is van de plaats waarop het origineel door de
lichtstip getroffen werd. Was dit punt geheel zwart, dan wordt
practisch geen licht teruggekaatst. Bij w’it daarentegen wordt
vrijwel alles teruggekaatst. De terugkaatsing der tusschenliggende tinten is natuurlijk naar verhouding.
De stralenkegel nu treft de lichtgevoelige laag der Photocel
(zie stippellijntjes) en veroorzaakt daarin practisch zonder
tijdsverlies een stroomverandering afhankelijk van de sterkte
van het teruggekaatste licht. Deze stroomvariaties worden ver
sterkt en moduleeren nu een telefoniezender, die voor versprei
ding zorgt.
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De ontvanger bestaat uit een normalen ontvanger aange
sloten op een Karolus-cel (fig. 17), een apparaat, dat berust
op het z.g. Kerr effect, genoemd naar den ontdekker Kerr. De
werking hiervan is te ingewikkeld om hier te behandelen.

De Karolus-cel bestaat uit een metalen raam met twee glazen
platen waartusschen zich een miniatuur condensatortje bevindt,
in een ruimte gevuld met Nitrobenzol.
De afstand der condensatorplaatjes is met de schroef boven
op het apparaat te verstellen en vormt een spleet waardoor
de lichtstraal geworpen wordt, deze lichtstraal komt niet direct
van de lichtbron L, doch passeert eerst een lens A en dan een

OP«Tv«ne,fcr. .
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a

Fig. 18
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dubbel prisma B, waarna hij pas door de opening C tusschen
de condensatorplaatjes D en E valt.
Deze Karolus-cel heeft nu de eigenschap geen licht door te
laten wanneer de condensator niet onder spanning staat, zoodra
echter de plaatjes worden opgeladen zal het licht, afhankelijk
van de sterkte dezer lading worden doorgelaten.
Ook deze cel werkt zonder vertraging, zoodat het licht de ge
ringste variaties volgt. Noodig is echter een zekere span
ning er op aan te sluiten om op het punt te komen waarop de
cel haar grootst mogelijk nuttig effect heeft.
Via een dubbel prima en lens wordt het lichtt weder als een
puntje van 1/25 m.M”. geconcentreerd op de forografische film,
die door het meerdere of mindere licht, langer en korter belicht
zal worden en dus getrouw de tinten van het origineel zal weer
geven.
Proeven tusschen Berlijn en Leipzig hebben bewezen, dat het
mogelijk is op deze wijze een foto van 10 X 10 c.M. over te
brengen in ongeveer V/2 min. Als we nagaan, dat slechts
1 j2u m.M2. der foto tegelijk onder den lichtstraal komt en dus
in het totaal 250.000 lichtstipjes in dien tijd werden overge
bracht voor een plaatje van 10 X 10 c.M. dan kunnen we ons
ongeveer een denkbeeld vormen van den enormen snelheid
waarmede deze toestellen werken.

1

Een complete zender — tevens ontvanger
vinden we in
figuur 19. In het kort wordt dit apparaat de Karlograph ge
noemd een attentie dus aan het adres van den uitvinder der
Karolus-cel.
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In 1927 was op de Berlijnsche Radiotentoonstelling een
eompleete installatie ingericht door de Duitsche „Reischpost”.
Ik liet daar twee heelden over.brengen een foto (fig. 20 A en B
A = origineel en B is het resultaat) en een handschrift (fig.

Fig, 20B

21 A en B), dat reeds eerder in de Aetherbode gereproduceerd
werd, doch zonder bijschrift, waardoor veel van het eigenaar
dige verloren gaat.
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Het aantal toepassingen van de Karlograph is natuurlijk
legio, we denken maar eens aan het overbrengen van foto’s
van vingerafdrukken e. d. Waar de grens der mogelijkheden is,
kunnen we nog niet bepalen, maar uit bovenstaande blijkt wel
duidelijk, dat reeds zeer veel dn slechts enkele jaren bereikt
werd.
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Fig. 21B

Uit den aard der zaak is het overzicht dat ik in dit artikel
heb trachten te geven lang niet volledig, maar ik hoop toch dat
het den lezer eenigszins een beeld heeft gegeven van een ge
bied der draadlooze, dat jammer genoeg nog lang niet voldoende
populair is.
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HET RADIO-TOONEEL DER TOEKOMST,
door Hugo de Groot.
„Geluids-drama” of „Hoor-spel”.
Dat er iets moest gebeuren met
den vorm van het tooneelspel voor
de radio'— dit stond vast. Aanvan
kelijk was het een verrassing toen
men, na eenige jaren van lezingen
en muziek, uit Engeland het eerste
tooneelstuk uitgezonden kreeg. Al
spoedig volgden meerdere „opvoe
ringen”, ook uit ons land, doch wat
eerst met belangstelling werd ge
volgd, bleek al gauw een teleurstel
ling te zijn. Hoe goed bedoeld de
poging ook was om den luisteraars
iets nieuws te brengen — de leiders
van de omroep-stations konden het
ook niet helpen, dat zij alleen het
hoorbare en niet het zichtbare aan
de aether-golven konden toevertrou
HUGO DE GROOT.
wen.
Wij hoorden alleen het gesproken
woord — doch het „spel”, de aankleeding, kortom alles wat op
het tooneel de handeling voor ons doet leven, ging verloren.
Zoodoende werd het tooneelstuk voor de microfoon, bekeken
(of beter: beluisterd) van het begrip „tooneelspel” eene uit
gesproken mislukking.
En geen wonder. De tooneellitteratuur is immers geschreven
voor het tooneel en bij de opvoering in de studio wordt zij een
dood ding. Het is ongeveer het verschil als tusschen de lezing
van het stuk, als alle leden van het gezelschap rond den regis
seur zitten en de rollen worden voorgelezen — en de latere
opvoering, met costuums, décors, belichting en vooral het spel
der personen dat ons doet meeleven en de gedachten van den
auteur duidelijker laat voelen.
Zeker, het gesproken woord is tenslotte het voornaamste en
men kan thuis ook wel genieten door het lezen van een tooneel
stuk — maar dan spreekt onze sterke verbeeldingskracht mee
en stellen we, met behulp van de door den auteur ingelaschte
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tooneel-aanauidingen, ons de situatie voor zooals de verbeelding
die bij ons oproept.
Door de radio missen we ook dit en blijft ons alleen: het
woord.
Zoo gemakkelijk als we ons hebben gewend aan het hooren
van muziek zonder het orkest te zien, zoo moeilijk is het voor
ons een tooneelstuk te hooren, zonder de handeling te zien.
Immers, op het tooneel is tekst en handeling één, daar is de
expressie van het gebaar onafscheidelijk aan de expressie van
het woord. Bij muziek zijn de bewegingen der executanten niet
meer dan een noodzaak tot het voortbrengen der klanken —
kunnen zelfs hinderlijk zijn voor het intense genot van den
toehoorder, die in de concertzaal tevens toeschouwer is.
Den laatsten tijd doet zich in alle kunsten, ook bij het tooneel
een versobering, een terugkeer tot het primitieve kennen. Men
kan het décor met een enkele aanduiding in de verbeelding
roepen, men kan de klassieken in het gewone hedendaagsche
costuum spelen — men zal er echter waarschijnlijk nooit toe
komen het publiek uit te noodigen om te komen luisteren naar
een. groep menschen, die bij elkaar gezeten vanaf het tooneel
de inhoud van het stuk zullen declameeren.
Bij het radio-tooneel hebben we dus aan het gesproken woord
alleen niet genoeg. Wij willen de handeling, die we niet zien,
toch beleven en niet op de momenten van „stil spel” (die ons
op ’t tooneel soms het meest kunnen ontroeren) zitten raden
•wat of er eigenlijk gebeurt.
Technisch bleek de bestaande tooneel-literatuur, behoudens
een paar gunstige uitzonderingen, die dan nog omgewerkt moes
ten worden, ongeschikt voor radio-opvoering.
Technisch ongeschikt, omdat de radio alleen het hoorbare
overbrengt. Er moest dus in het hoorbare, in klanken, iets
gevonden worden dat de zichtbare effecten van ons tooneel kon
vervangen. Of duidelijker gezegd: de tooneelhandeling, het ge
beuren moest in klanken omgezet worden.
Zoo kwam men tot het speciale Radio-spel, een spel van dezen
tijd, een combinatie van woord en technisch-accoustische imitatie’s, n.1. het geluidsdrama, of volgens Germaansche benaming
het. „hoorspel”.
De eerste uitzendingen van die aard vonden in Engeland
plaats. Natuurlijk deed zich de behoefte gevoelen aan technisch
volmaakte imitatie-middelen, weer een nieuwe interressante
tak van den, zich steeds ontwikkelden, technischen radio-dienst.
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Zoo ontstonden groote apparaten, die allerlei geluiden konden
voortbrengen die er noodig kunnen zijn om een geluids-drama
te illustreeren.
Wij denken hierbij onwillekeurig aan de verwantschap met
de begeleiding van een film, waarbij ook de geluiden worden
nagebootst. Daarbij wordt echter niet zoo’n perfectie van de
geluids-imitatie verlangd, omdat de film de fantasie van den
toeschouwer tegemoet komt en de zichtbare handeling op het
witte doek het geïmiteerde geluid als ’t ware aanschouwelijk
en dus veel begrijpelijker maakt. Dit missen we echter bij de
radio. Hier moet het geluid zóó volmaakt aan het origineel be
antwoorden (tenminste: gehoord door de telefoon of luid
spreker) dat de luisteraar het onmiddellijk herkent, zoodat de
plaats van handeling duidelijk voor den geest wordt geroepen.
Het is echter zeer moeilijk om de geluiden dermate „echt”
na te bootsen, dat zij door den weg langs radio-weergave niets
van hun karakter hebben ingebóet, doch nog duidelijker her
kenbaar zijn.
Temeer is dit lastig omdat sommige geluiden veel op elkaar
gelijken. B.v. de verschillende mechanische geluiden, die ver
oorzaakt worden door locomotief, machine, rotatie-pers, kortom
alle „motorische” geluiden zijn elkaar sterk verwant, doch ’n
enkele rhytmische wijziging of toegevoegde klank-kleur doet
wonderen, kan een geheel andere sfeer brengen.'
Hierbij is het voor den imitator zaak de klanken zoo abstract
en duidelijk mogelijk te doen zijn en hun karakter vooraf nauw
keurig te bestudeeren.
Toch zullen er, waar men uitsluitend op den klank af moet
gaan, vaak tw^jfelachtige gevallen zich voordoen. En het is
juist in zulke gevallen, dat de schrijver van het stuk rekening
moet houden met de mogelijkheden waarover de techniek be
schikt en, wanneer het geluid niet geheel zuiver van karakter
kan worden weergegeven, de situatie moet verduidelijken door
den tekst zoodanig in te richten, dat de plaats van handeling
geen twijfel overlaat. ’n Enkel woord kan soms al de gewenschte
atmospheer scheppen.
Het lijkt mij daarom niet ongewenscht, dat de auteur, na z’n
stuk ontworpen te hebben, eens gaat praten met de geluids
technici en zich op de hoogte stelt van de bestaande mogelijk
heden. Dit zal hem ook verhoeden dat hij straks voor technischongunstige gevallen komt te staan, die den indruk van zijn stuk
bij de opvoering zouden kunnen schaden.
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Later zal dit niet meer noodig zijn. Ik verwacht zeker van
onze knappe technici dat zij de imitatie-mogelijkheden onbe
grensd zullen maken en dan zal de auteur z’n stuk kunnen op
bouwen zooals de fantasie het hem ingeeft.
In ons land werd het eerste „geluids-drama” (volgens som
migen het eerste kunstzinnig bedoelde in Europa) door de
V.A.R.A. in Januari van dit jaar voor den microfoon opge
voerd. De belangstelling was zeer groot en de hoeveelheid rap
porten en officieele uitvoerige kranten-verslagen wettigen het
vermoeden dat er behoefte is aan een toekomstig radio-hoorspel.
Schrijver van dit artikel had het genoegen van dit eerste
Nederlandsche geluidsdrama, de accoustische, muzikale leiding
te mogen voeren en, ik moet erkennen, het was een spannend
experiment!
Den auteur de Dood komt de eer toe met zijn oorspronkelijk
werk een nieuwe richting aangegeven te hebben, die ons wijde
perspectieven op dit gebied opent.
Veel is er gecritiseerd over deze opvoering, en terecht. We
mogen de critici dankbaar zijn, omdat hunne opmerkingen ons
veel verder hebben gebracht. Ik denk hierbij o.a. aan de goede,
opvoedende critiek die Willem Vogt schreef in de Radio-bode.
Een typisch verschijnsel was de door velen gedeelde conclusie,
dat het kunstmatig verwekte fabrieks-rumoer van veel sugges
tiever werking was dan het echte straatrumoer, dat van de
werkelijke straat werd opgevangen!
(Het is m. i. dan ook altijd beter, wanneer de klanken worden
voortgebracht door de handen, die in onmiddellijk contact zijn
met het geluidgevend instrument, dan door de automatische
werking van een apparaat, hoe vernuftig dit ook moge zijn
uitgedacht).
Het verschil tusschen het natuurlijke geluid en het geïmiteer
de werd door den criticus Paul F. Sanders typisch verklaard:
„We hebben hier in wezen te doen met hetzelfde verschil
„dat er bestaat tusschen een schilderij en een fotografie.
„De foto geeft de uiterlijke gelijkenis. Maar het is de ge
heimzinnige gave van den schilder om in zijn schilderij
„nog bovendien het innerlijke karakter te leggen”.
Het hoorspel opent een verschiet van duizend-en-een moge314

lijkheden. Volgens Ir. White, die bovengenoemde uitzending
voortreffelijk technisch verzorgde, zullen wij moeten hebben
een studio met een apart vertrek voor de geluids-middelen. Onze
auteurs moeten echter naast de gave van het woord, ook gevoel
voor klank-effect bezitten.
Met een blik op het film-land, waar vele goede tooneel-acteurs
ongeschikt bleken, zouden we mogen veronderstellen: wie weet,
hoevelen der schrijvers, die op het tooneel geen succes konden
boeken, zullen straks hun roem behalen bij het Radio-drama.
Als zij aan het werk worden gezet, zal het Radio-spel binnen
afzienbaren tijd een belangrijk deel van onze programma's wor
den, waarvan de cultureele beteekenis niet zal onder doen voor
de andere uitzendingen.
HUGO DE GROOT.
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BIJ DEN RADIO-ARTS.
Wanneer men zelf een ontvanger gebouwd heeft, zal het
meermalen voorkomen, dat men niet direct de resultaten ver
krijgt welke men meent ervan te kunnen verwachten, terwijl
ook in handelstoestellen na verloop van tijd gebreken kunnen
optreden, waarvan de oorzaak moeilijk is aan te wijzen.
Het verdient daarom aanbeveling, eenige aandacht te wijden
aan de fouten, welke in ontvangers kunnen voorkomen en de
middelen, welke gebruikt moeten worden om de juiste oorzaak
op te sporen en indien mogelijk de gebreken op te heffen.
Wij kunnen dan drie gevallen onderscheiden, n.1.:
1. Indien in het geheel geen signalen gehoord worden.
2. Indien wel signalen gehoord worden, doch de ontvangst
zwak is.
3. Indien bijgeluiden de ontvangst bederven.
In de hierbij gevoegde tabellen geven wij een overzicht van
de voornaamste gebreken, welke kunnen optreden, waarbij de
cijfers aangeven onder welk nummer men een eenigzins uit
voerigere bespreking der fouten afzonderlijk kan vinden.
INDIEN GEEN SIGNALEN GEHOORD WORDEN.
I draadverbinding vergeten
I verkeerde draadverbinding
losse draadverbinding . . .
Losse verbindingen in
verkeerde spoelstekkers
beschadigde spoelen
. .
den ontvanger . . .
lamp brandt niet
. . . .
gloeiaraad doorgebrand
. .
\ gloeidraad raakt rooster
I losse contacten in de lamp
I ongevoelig kristal
. . . ,
i kristal verkeerd ingesteld
I verkeerde schakelaars . . .
defecte transformatoren . ,
defecte telefoon, luidspreker
fout in het schakelschema..........................
blanke draden raken elkaar..........................
Kortsluiting in den kortsluiting in een veranderbaren condenontvanger . .
sator
.............................................. ..... . ,
kortsluiting in een vasten condensator . .
kortsluiting in een spoel
accu leeg, defect of niet verbonden ...
hoogspanningsbatterij defect of niet ver
Defecte batterijen
bonden
................................................... .....
plaatspanningsapparaat defect of niet ver
bonden
,
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1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5
6
7
1
1
8
9
2
12
13
15

;
defect of los..................................
Gebrek in antenne of antenne
defect of los........................................
aarde .......................... aarde
antenne-aarde schakelaar defect . . . .
INDIEN DE ONTVANGST ZWAK IS.
verkeerde draadverbinding.........................
spoelen
........................................
Fouten in de con verkeerde
slechte
isolatie
.............................................
structie . .
defecte schakelaars........................................
terugkoppelspoel verkeerd aangesloten . .
Gebreken in de lam- losse contacten
emissie verloren
pen
kristal
. .
Gebreken in de kris- ongevoelig
geoxydeerde contactdraad
taldetector . . • ’ kristal
verkeerd ingesteld

16

16
16
1
2
20
5
2
3
3

4
4
4

doorgeslagen spoeltjes
7
Gebreken in telefoon verzwakte magneet . . .
7
of luidspreker . . . trilplaat verkeerd ingesteld
te groote telefooncondensator
7
te lage accuspanning . . .
12
. . 12
Gebreken in de bat- accuaansluitingen omgewisseld
13
. . tc weinig hoogspanning
terü en
roosterbatterij verkeerd aangesloten... 14
16
antenne slecht geïsoleerd
Gebreken in antenne slechte aardverbinding
16
of aarde ..................... defecte antenne-aarde schakelaar .... 16
Gebreken in spoelen . vochtige spoelen....................
, 21
INDIEN BIJGELUIDEN OPTREDEN.
Luchtstoringen
. .
. > 17
Tramstoringen, enz.
, , 18
Storingen door ande
, , 19
re stations . . . .
3
Microfonisch effect .
20
slechte isolatie
. .
6
defecte transformatoren
Voortdurend gekraak defecte telefoon . .
7
12
gebreken in accu
gebreken in hoogspanningsbatterü ... 13
1
losse draadverbindingen..............................
1
slechte soldeerverbindingen.........................
. slechte contacten in condensatoren, tele
Tydelyk gekraak
foonsnoeren, potentiometer, lampweerstanden, spoelstekkers of lampvoeten
antenne of aardverbinding, . 7, 8, 2, 11, 16
10
verkeerde lekweerstand
....................
6
Suizen en ruischen . verkeerde transformatorverhouding . .
13
slechte hoogspanningsbatterü
. . . .

ongeschikte roosterspanning
Vervorming

.

. . . .

. te sterke terugkoppeling.........................
ondoelmatige plaatsing der onderdeden

i

6
2
6
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Wanneer men een nieuwen ontvanger wenscht te beproeven,
dient men allereerst na te gaan, of geen enkele draadverbinding vergeten is en of geen verkeerde verbindingen zijn aange
bracht, terwijl tevens onderzocht moet worden of alle draadverbindingen stevig bevestigd zijn.
Daarna dient men te onderzoeken of geen kortsluitingen
voorkomen, door elkaar rakende draden, defecte vaste conden
satoren of elkaar rakende vaste en draaibare platen in de ver
anderbare condensatoren.
Vervolgens controleert men transformatoren, schakelaars,
spoelen enz. op eventueel voorkomende gebreken, waarna
men de accu aansluit en met behulp van een helgloeiende
lamp nagaat, of deze in alle lampvoetjes goed branden wil.
Vervolgens kan men de spoelen in het toestel plaatsen en de
hoogspanning aansluiten, antenne, aarde en telefoon verbinden
en controleeren of de helgloeiende lamp blijft branden.
Door deze voorloopige beproeving met een proeflamp voor
komt men de kans van het doorbranden van alle lampen tenge
volge van een kortsluiting tusschen accu en hoogspanningslei dingen.
Daarna verwijdert men tijdelijk de hoogspanningsaansluiting
en plaatst de goede lampen in den ontvanger. Dan wordt de
hoogspanning weer aangesloten, waarna het toestel gereed is
voor ontvangst.
Indien zich dan gebreken voordoen kan men het onderzoek
voortzetten in de volgorde, aangegeven in de tabellen.
Van zeer veel nut bij de beproeving is het hieronder beschre
ven apparaat, bestaande uit een zaklantaarnbatterijtje en een
telefoon in serie geschakeld met een paar verbindingssnoeren.

Voor het beproeven van condensatoren gaat men als volgt te
werk:
Plaats een der snoeren op een klemschroef van den conden
sator en raak met het andere snoer de tweede klemschroef
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aan. Dan moet men in de telefoon een klik hooren, terwijl men
bij een onmiddelijk daaropvolgende aanraking geen klik of een,
zeer zwakke klik moet -hooren. Dan is de condensator in orde?
De klik bij eerste aanraking varieert in sterkte naar gelang van
de capaciteit van den condensator. Bij een condensator met
groote capaciteit wordt een sterker klik gehoord dan bij een
van kleine capaciteit. Bij zeer kleine condensatoren is de klik
nauwelijks hoorbaar.
Wanneer er een kortsluiting in den condensator zit hoort men
iederen keer bij herhaalde aanraking een luide klik.
Voor het onderzoek naar draadbreuk bij spoelen of transfor
matoren plaatst men een snoer op het eene uiteinde van het te
onderzoeken artikel en raakt met het andere snoer het andere
uiteinde aan, in welk geval een klik gehoord moet worden.
Geen geluid wijst op een breuk of losse verbinding. Kortsluiting
tusschen de primaire en secondaire windingen van een trans
formator kan men ontdekken, door met de snoeren een pri
maire en secundaire klem aan te raken, in welk geval geen
klik gehoord mag worden.
1. Draadverbindingen. Controleer of alle draadverbindingen volgens het schema zijn aangebracht, of alle einden stevig
zijn ingeklemd en of geen blanke draden bij vergissing met
elkaar in aanraking komen. Losse verbindingen kunnen gekraak
veroorzaken en ook zwakke signalen. Slechte soldeerverbindingen kunnen oorzaak zijn van zwakke signalen, bijgeluiden
en zelfs geen signalen.
2. Spoelen. Zie of spoelen met het vereischte aantal win
dingen op de juiste plaats zijn aangebracht om op de gewenschte golflengte af te stemmen. Controleer of geen draad
breuk aanwezig is, of enkele windingen elkaar niet met blank
draad aanraken Ovooral bij enkelzijde omsponnen draad)., of de
stekkers goed contact maken met het draad en of de stekkers
een betrouwbaar contact maken in de spoelhouders. Veelal
moeten de stekkerpennen wat uitgebogen worden.
Zwakke signalen kunnen veroorzaakt worden door spoelen
welke in omgekeerde richting gewonden zijn, in welk geval de.
draaduiteinden verbonden moeten worden aan de stekkerpen
nen in omgekeerde volgorde. Ook kan men de draadverbindin
gen naar een der spoelhouders omwisselen.
Te sterke terugkoppeling veroorzaakt vervorming en over
last aan de buren door het genereeen van de lampen. Men
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dient niet sterker terug te koppelen dan noodzakelijk is voor
het verkrijgen van een goeden ontvangst en de terugkoppel spoel zoo klein mogelijk te nemen.
3. Lampen. Zie dat lampen met de juiste gloeispanning
gebruikt worden, een lamp bestemd voor 1.1 volt gloeispanning
kan licht doorbranden, zelfs bij gebruik van groote weerstan
den, indien een 4 volts accu gebruikt wordt. Bij helgloeiende
lampen kan men de lamp zien branden, bij zwakgloeiende lam
pen in den regel niet, door zacht tegen de lamp te tikken bij
aangesloten hoogspanning kan men een zwakke toon hooren,
wijzende op een brandende lamp. Wanneer de lamp zijn emis
sie verloren heeft door langdurig gebruik of slechte qualiteit
gloeidraad, zullen de signalen zwak zijn, in welk geval men
door het verwisselen met een nieuwe lamp verbetering krijgt.
Geen geluid, zwakke signalen of bijgeluiden kunnen veroor
zaakt worden door slechte contacten in den lampvoet of slecht
contact van de lamppennen in de lampbussen, in welk geval de
lamppennen uitgebogen moeten worden.
Indien de gloeidraad op het rooster rust kan men de gloeistroom aanbrengen tusschen de roosterpen en een gloeidraadpen, in welk geval een gedeelte van den gloeidraad gaat
gloeien. Men doet het beste de lamp door een nieuwe te ver
vangen, ofschoon soms de lamp nog tijdelijk te gebruiken is,
indien zij zoodanig gebezigd wordt, dat de gloeidraad van het
rooster afraakt.
Een giltoon, welke soms plotseling in den luidspreker hoor
baar wordt, te wijten aan het zoogenaamde microfonische ef
fect, optredende bij sommige soorten zwakgloeiende lampen,
kan men tegengaan door het verderaf plaatsen van den luid
spreker, door het gebruik van veerende lampvoetjes en door
het plaatsen van een kapje over de lamp welke het microfonisch effect veroorzaakt. De nieuwere lampen zijn echter min
der onderhevig aan microfonisch effect dan de zwakgloeiende
lampen uit het begintijdperk.
4. Kristaldetectors. Bij kristalontvangers zal de geluid
sterkte afhangen van de gevoeligheid van het kristal, de contactdraad moet slechts licht op het kristal rusten en het gevoe
ligste punt gezocht worden. Een ongevoelig kristal moet vervangen worden. Vuil geworden kristal kan in alcohol schoon
gemaakt worden. De contactdraad mag niet geoxydeerd zijn,
in welk geval zij vervangen moet worden.
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5. Schakelaars. Controleer of alle schakelaars in den goe
den stand staan en of zij een betrouwbaar contact maken, daar
slechte contacten gekraak of zwakke signalen kunnen veroor
zaken. In het bijzonder bij wipschakelaars en telefoonklinken
kunnen de contacten te wenschen overlaten, terwijl ook de
aanwezigheid van soldeerflux last kan geven. Nog steeds be
staan er dubbelpolige omschakelaars, welke met een doorloopende pen verbonden zijn, door een totaal onvoldoende fibre
ring geïsoleerd. Ook het contact van een telefoonstop in dé
klink kan te wenschen over laten.
6. Transformatoren. Draadbreuk of kortsluiting te onder
zoeken op de hiervoor aangegeven wijze. Bij goedkoope trans
formatoren komt het doorslaan van de primaie winding nog
herhaaldelijk voor. Verkeerde aansluiting, te kleine ijzerkern,
verkeerde transformatieverhouding, te lange roosterverbindingen, onjuiste negatieve roosterspanning, ondoelmatige
plaatsing, ongeschikt lampenkeuze, kunnen aanleiding tot al
lerlei bijgeluiden geven, te verhelpen door omwisseling der
draadverbindingen, verwisseling der transformatoren, verkor
ting der roosterverbindingen, haaks plaatsen der transforma
toren, experimenteeren met verschillende roosterspanningen,
andere lampen enz. Soms brengt een lekweerstand van 50—
100.000 Ohm over de secondaire winding van den tweeden trans
formator afdoende verbetering. Beter is echter dergelijke lap
middelen niet te gebruiken. Bij goede transformatorenkeuze
zijn zij overbodig.
7. Telefoon en luidspreker. Veel luidsprekers en telefoons
zijn voorzien van een verstelbare trilplaat welke zoodanig
moet worden ingesteld, dat eerst een klik gehoord wordt,
waarna de stelschroef iets moet worden terug gedraaid om de
beste resultaten te verkrijgen. De trilplaat mag de magneetpolen niet aanraken, doch moet er even van af staan. Bij som
mige luidsprekers kan het voorkomen, dat na verloop van tijd
de stelschroef niet meer zijn functie verricht, bijv. bij een vast
geraakte magneetpot. Om te onderzoeken of de trilplaat op de
magneetpolen rust, kan men de trilplaat met een potlood even
aanraken in welk geval men een holle klank moet hooren, hoort
men niets dan raken zij elkaar vermoedelijk.
Doorgeslagen magneetspoeltjes zijn oorzaak, dat geen geluid
gehoord wordt. Slechte contacten in de verbindingssnoeren
kunnen gekraak veroorzaken of telkens herhaalde onderbre
kingen in de ontvangst.
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Zwakke signalen kunnen veroorzaakt worden door demagnetiseering van de magneten. Een tè groote telefooncondensator, indien geschakeld over de aansluitklemmen kan de
hoogere toonen onderdrukken en een doffen toon veroorzaken.
8. Veranderbare condensatoren. Kortsluiting kan ontstaan
door soldeer tusschen de draaibare eri vaste platen of door el
kaar rakende platen, welke dan bijgesteld moeten worden.
Slechte verbindingen kunnen gekraak geven. Slecht isolatie
materiaal veroorzaakt zwakke signalen.
9. Vaste condensatoren. Kortsluiting kan te wijten zijn aan
ondeugdelijk isolatiemateriaal. Bij goedkoopere soorten is de
aangegeven capaciteit niet altijd juist. Verwisseling van roostercondensator 300 c.M. (Ö.0003 mF.hmet luidspreker con
densator indien aanwezig 3000 c.M. (0.003 mF.) wordt soms
geconstateerd en geeft aanleiding tot zwakke ontvangst.
10. Lekweerstanden. Een verkeerde waarde van lekweerstand kan geruisch veroorzaken. De meeste variabele lekwserstanden zijn onbetrouwbaar.
11 Lampweerstanden. Het doorbranden van de weerstandsdraad komt bij de goedkoope imitaties van Amerikaansche lampweerstanden tegenwoordig herhaaldelijk voor. Soms
maakt de contactarm op sommige punten onvoldoende contact,
hetgeen onregelmatige ontvangst veroorzaakt. Bij gebruik van
lampweerstanden met koolplaatjes kan een losse as of plak
kende koolplaatjes aanleiding geven tot gekraak.
12. Accu. De accu moet op de juiste wijze aangesloten
worden. Voor het onderhoud zie het hoofdstuk accumulatoren.
13. Hoogspanningsbatterij. Losse contacten van de anodestekkers en uitgewerkte cellen in de batterij veroorzaken ge
kraak. Buig de stekkers uit en meet alle cellen afzonderlijk op
met een voltmeter. Enkele defecte cellen kunnen wel kortge
sloten worden, doch indien alle cellen sterk in spanning ver
minderd zijn is vervanging aan te raden.
14. Negatieve roosterspanningsbatterij. De roosterbatterij
moet met de plus aangesloten zijn aan min accu, de eerste L.F.322

lamp moet minder negatieve roosterspanning hebben als de
tweede. Door de juiste spanning te geven wordt de levensduur
van de hoogspanningsbatterij verlengd en verzekert men zich
een goede ontvangst. De levensduur is vrij groot, doch de bat
terij moet van tijd tot tijd onderzocht worden op defecte cellen,
door meting met een voltmeter.
15. Plaatspanningsapparaat. Het gebruik van een plaatspanningsapparaat veroorzaakt soms een bromtoon hetgeen te
wijten kan zijn aan een onoordeelkundige constructie, bijv. te
kleine vaste condensatoren of smoorspoelen. Zeer vaak moet
evenwel de fout gezocht worden in den ontvanger, waarvan
bijv. de isolatie van de roosters der ontvanglampen onvoldoen
de kan zijn. Ook kan een slechte lekweerstand, of een lekweerstand welke niet verbonden is tusschen rooster en plus accu de
oorzaak zijn.
Indien de bromtoon ontstaat door inductie van wisselstroom
lichtleidingen is dit te verhelpen door het plaatsen van een
kapje bladtin (zilverpapier) over de ballon van de H.F.- of de
detectorlamp en dit met de aardkiem te verbinden.
Onregelmatige ontvangst wordt soms verkregen door een
onbetrouwbaar contact in den regelaar voor de detectorspanning.
16. Antenne en aarde. Een krachtige ontvangst hangt in
hooge mate af van een goede antenne en aarde. Zie het hoofd
stuk : Antenne en aarde. Losse contacten in de antenne kunnen
een onregelmatig gekraak veroorzaken.
17. Luchtstoringen. Tegen luchtstoringen, welke vooral in
de zomermaanden zeer hinderlijk kunnen zijn is geen kruid gewasschen. Om te onderzoeken of lucht en tramstoringen de
oorzaak zijn van gekraak, verwijdere men de antenne en aarde
van het toestel, in welk geval het gekraak moet ophouden.
Hoort men de storingen nog, dan is de fout in het toestel te '
zoeken.
18. TramstoHngen. Ook tegen tramstoringen bestaat geen
afdoend middel behalve het opheffen daarvan door de betrok
ken tramwegmaatschappij, bijv. door het gebruik van speciale
beugels, het plaatsen van condensatoren, enz. Hieraan wordt
tegenwoordig door verschillende maatschappijen veel aandacht
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geschonken, zoodat verwacht mag worden, dat ook deze sto
ringen in de toekomst belangrijk zullen verminderen. Ook
dynamo’s en motoren in de nabijheid kunnen ernstige storingen
. veroorzaken. Soms helpt het plaatsen van een kleine conden
sator in de aardleiding of het gebruik van een tegen-capaciteit,
doch een afdoende verbetering is meestal niet te verkrijgen. .
19. Storingen door andere stations. Indien twee stations
te weinig in golflengte verschillen ontstaat een interferentietoon, alleen op te heffen door wijziging der golflengten. Indien
de ontvangst van een station belemmerd wordt door een krach
tig station in de nabijheid dient men een zeer selectieve ont
vanger te gebruiken.
20. Isolatiemateriaal. Het gebruik van slecht isolatiemate
riaal voor frontplaten, spoelstekkers, in condensatoren, enz.,
kan zwakke ontvangst of gekraak veroorzaken. Metaalhoudend
eboniet moet zorgvuldig afgeschuurd worden, het soldeeren
met soldeerwater is sterk te ontraden en alle sporen van soldeerpasta behooren verwijderd te worden.
21. Wanneer de spoelen vochtig geworden zijn, kan hier
door een zwakke ontvangst ontstaan. De spoelen moeten dan
op een doelmatige wijze worden gedroogd, bijv. door er gedu
rende een niet al te lange periode een electrischen stroom door
heen te laten gaan (20 V. Philips'accugelijkrichter).
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RADIO-ENCYCLOPAEDIE,
bevattende de meest voorkomende vreemde woorden,
welke in de radio-techniek voorkomen.
ENGELSCH—NEDERLANDSCH.
„A„ battery (Amerikaansche
uitdrukking)
Accumulator
Accumulator charging set
Acid
Acidometer
Aerial
Aerial circuit
Aerail tuning condenser
Aerial tuning inductance
Air condenser
Air-core choke
Alternating current
Alternator
Ammeter
Ampère
Ampère-hour
Amplification
Amplificationfactor
Amplifier
Amplifying-valve
Anode
Anode battery
Anode circuit
Anode current
Anode resistance
Anode voltage
Antenna

Gloeidraadbatterij (droge elementen of accu)
Accumulator
Accu-laadinrichting •
Zuur
Zuurmeter
Antenne
Antennekring
Antenne-afstemcondensator
Antennespoel
Condensator met luchtisolatie
Smoorspoel zonder ijzerkern
Wisselstroom
Wisselstroommachine
Ampèremeter
Ampère (practische eenheid van
stroomsterkte)
Ampère-uur
Versterking
Versterkingsfactor (v. e. lamp)
Versterker
Versterkerlamp
Plaat (van een lamp)
Hoogspanningsbattery
Plaatkring
Plaatstroom
Weei'stand in den plaatkring
Plaatspanning
Antenne
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Niet afgestemde kring
Aperiodic circuit
Antenne afstemcondensator
A.T.C. (afkorting Aerial
Tuning Condenser)
A.T.I. (afkorting Aerial Tu Antennespoel
ning Inductance
Luchtstoringen
Atmospherics
Laagfrequentie
Audio-frequency
Laagfrequentversterker
Audio-frequency amplifier
Audio-frequency transformer Laagfrequenttransformator
Audion (Amerikaansche uit Drie-electrodenlamp
drukking) .
„B” battery (Amerikaansche
uitdrukking)
Back coupling
Barretter
Baseboard
Basketcoil
Beat-reception
Binding post (Amerikaansche
uitdrukking).
Bipolar
Blind spots
Blocking condenser
Bobbin
Branch-point
Bridging condenser
Breakdown voltage
Bright emitter
Broadcasting
Burning out
By-pass condenser
„C” battery (Amerikaansche
uitdrukking)
Cage aerial
Call signs
Capacity
Capacity earth
Capacity-resistance coupling
Carbon
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Hoogspanningsbatterij'
Terugkoppeling
Ijzerdraadweerstand
Grondplank
Korfspoel
Genereerende ontvangst
Klemschroef
Tweepolig
Blinde plekken
Vaste condensator
•Spoel met geïsoleerd draad
Aitakkingspunt
Parallel geschakelde vaste con
densator
Doorslagspanning
Helgloeiende lamp
Omroep
Doorbranden
Vaste condensator
Negatieve roosterspanningsbatterij
Kooiantenne
Roepletters
Capaciteit
Tegencapaciteit
Weerstandskoppeling
Kool

Carrierwave
Cascade-amplifier
Cathode
Catwhisker
Change-over switch
Characteristic curve
Charge
Choke coil
Cleats
Circuit
Close coupling
Coherer
Coil
Coilholder
Condenser •
Core
Counterpoise
Coupling
Crystal-detector
Curve
Damped oscillations
D.C. (afkorting direct current)
D.C.C. (afkorting doublé
cotton covered)
Dead-end effect
Dead-end switch
De Forest Coil (Amerikaansche uitdrukking)
Detector valve
Detuning
Dewar-switch
Dial
Diaphragm
Diode
Direct coupling
Direction finder
Distortion
Disturbance
Double-p©le switch

Draaggolf
Meervoudige versterker
Gloeidraad (van een lamp)
Contactveertje van een kristaldetector
Omschakelaar
Karakteristieke kromme
Lading
Smoorspoel
Kleine porselein isolators
Kring
Vaste koppeling
Verouderd type detector
Spoel
Spoelhouder
Condensator
Kern
Tegencapaciteit
Koppeling
Kristaldetector
Kromme
Gedempte trillingen
Gelijkstroom
Dubbel katoen omsponnen
Dood-eind effect
Dood-eind schakelaar
Honigraatspoel
Detectorlamp
Iets van de juiste afstemming
afwijken
Wipschakelaar
Schaal
Trilplaat
Twee-electrodenlamp
Directe koppeling
Richtingszoeker
Vervorming
Storing
Dubbelpolige omschakelaar
327

Invoerleiding
Down lead
Batterij van droge elementen
Dry battery
Droog element
Dry cell
D.S.C. (afkorting doublé silk Dubbel zijde omsponnen
covered)
Reflex schakeling
Dual amplification
Zwakgloeiende lamp
Dull emitter
Earth
Earth connection
Earth plate
Ebonite
Efficiency
Egg insulator
Empire cloth
Enamelled wire
Eureka wire

Aarde
Aardverbinding
Aardplaat
Eboniet
Nuttig effect
Ei-isolator
Isolatie linnen
Geëmailleerd draad
W eerstandsdraad

Fading
Filament
Filament resistance
Filter ■ circuit
Fixed resistor
Flat tuning
Former

Sluier effect
Gloeidraad
Gloeidraadweerstand
Zeefkring
Vaste weerstand
Niet scherpe afstemming
Vorm (voor het winden van
spoelen)
Dubbelroosterlamp
Raamantenne
Frequentie
Natuurlijke golflengte

Four-electrode valve
Frame aerial
Frequency
Fundamental wavelength
Galena
Grid
Grid bias
Grid condenser
Grid leak
Ground (Amerikaansche
uitdrukking)

Loodglans (kristal)
Rooster
Roosterspanning
Roostercondensator
Lekweerstand
Aarde

Hard valve
Harmonies
Heaviside layer

Hoogvacuumlamp
Harmonische golven
Heaviside laag
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Henry
Hertzian waves
High frequency amplifier
High frequency transformer
High tension battery
Honeycomb coil
Het wire ammeter
Howling
Hydrogen

Practische eenheid v. inductie
De draadlooze golven
Hoogfrequentversterker
Hoogfrequent transformator
HoogspanningsbatterJ]
Honigraatspoel
Hittedraad ampèremeter
Gillen (v. e. L. F.-versterker)
Waterstof

Impedance
Inductance
Induction
Insulation
Insulator
Interference
Intefnal resistance
Inverted „L” Aerial

Inwendige weerstand
Inductiespoel
Inductie
Isolatie
Isolator
Storing
Inwendige weerstand
Omgekeerde „L” Antenne

Jamming

Storing van stations op onge
veer dezelfde golflengte
Kern uit dunne platen samen
gesteld
Invoerbuis
Geleidingen
Loodsulphaat
Leidsche flesch
Bliksemafleider en schakelaar
Snoer uit vele dunne draadjes
samengesteld
Verlengspoel
Contramoer
Raamantenne met één winding
Losse inductieve koppeling
Luidspreker
Laagfrequentversterker
Laagspanning
Gloeidraadbatterij (accu of
droge elementen)

Laminated core
Leading-in tube
Leads
Lead sulphate
Leyden jar
Lightning switch
Litzendraht wire
Loading coil
Lock nut
Loop aerial
Loose coupling
Loudspeaker
Low-frequency amplifier
Low tension
Low tension battery
Magnetic field

Magnetisch veld
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Magnetic flux
Magnifier .
Megger
Megohm
Mercury Vapour Rectifier
Microfarad
Microhenry
Microhm
Microphone
Milli —
Milliammeter
Modulator valve
Morse, key
Moving coil instrument
Mush

Krachtlijnen in een magnetisch
veld
Versterker
Instrument voor meten van
hooge weerstanden
Een millioen Ohm weerstand
Kwikdamp gelijkrichter
Een millioenste farad (eenheid
van capaciteit)
Een millioenste Henry (eenheid
van inductie)
Een millioenste Ohm (eenheid
van weerstand)
Microfoon
Een duizendste deel van —
Milli-Ampèremeter voor het
meten van stroomsterkte
Modulatorlamp
Morse seinsleutel
Draaispoel meetinstrument
Bijgeluiden te danken aan
krachtige boogzenders

Nut

Natuurlijke golflengte
Moer

Ohm
One-stage amplifier
Open circuit

Ohm (eenheid van weerstand)
Eenlampsversterker
Open kring

Pancake coil
Panel
Parallel connection
Perikon detector

Platte spoel
Plaat
Parallelschakeling
Detector, waarbij twee kristal
len elkaar aanraken (bijv.
Zinkiet-Borniet)
Telefoon
Toon (van het geluid)
Plaatkring
Plaatstroom
Uitwisselbare spoel
Pool-reageer-papier

Natural wavelength

Phones
Pitch
Plate circuit
Plate current
Plug-in coil
Pole-finding-paper
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• Potential difference
Potential divider
Power amplifier
Power valve

Potentiaal verschil
Hooge weerst. potentiometer
Eindversterker
Eindversterkingslamp
:

Hoogfrequent
Hoogfrequent versterker
Richtingszoeker
Smoorspoel
Terugkoppeling
Terugkoppelspoel
Ontvangtoestel
Gelijkrichting
Gelijkrichter
Detectorlamp (van een ont
vangtoestel)
Gelijkrichterlamp
Rectifying valve
Terugkaatsing
Reflection
Schakeling, waarin een lamp
Reflex circuit
gelijktijdig werkt als H.F.en L.F.-versterker
Schakeling met terugkoppeling
Regenerative circuit
Speciaal schakelschema voor
Reinartz tuner
K.G.-ontvangst.
Soort
zeefkring
Rejector circuit
Omroepstation, dat geen eigen
Relay station
muziek üitzendt, doch mu
ziek van andere stations,
ontvangen over een tele
foonlijn.
Bediening op een afstand
Remote control
Weerstand
Resistance
Weerstandsversterker
Resistance amplifier
Resistance capacity coupling Weerstandskoppeling
Vaste weerstand
Resistor
Resonantie
Resonance
Veranderbare weerstand
Rheostat

Radio frequency
Radio frequency amplifier
Range finder
Reactance coil
Reaction
Reactioncoil
Receiver
Rectification
Rectifier
Rectifying detector

Verzadigingsstroom (v.e. lamp)
Saturation current
S.C.C. (afkorting singel cottonEnkel katoen omsponnen
covered)
Afgeschermd
Screened
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Selectiviteit
Eigen capaciteit (van spoelen t
Zelf-inductie
Zelf-inductie.
Serie schakeling
Serie-parallel schakelaar
Toestel
Scherpe afstemming
Condensator in seriei.d. antenne
Parallel geschakelde weerstand
Korte golf
Soort platte spoel
Glij spoel
Laagvacuumlamp
Geluidsgolven
Ruimtelading
Afstemmen door middel van een
draaibare platte metalen
schijf
Vonkzender
Spark transmitter
Soortelijk gewicht
Specific gravity
Laagfrequent versterker
Speech-amplifier
Spreiders (van een meerdraads
Spreaders
antenne)
Rechte-lijn condensator
Square-law condenser
S.S.C. (afkorting single silk Enkel zijde omsponnen
covered)
Omschakelaar van directe op
Stand-by switch
inductieve koppeling
S.W.G. (afkorting Standard In Engelandgebruiktestandaard
voor draad
Wire Gauge)
Speciaal transformatorenblik
Stalloy
Luchtstoringen
Statics
Tuien (voor een antenne)
Stays
Verlagings-transformator
Step-down transformer
Versterkings-transformator
Step-up transformer
Accumulatoren
batterij
Storage battery
Spiraalvormig gewonden spoel
Strap coil
van plat koperdraad
Luchtstoringen
Strays
Zwavelzuur
Sulphuric acid
Sulfateeren
Sulphating

Selectivity
Self capacity
Self-inductance
Self-induction
Series connection
Series-parallelswitch
Set
Sharp tuning
Shortening condenser
Shunt
Short wave
Slab coil
Sliding inductance
Soft valve
Sound waves
Space charge
Spade tuning
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Superheterodyne reception
Switch
Systoflex
„T” Aerial
Tappings
Telephone
Tension
Terminals
Thermionic valve
Three-electrode valve
Ticklercoil (Amerikaansche
uitdrukking'
Tight coupling
Toroid coil
Train of waves
Transformation ratio
Transformer
Transmitter
Triode
Tuned anode coupling

Ontvangst met golflengte trans
formatie
Schakelaar
Isolatiebuis
„T” Antenne
Aftakkingen.
Telefoon
Spanning
Aansluitklemmen
Radiolamp
Enkelroosterlamp
Terugkoppelspoel

Tuned plate circuit
Tuner
Tungar rectifier
Tuning
Tuning coil
Tuning condenser
Tuning inducance
Two-electrode valve
Two stage amplifièr

Vaste koppeling
Ringvorming gewonden spoel
Golftrein
Transformatie verhouding
Transformator
Zender
Drie-electroden lamp
Hoogfrequent schakeling met
afgestemden
plaatkring
(Koomans-Harris)
Afgestemde plaatkring
Afstem inrichting
Een 1 ampgel ij krichter
Het afstemmen
Afstemspoel
Afstemcondensator
Afstemspoel
Twee electrodenlamp (Fleming)
Tweel ampsversterker

Umbrella Aerial
Un'damped oscillations

Parapluie antenne
Ongedempte trillingen

Valve
Valve amplifièr
Variable condenser
Variöcoupler
Variometer

Lamp
Lampversterker
Veranderbare dondensator
Variokoppelaar
Variometer
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Vernier Condenser
Vernier dial
Volt

Afzonderlij ke f ij nregelcondensator
Fijnregelschaal (op een veran
derbaren condensator)
Volt (eenheid van spanning)

„X”s

Anodestekker (voor een hoogspanningsbatterij)
Golflengte
Golfmeter
Zeefkring
Draadloos
Metaalalliage met een laag
smeltpunt voor bevestiging
van kristallen
Luchtstoringen

Zero Capacity
Zincite

Nulcapaciteit
Zinkiet (kristal)

Wanderplug
Wavelength
Wavemeter
Wave trap
Wireless
Woods Metal

DUITSCH—NEDERLANDSCH.
Abstimmen
Abstimmkondensator
Abstimmscharfe
Abstimmspule
Abstimmung
Abwartstransformator
Akkumulator
Akkumulatorenbatterie
• Akkumulatorsaure
Aktive Masse
Ampèrewindung
Anodenkreis
Anodenspannung
Anodenstrom
Anschlussklemme
Antenneempfang
Antennehöhe
Antenneschalter
Antennezuleitung
Anzapfung
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Afstemmen
Afstemcondensatm.’
Afstemscherpte
Afstemspoel
Afstemming
V erlagingstransf ormator
Accumulator
Accumulatorenbatterij
Accu-zuur
Actieve massa
Ampèrewinding
Plaatkring
Plaatspanning
Plaatstroom
Aansluitklem
Antenne ontvangst
Aiitennehoogte
Antenne-aarde-schakelaar
Antenne-invoerleiding
Aftakking

Araometer
Aethertheorie
Audiofrequenz
Audi on
Audionröhre
A ufwartstransformator
Ausschalten
Aussenden
Ausstrahlung
Autodyneempfang

Areometer
Aethertheorie
Laagfrequentie
Detectorlamp
Detectorlamp
Versterkingstransformator
Uitschakelen
Uitzenden
Uitstraling
Autodyne-ontvangst

Bastler
B atter ie
B atter ieprüfer
Broadcastingempfanger
Charakteristik
Detektion
Detektorröhre
Diode
Doppelkopfhörer
Doppelschalter

Radio-Amateur (zelfbouwend)
Batterij
B atterij -galvanometer
Omroep-ontvanger
Karakteristiek
Detectie
Detectorlamp
Twee-electrodenlamp
Kop-telefoon
Dubbelpolige hefboomschakelaar
Draalooze richtingsbepaling
Draadlooze telegrafie
Draadlooze telefonie
Veranderbare condensator

Drahtlose Richtungsbestimm.
Drahtlose Telegraphie
Drahtlose Telephonie
Drehkondensator
Drehplattenkondensator
Dreielektrodenröhre

ff

ff

Drosselspule
Durchschlag
Durchschlagsspannung

Drie-electrodenlamp (enkelroosterlamp)
Smoorspoel
Doorslag
Doorslagspanning

Eigenschwingung
E inführungsdraht
Einpoliger Umschalter
Eisendrahtwiderstand
Eisenkern
Eisenkerntransformator
Elektrolytischer Gleichrichter
Elektronenemission
Empfang

Natuurlijke trilling
Invoerleiding
Eenpolige omschakelaar
IJzerdraadweerstand
IJzerkern
Transformator met ijzerkern
Electrolytische gelijkrichter
Electronenemissie
Ontvangst
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Empfanger mit Wellentrans- Superheterodyne-ontvanger
formation
Ontvangantenne
Empfangsantenne
Ontvangtoestel
Empfangsapparat
Ontvangstation
Empfangsstation
Ontlading
Entladung
Aarddraad
Erddraht
Aarden
Erden
• Aardleiding
Erdleitung
Aardplaat
Erdplatte
Aardverbinding
Erdverbindung

*

Fernsehen
Feste Kopplung
Filterkreis
Flachspule
Fortpflanzung
Frequenz
Füllsaure
Funkensender Galvanische Kopplung
Gedampfte Schwingung
Gedampfte Welle
Geflochtene Flachspule
Gegentaktschaltung
Gegenwicht
Gedampfte Schwingung
Gitter
Gitterableitwiderstand
Gitterbatterie
Gitterkondensator
Gitterkreis
Gitterspannung
Gleichrichter
Gleichrichterröhre
Gleitwiderstand
Glühdraht
Glühdrahtbatterie
Glühkathode
Heaviside Schicht
Heizregulator
536

Draadloos zien
Vaste koppeling
Zeefkring
Platte spoel
Voortplanting
Frequentie
Accu-vulling
Vonkzender
Galvanische koppeling
Gedempte trilling
Gedempte golf
Spinnewebspoel
Balans-schakeling
Tegen-capaciteit
Gedempte trilling
Rooster
Roosterlekweerstand
Roosterspanningsbatterij
Roostercondensator
Roosterkring
Roosterspanning
Gelijkrichter
Gelij krichterlamp
Veranderbare weerstand
Gloeidraad
Gloeidraadbatterij
Gloeidraad
Heaviside-laag
Gloeidraadweerstand

\

I-Ieizspannung
Heizstrom
Heizwiderstand
Heterodynempfanger
Hitzdrahtampèremeter
Hochantenne
Hochfrequenzverstarker
Honigwabenspule
Honigwabenwicklung
Hörer

Gloeidraadspanning
Gloeistroom
Gloeidraadweerstand
Heterodyne-ontvangtoestel
Hittedraad ampèremeter
Buiten-antenne
Hoogfrequentversterker
Honigraatspoel
Honigraatwikkeling
Telefoon

Impedanz
Induktif
Induktive Kopplung
Isolation

Impedantie
Inductief
Inductieve koppeling
Isolatie

Kabelscliuh
Kapazitat
Kapazitive Kopplung
Kondensator
Konduktive Kopplung
Kopfhörer
Kopplung
Kreis
Kristallempfanger
Kugelvariometer
Kurve

Kabelschoen
Capaciteit
Capacitieve koppeling
Condensator
Galvanische koppeling
Telefoon
Koppeling
Kring
Kristalontvanger
Bolvariometer
Kromme

Lampensender
Lautsprecher
Litze
Lose Kopplung
Luftdraht

Lampzender
Luidspreker
Streng
Losse koppeling
Antenne

Mehrfache Verstarkung
Membran
Mikrophonkreis
Miniwattröhre
Modulatorröhre
Mödulieren
Modulierte Welle
Modulierung

Meervoudige versterking
Trilplaat
Microfoonkring
Zwakgloeiende lamp
Modulatorlamp
Moduleeren
Gemoduleerde golf
Modulatie
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Morse Schlüssel
Morsezeichen

Morseseinsleutel
Morseteeken

Niederfrequenzverstarker
Oberwelle
Oszillator
Oxydkathode

Laagfrequentversterker.
Boventoon
Slingerkring
Oxyde-gloeidraad

Parallelschalten
Pastierte Platte
Polsuchpapier
Pfeifen
Porzelanisolator

Parallelschakelen
Massaplaat
Pool-reageerpapier
Gillen
Porceleinen isolator

Radiofrequenz
Rahmenantenne
Rahmenempfang
Reichweite
Resonanz
Rheostat
Richtfinder
Röhrenempfanger
Röhrengenerator
Röhrensender
Rückkopplung
Rückkopplungsspule
Ruhestrom
Rundfunke
Rundfunksender
Rundspruch

Hoogfrequentie
Raam-antenne
Raam-ontvangst
Reikwijdte
Resonantie
Regelbare weerstand
Richtingzoeker
Lampontvanger
Zendlamp
Lampzender
Terugkoppeling
Terugkoppelspoel
Ruststroom
Radio-omroep
Omroepstation
Radio-omroep

Sattigungsstrom
Sauredichte
Sauremesser
Schalter
Scharfe Abstimmung
Schwebungsempfang
Schwefelsaure
Schwingneigung
Schwingung
Schwingungskreis
Schwingungszahl
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Verzadigingsstroom
Zuurdichtheid
Zuurmeter
Schakelaar
Scherpe afstemming
Zwevingsontvangst
Zwavelzuur
Genereerneiging
Trilling
Trillingskring
Trillingsgetal

Stromstarke
Sulfatieren
Superregenerativempfang

Zelfinductie
Zelfinductiespoel
Selectief ontvangtoestel
Selectiviteit
Zendlamp
Zendlamp
Watergekoelde zendlamp
Zendstation
Serie-parallelschakelaar
Lampvoet
Spanning
Spoel
Wikkelingsrichting van spoelen
Uitwisselbare spoel
Modulatorlamp
Stroomsterkte
Sulfateeren
Super-regeneratieve ontvangst

Tetrode
T-förmige Antenne
Tonende Funke
Transformatorwicklung
Triode
Trockenbatterie

D ubbelroosterlamp
T-antenne
Fluitvonk
Transformatorwikkeling
Drie-electroden lamp
Droge batterij

Selbstinduktion
Selbstinduktionsspule
Selektiver Enmpfanger
Selektivitat
Sendelampe
Senderröhre
Senderröhre (wassergekühlte)
Sendestation
Serien-Parallelschalter
Sockel
Spannung
Spule
Spulensinn
Steckspule

Steuerröhre

Zwevingstoestel (heterodyne)
Uberlagerer
Zwevingsontvangst
Uberlagerungsempfang
Unveranderlicher Kondensator Vaste condensator
Veranderlicher Kondensator Veranderbare condensator
weerstand
Widerstand
»
Versterken
Verstarken
Versterker
Verstarker
Versterkingslamp
Verstarkerröhre
Wasserkühlung
Wechselstrom
Welle
Wellenlange
Wellenmesser
Wellentelegraphie
Wellentelephonie

Waterkoeling
Wisselsti'oom
Golf
Golflengte
Golfmeter
Radio-telegrafie
Radio-telefonie
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Wider stand
Widerstandsverstarker
Zeitsignal
Zweielektrodenröhre
Zweifachverstarker
Zweigitterröhre
Zweipolig
Zweiröhrenverstarker

Weerstand
W eerstandsver sterker
Tijdsein
Twee electroden lamp
Tweelampsversterker
Dubbelroosterlamp
Tweepolig
Tweelampsversterker

FRANSCH—NEDERLANDSCH.
Accorder
Accouplage
Accouplement capacitif
électromagnétique
„
inductif
Accumulateur
Acide
Acide sulfurique
Ampère-heure
Ampèremètre
Ampère-tour
Amplificateur
a basse fréquence
»
a deux étages
ft
a haute fréquence
tt
a
résistance
tt
Amplification
Antenne d’émission
de réception
tt
en parapluie
tt
en T
tt
Appareil
de réception
tt
Aréomètre
Audio-frèquence
Basse tension
Batterie
a piles sèches
tt
des accumulateurs
tt
d'anode
tt
de chauffage
tt

!

1
I
■
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Afstemmen
Koppeling
Capacitieve koppeling
Electromagnetische koppeling
Inductieve koppeling
Accumulator
Zuur
Zwavelzuur
Ampère-uur
Ampèremeter
Ampère-winding
Versterker
Laagfrequentversterker
Tweelampsversterker
Hoogfrequentversterker
Weerstandsversterker
Versterking
Zend-antenne
O ntvang-antenne
Parapluie-antenne
T-antenne
Toestel
Ontvangtoestel
Areometer
Laagfrequent
Laagspanning
Batterij
Droge batterij
Accumulatorenbatterij
Hoospanningsbatterij
Gloei draadbatterij

Batterie de grille
de plaque
sèche
Bipolaire
Bobine
d’accord
>>
de réaction
de self
„
honeycomb
Borne de batterie
}}

Roosterspanningsbatterij
Hoogspanningsbatterij
Droge batterij
Tweepolig
Spoel
Afstemspoel
Terugkoppelspoel
Zelfinductiespoel
Honigraatspoel
Batterij klem

•!j

Raamantenne
Capaciteit
Morseteeken
Karakteristiek
Serieschakeling
Oxyde-gloeidraad
Kool
Charbon
Lading
Charge
Laden
Charger
Pool-reageer papier
Cherche-pöle, papier
Kring
Circuit
Roosterkring
de grille
Plaatkring
„ de plaque
Ontvangkring
„ de réception
Primaire kring
„
primaire
Secondaire kring
„
secondaire
Claquage d’un transformateur Doorslaan v. e. transformator
Morse seinsleutel
Clef morse
Versterkingsfactor
Coëfficiënt d’amplification
Condensator
Condensateur
Luchtcondensator
a air
Roostercondensator
de grille
Vaste
condensator
fixe
yy
Veranderbare
condensator
variable
yy
Verbinding
Connexion
Snoer
Cordon souple
Heavisidelaag
Couche de Heaviside
Koppeling
Couplage
Stroom
Courant
Gelijkstroom
continue
yy
Wisselstroom
alternatif
yy
Cadre récepteur
Capacité
Caractère Morse
Caractéristique
Cascade, montage en
Cathode a oxyde

yj
jy
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Courant de 1’anode
de chauffage
»
Courbe
Court-circuit
Décharge
„
lente
Degré d’amplification
Densité de 1’acide
Dérivation
Descente de 1’antenne
Détecteur
a galène
»
a lampe
77
Diaphragme
Difusion radiophoniquc
Diode
Duolatérale, bobine

Plaatstroom
Gloeistroom
Kromme
Kortsluiting
Ontlading
Langzame ontlading
Versterkingsfactor
Zuur dichtheid
Aftakking
Antenne-invoer
Detector
Kristaldetector
Lamp detector
Trilplaat
Radio-omroep
Twee-electroden lamp
Honigraatspoel

Ebonite
Ecouteur
Emetteur

Eboniet
Oorschelp (van een telefoon)
Zender
Zendstation
Zendlamp
Lampzender
Uitzending
Zendstation
Proef

7»
77

•;

77

, poste
, tube
a lampe

Emission
77

, poste d’

Essai
i
■

-

Filtre
Fonctionner
Formation de Taccumulateur
Fréquence

Geïsoleerd draad
Blank draad
Gloeidraad
Gloeistroom
Gloeidraadspanning
Tungsten gloeidraad
Oxyde-gloeidraad
Zeefkring
Werken
Formeeren v. d. accu
Frequentie

Galette
Graphique

Platte spoel
Grafische voorstelling

Fil isolé
Fil nu
Filament
77
77
77

, courant de
, tension de
de tungstène
recouvert d’oxyde

9
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Grille

Rooster

Haut parleur
Haute fréquence
Hétérodyne
, reception en
Honey-eomb, bobine

Luidspreker
Hooge frequentie
Zwevingstoestel
Zwevingsontvangst
Honigraatspoel

Impédance
Interchangeable
Interférence
Isolateur
a boule
77
a tige
77
d’entrée
7}
en porcelaine
77

Impedantie
Uitwisselbaar
Interferentie
Isolator
Bal-isolator
Staaf-isolator
Invoer-isolator
Porceleinen isolator

Joint

Lasch

Lampe a deux électrodes
a quatre
»
77
a trois
77
77
amplificatrice
d’émission
de transmission
77
détectrice
77
émettrice
77
génératrice
77
modulatrice
77
Longeur d’onde

Twee-electroden lamp
D ubbelroosterlamp
Drie-electroden lamp (Enkel
roosterlamp)
Versterkingslamp
Zendlamp
Zendlamp
Detectorlamp
Zendlamp
Generator lamp
Modulatorlamp
Golflengte

Membrane
Mesure, instrument de
Microphone
Modulation
Moduler
Monter
en parallèle
77
en serie
77

Trilplaat
Meetinstrument
Microfoon
Modulatie
Moduleeren
Monteeren
Parallel schakelen
In serie schakelen

Nid d'abeilles, bobinage en

Honigraatwikkeling

77

77
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Nid d’abeilles bobine.en
Noyau de fer
„ transformateur
Onde
„ , longueur d’
„ amortie
„ continue
„ entretenue
„ liarmonique
„ modulée
„ non-amortie
„ porteuse
„ sous-tenue
Ondomètre
Oscillateur
fermé
tf
ouvert
Oscillation
Oscilller
Oxyde, cathode a
Parallèle
Parafoudre automatique
Paratonnere
Perte
Pile
Pile sèche
Plaque
„ , batterie de
„ , circuit de
„ , courant de
potentiel de
77
de terre
17
Poste
„ émetteur
„ récepteur
Potentiel
, perte de
ii
d'anode
ii
„
de grille
Potentiomètre
Propagation
Puissance de radiation
fj

i.

:
!

:
■
’

;
i
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Honigraatspoel
IJzerkern
Transformatorkern
Golf
Golflengte
Gedempte golf
Ongedempte golf
Ongedempte golf
Harmonische golf
Gemoduleerde Golf
Ongedempte golf
Draaggolf
Ongedempte golf
Golfmeter
Oscillator
Gesloten slingerkring
Open slingerkring
Oscillatie
Oscilleeren
Oxyde-gloeidraad
Parallel
Zelfwerkende bliksemafleider
Bliksemafleider
Verlies
Element
Droog element
Plaat
Hoogspanningsbatterij
Plaatkring
Plaatstroom
Plaatspanning
Aardplaat
Station
Zendstation
Ontvangstation
Potentiaal
Spanningsverlies
, Plaatspanning
Koosterspanning
Potentiometer
Voortplanting
Stralingsenergie

Puissance primaire

Primair vermogen.

Raccordement
Radiation
, résistance de
Radiodiffusion
Radiofréquence
Radiotélégraphie
Radiotéléphonie
Rayonnement
, résistance de
71
Réaction
Récepteur
, cadre
, poste
11
Réception
sur cadre
ii
Rectificateur
, tube
Redresseur
électrolytique
Régénération
Régulation
Réseau a courant alternatif
Résistance
variable
Rhéostat
de chauffage

Aansluiting
Uitstraling
Uitstralingsweerstand
Radio-omroep
Hoogfrequent
Radiotelegrafie
Radiotelefonie
Uitstraling
Uitstralingsweerstand
Terugkoppeling
Ontvanger
Raamantenne
Ontvangstation
Ontvangst
Raamontvangst
Gelijkrichter
Gelijkrichterlamp
Gelijkrichter
Electrolytische gelijkrichter
Terugkoppeling
Regeling
Wisselstroomnet
Weerstand
Veranderbare weerstand
Veranderbare weerstand
Gloeidraadweerstand

}j

11

ii

ii

ii

ii

Schakelschema
Schéma des connexions
Self
Zelfinductie
Sensibilité
Gevoeligheid
Signal horaire
Tijdsein
Sifflement des amplificateurs Gillen van versterkers
Gelijktijdig
Simultané
Winding
Spire
Omroepstation
Station de radiodiffusion
Zendstation
Station d’émission
Spoelhouder
Support de bobine
Lamphouder
Support de lampe
Télégraphie sans fil

Draadlooze telegrafie
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Téléphonie sans fil
Téléphotographie
Télévision
Tension de chauffage
Terre, connexion de
Tétrode
Train d’ondes
Transformateur
Transmetteur
a étincelles
»
Triode
Tube-détecteur
„ émetteur
„ miniwatt
„ récepteur
„ rectificateur
„ transmetteur
a refroidissement a 1’eau

1

1
'
;;
;
■

i

i

Yalve h deux électrodes
„
a trois
ff
Variomètre
Voltage
Voltmètre
de poche
»»

i

,

■!

=;
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Draadlooze telefonie
Draadlooze fotografie
Draadloos zien
Gloeidraadspanning
Aardverbinding
Dubbelroosterlamp
Golftrein
Transformator
Zender
Vonkzender
Drie-electroden lamp
Detectorlamp
Zendlamp
Zwakgloeiende lamp
Ontvanglamp
Gelijkrichterlamp
Zendlamp
Watergekoelde zendlamp
Twee-electroden lamp
Drie-electroden lamp
Variometer
Spanning
Voltmeter
Zakvoltmeter

1

Het Morse Alfabei
a ..
b ....
c „..

d ...
e .
f ....
o

__

h .. ..
i ..

k JT..

Afgekorte cijfers
LETTERS EN CIJFERS
1
ch
.
.
—
.
n _.
2 ...
2_______
o..
3 ....
3
______
a
of
a.
.
.
.»
p-----4_____
4
_____
èofé
..
_
.
.
q — - •
5
5
i
ofï
....
r ...
6____
6_____
of
„
..
»
s ...
7____
7
_____
t .
8 ...
8
_____
Ö
of
Ö
.
*
—
U . •.
9 ..
9
...
Ü
.
_
_
v ...
0 _
0
w. „ .
X . ..

i____
y------z-------m..
Een streep heeft de lengte van drie punten.
De afstand tusschen punten en streepen van eenzelfde letter heeft de
lengte van een punt.
- .
.
De afstand tusschen twee letters heeft een lengte van drie punten.
De afstand tusschen twee woorden heeft een lengte van vijt punten.
LEES, EN DIENSTTEEKENS

Punt (.)...........
Komma (,) ......
Punt komma (;) . . . . —
Dubbelpunt (:)
Vraagteeken (?) ......
Uitroepteeken (1) .....
Apostrophe (’) .....
Breukstreep (/) . .. — •
Koppelteeken (-) ------- -Aanhalings,
teekens („ of ”) ...
Haakjes ()... — —
Nieuwe alinea ......
Onderstreeping

Oproepteeken . . . .
Scheiteeken .....
Begrepen .....
Vergissingsteeken.............
Einde van het werk ......
Sluitteeken .....
Verzoeke te zenden . . .
Wachten .....
Ontvangen . . .
Noodsein v. Schepen .........
Aan alle stations .... . . • —
Waarschuwing voor signalen met
groote energie .... — . (3 maal)

De teekens voor aanhalingsteekens, haakjes en onderstreeping worden
geseind vóór en na de woorden, waarop zij betrekking hebben.
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ULTRA KORTEGOLESTATIONS.

Roepletters.
1AA
AFM
AFN
AFX
AGA
AGA
AGB
AGG
AGD
AGK
AGO
AGP
AGQ
AGR
AGS
AGT
AGU
AGW
AIN
AKA
AKB
ANC
AND
ANE
ANF
ANH
ANK
AQE
ARCX
ARDI
AYG

Iwatsuki
Königswusterhausen
idem
idem
Nauen. tel. & morse
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Casablanca
M. 81. German Nav.Vess.
M. 82. German Nav.Vess.
Bandoeng
idem
idem
idem
idem
idem
s.s. Sir James ClarkeRoss
Nielsen Alonso
C. A. Larsen (Whaler)
Guayua Venezuela

BS2
BAM
2 BR
BVJ
BWW
BXW
BXY
BYB
BYC
BYZ
BZC
BZE
BZF

Uccle (Belgium)
Tahiti
Chelmsford
R.N. College, Darthmouth
Gibraltar Noi*th Front
Seletar
Stonecutter's Island
Whitehall, R. C.
Horsea
Rinella, Malta
Portsmouth SignalSchool
Matara, Ceylon
Aden
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Golflengten.

Stations.
40,5

14,9
13.5 26 16 14,25 12,25
25.5 26,6 27
17,2 26 39,8 40,2
20

50 51
54
54
17.2 26,2 40,2
18.3 28,2 37,5
17,6
17. 25, 36
17 16,6 27, 32, 14,6 18,4
14,6 18,4
33,5
32

31,8
40
40
15 17
46
35
35
35
35
35
35
35

1

Roepletters.
CG
CF
CH
CRHA
CRHB
CRHC
DCP
G5 DII
DNSC

I

I

DS
11 DO

Golflengten.

Stations.
Drummondville Canada
(Beam Station)
Drummondville Canada
(Beam Station)
Quilicura
Lourenco Marqués
(Beam)
Praia (Cape Verde Is.)
(Beam)
Loanda (Beam)
s.s. Cap Polonio
Dollis Hill P. O.
Royal Danish Dockyard
Copenh.
H. M. S. Renown
G. P. Ilardi
Via Savoia 84 Rome

26,269
32

15 to 50

18,094
18,182
25 34
21,7 27,6 35,3 47
47
36
33
30,7

EH 9XD

Madrid
Telegraph and Radio
Service Case No. 63.
Poste Transit. Bern
Radio Club of Zurich

FL
FUA
FUE
FUL
FUM
FUT
FTJ
FW
F8 & GA
F8 & GB

Eiffel Tower France
Bizerta
Mengam
Beyrouth
Montenourg
Toulon
s.s. Jacques Cartier
St. Assise. France
Clichy, France
St. Assise

32 75 115
42,5 56 73
38,5

EAM
EH 90C

i

18,360

32

32,5

28—80
37

i

36,5
75
14 28 23 25 25 41 95 43
30

i

;
'

75

i

GBA
GBH
GBI
GBJ
GBK

i

GBL
GBM
G5 DH
GDKB
GFA

Tobermoray Scotland
Grimsby (Beam)
(Australian Circuit)
Grimsby (Beam)
(Indian Circuit)
Bodmin (Beam)
(S. African Circuit)
Bodmin (Beam)
(Canadian Circuit)
Leafield
Leafield
P. O.
Dollis Hill
s.s. Dorsetshire
Air Ministry London

38

i
j

25,906

:

16,216 34,168

I

16,146 34,013
26,086
30 63
24 30 56
21.7 27,6 35,3 47
41.7 24
44

!
1
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Roepletters.
GFR
GFY
GLG
GLQ
GLS
GLYX

R.A.F. School Winchester
R.A.F. Henlow
Dorchester (Beam)
Ongar
Ongar
s.s. Derbyshire

20

HBC
HJG
HVA
HZA

Berne
Bogota (Colombia)
Saigon
Saigon

34,2

ICC
ICD
ICF
ICJ
ICK
ICO
ICU
ICX
IDO
IDX
IHF
I IRG

Coltano
Rome (Cento Celle)
Messina
Bengasi
Tripolis
Derna
Tobruk Radio
Massawa
Rome
Erythrea Amara
Catonia
Radiogiornale, Lake Como.
Royal Frederico Cesi
School, via Cernaia 4,
Rome.
Mario Santangeli, S. Enfeinia 19, Milan.
Chrisimaio
Manila (Phil. Islds)
Tokio Electric Co.
Kawasaki, Japan.

18

EI IFG
IER
IST
IXR
IKZB

3

=
a

Golflengten.

Stations.

JBK
JES
JEW
JHL
JKV
JPP
JPS
JYB
JYZ
JB
JOC
JIPP

350

Kagoshima
Osaka
Osaka
Hiroshinia
Kanasawa
Tokyo
Sapporo
Tokyo
Tokyo
Johannesburg (Broadcast)
Otchishi
Japan

76
15,740 15,707
24,5
15
37
22
32

25
63

49
26 53
45
54
54
47
33 37,5
32,5 64
53,5
10 18 35 65
33 34
4,86 22,5 35
38
30

20,5 Donderdag, Vrijdag,
0800—1300
Dinsdag
G.M.T.
30 40,5 70
24 to 71
24 to 71
f c-c-^
32 58 74
(-2 o =
37,5 (temporary) / f *•£
16 to 73
29, 38,60
\*>■*■§
16 to 73
|® =
16 to 73

f

20 to 35
43
20 21,5 35

Roepletters.
JIAA

Iwatsuki (Japan)

40,5

KAV
KDA

Norddeich
Alaskan (Wilkin’s Arctic Aeroplane)
Casper, Wyoming
Omaha, Nebraska
Cheyenne
East Pittsburgh
Sacramento, Calif.
Oakland, Calif.
Vancouver (Wash.)
Panhandle City
Bolinas, Calif.
Bolinas, Calif.
Los Angeles
Denver, Colorado
Reno, Nevada
Ponca City
s.s. Facile
Hastings, Nebraska
s.s. Bridget
s.s. Idalia
s.s. Eloise
s.s. Nirvana
s.s. Galavant
Texas
Brownsville, Texas
Poinciana
Fairbanks
San Francisco
Port Barrow
s.s. Robador
s.s. Ungava
Salt Lake City
U.s.s. Four Winds
Midford (Oregon)
Fresne
Kahuhu
Houston (Texas)
Portable (Texas)
Culver City
Santa Barbara
Palo Alto. Cal.
Bandini
• Houston
Quanah, Texas
Pampa
Lawton
Santa Cruz. Is.

36 68

KDC
KDEF
KDEG
KDKA
KDQC
KEB
KEG
ICEH
KEL
KET
KEV
KFD
KDEK
KFE
KFHV
KFKX
KFVB
KFVM
KFVT
KFWIC
KFWJ
KFWR
KFWS
KFY
KFZK
KFZP
KFZG
KFZQ
KGBB
KGD
KGDU
KGE
KGT
KIO
KGM
KGFT
KJU
KGFY
KKC
KMV
KOQ
KPG
KOS
KPK
KGFU

i

i

Golflengten.

Stations.

44,02 60 81
59
70 55
70 55
14 26,3 62,5
72—68
18 62 21,8
45
45 43
14,1 29,3 95
99
45,02
17,7 24,3
70 55
45 43
110
56
115.3
17 37 74
110
115
110
140
140
68,4
44 71 68 32
72 68
45 32 69 25
37.5 115 38
22 37 110
70,55
35.03 120
46.06
46,06
90.04
44,03
50
114,9
69 73
17 27,5
49,5
44,03
140
43 52
140
69 73

.
!
..
I

1

!

i

I

351

j;

!

■

!

I

KPP
KQS
KQT
KRP
KSZ
KUN
KUR
KUY
KWH
KWV
KYI
KZA
KZB
KZPN
KYU

Golflengten.

Stations.

Roepletters.

Lawton (Portable)
Lone Pine, Calif.
Los Angeles
Salt Lake City
Mc Camey, Texas
Bolinas
Las Vagas
Alaska
Concord
Bakersville
King’s Mill
Los Angeles
Los Angeles
Pandan
(Catandaunes Island)
Wichita Falls

140
45 77
49,5
48,05
14,1 29 65
49,5
82

72 68
68 48
48,05
44,03
44,03
45 43
45,02

LGN
LPI
3 LO
LPZ
LY

Telegraph Administration Oslo
Bergen
Buenos Aires
Melbourne
Buenos Aires
Bordeaux

2 ME

Sydney

32

NABD
NAJ
NAL
NAN
NAS
NBA
NCP
NDF
NEDJ
NEL
NEPQ
NERN
NFG
NFV
NGK
NIRK
NKF

Station Island
Great Lakes
Washington DC
Norfolk
Pensacola
Balboa
Harrison
s.s. West Virginia
s.s. California
Lakehurst
Us. s. Relief
Los Angeles
Anacortes
Quantico Va.
Key West
U. s.s. Canopus
Anacostia

110
34 40 76
20 30,6
100
40
54
110
119—149
119

NKL
NOSN
NPG
NPL
NPM

Arlington
Coco Sola, Panama
San Francisco
San Diego
Honolulu

LCHO

352

33

34
29,8 33,4
36 75
32

80
20

70—84,5
110
77,4
110
75

16 17 20,8 21 25,5 41,3
54,4 81,5 84 50 71,3 24,9
24,9 37,4 74,7
40
40 81 43 45
71,7
36,8 35

i

Roepletters.
NPO
NPU
NQG
NQW
NRRL
NUQB

Cavite
Tutuila
San Diego
U.s.s. Mexico
IJ.s.s. Seattle
U.s.s. Pope

OAA

Th. Mossig, Wien I
Ainhof 13, Austria.
Austria
Bamako
Beyrouth
Dakar
Djibouti
Issey les Moulineau
Issey les Moulineau
Mont Valrien
Nogent-le-Routrou

OAB
OCBA
OCBB
OCDA
OCDB
OCDI
OCDJ
OCMV
OCNG
OCP
OCRB
OCRU
OCTN
OCTU
EH 9 OC

OC 7

OHK
OLQ
PCA
PCG
PCJJ
PCLL
PCMM
PCPP
PCRR
PCTT
PCUU
PJC
PJD
PJN
PKD

Golflengten.

Stations.

Rabat, Moroco
Rufisque
Toulon
Tunis. Las Casbah
Telegraph and Radio
Service, Case No. 63.
Poste Transit Berne.
(Relays Berne C. Pro
grammes 2030 & 2145.
B. S. T.)
Lake Como. Volta Exhibition
Vienna (1 KW)
s.s. „Slamat”
Amsterdam
Radio Malabar, Bandoeng (Java)
Hilversum
Kootwijk
Kootwijk
Kootwijk
Kootwijk
Kootwijk
The Hague
Curacao
San Martin
Paramaribo
Koepang Radio

68 70
53 37—40
70,5 86
40
40
76
46
58
41,5
58
35
72
32
32

39 46
29 32 45 48 72
26,8
36
39
20 (1530—1540) GMT
33 (1445—1455) GMT
57 (1600—1610) GMT
48 50

32

32—35
39,5 40,6
19 22,5 37
18 34
17
30.2
18
27.3
16.3
20.6

(telephone)
50,7
32,4
36,7

20,8

1.6 22 34
20 33 43
30

20 32 42
22

353
23

Roepletters.
PKE
PKH
PKP
PKX
POF
POY
POX
POZ
J1 PP
PVC
PQ5
PQS
PTQ
PQW
RABL
RAOZ
RAU
RAV
RCRL
RCT
RDI
RDW
RDRL
RKV
11 RG
RLT
RPO
RRP
RTRL
RPP
SAJ
SAA
SAB
SAD
SFR
SGT
SIC
SKB
SOJ
SOK
SPI
SPW
SDK
SPM

354

Golflengten.

Stations.
Amboina Radio
Soerabaja (Dutch East
Indies)
Medan
Java
Nauen
Nauen
Nauen
Nauen
Japan
Curacao (Dutch West
Indies)
Lisbon
Alfragide (Beam)
Quartelgeneral Brazil
Alfragide (Beam)
Habarowsk
Vladivostok
Tashkent
Taganrok
Leningrad
Sebastopol
Petrozavadosk
Moscow
Leningrad
Moscow
Radiogiornale (Lake
Como)
Tommot
Irkutsk
Nyni Novrgorod
Tiflis
Nivegorod
Karlsborg
Karlskrona
Göteborg
Flottans Statn. Stockholm
Paris
Motorship Suecia
s.s. Masilia
Motorliner Gripsholm
Brazilian ss. Jaquarao
Moskwa Sokoleniki Radio
read SP. 1. Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
s.s. Kiruna
Radiolab. Postmin.
Helsinki

24
39
21.5 31,5
27 32
13.5 18
25
20

47
20 21,5 35
15—50
18 27
18,270
30,5
15,541

I
I

22

i

23 35

f

27

64
34,2
83

28,5
21 34
10 18 35 65
23

20—42
22—42
50
44
36,5
31—51
75 85
42 50
42 51,5
37,5
100

i

37

17 44,5 47 40,5
28 25 29,3
.54
47

f

Roepletters.

Golflengten.

Stations.

SPR
SUC2
SPU
SPX
5 SW

Septiba (Rio)
Abu Zabal
Santa Cruz (Beam)
Rio de Janeiro
Chelmsford

22 180
47
15,576
40,5
24

TFA
TSB
TVE

Reykjavik (Iceland)
s.s. Helder (Norway)
s.s. Solderijk

42,5 49,5
46 51
31

VAS
VGJL
VIS
VIT
VJZ
VKQ
VNB

Louisburg
s.s. CanadianCommander
Sydney
Townsville
Rabaul
Sydney
Klipheuvel (Beam)
(English circuit)
s.s. Jervis Bay
Ballan (Beam)
Kirkee (Beam)

52
43
22 26 32 42 51,5
22 42
22 26 32 42
35

VZDK
VIZ
VWZ
WABC
WAJ
WAQ
WBI
WBO
WBV
WBZ
WCGV
WCJ
WDJ
WDS
WDYC
WGT
WGH
WEP
WGN
WFV
WGY
WGW
WHC
.WHF
WHD
WHU
WHW
WIK
WIR

WIZ
WJBF

Richmond Hills
Rocky Point (Beam)
Newark
Frankville
Dearborn
Rocky Point
Springfield
Brooklyn
Hazelton
Harrison
Pottsville
Detroit
San Juan
Tuckerton
Cape Charles
Rocky Point
Poinciana
Sclienectady
Vieques Porto Rico
Allenton
Williamsfort
Sharon
s.s. Big Bill
Highland Park
Rocky Point
New Brunswick
New Brunswick
Charleroi

16,077 33,708
33

25,728
16,286 34,483
22 24
44,03
137
44 62
14,09
50
54
137
21,4 26,3
137
133
21 75
103
99,9
75
70 54
35
52
137
87 41
49
105
45,02
21,5
74

43,02 43 17 43,5 42 98
90 86 142,1

355

i

Roepletters
WJV
WJF
WKC
WKK
WKZ
WLF
WLG
WLC
WLI
WLL
WLW
WNBT
WOY
WPH
WQN
WQO
WQQ
WRB
WRNY
WRP

wss

WOB
WOBD
WNU
WTT
WKI

2 XAC
2 XAD
XEK 4AP
2 XAE
2 XAF
2 XAK
2 XAM
1 & 2 XAO
2 XAW
2 XAZ
2 XBC
6 XH
2 XG
2 XH
8 XJ
2 XI
6 XI
2 XK
6 XO
2 XS
8 XS
2 XT

356

Golflengten.

Stations
Philadelphia
Detroit
Newark, N. J.
Ceiba. Porto Rico
Cumberland
Wilsonville
Bypro, Ky.
Rogers
Cleveland
Rocky Point
Cincinnati (Crossley
Broadcasting Stn.)
Elgin Islands
Springdale
Williamsfort
Rocky Point
Rocky Point
Rocky Point
Miami
Radio News New York
Miami
Rocky Point
Connellsville
s.s. Radio
New Orleans
Rocky Point
Newark
Schenectady
Schenectady
German Aeroplane
Schenectady
Schenectady
Schenectady
Schenectady
Belfast, Maine
Schenectady
Schenectady
Rocky Point
New-Orleans
Rocky Pount
Schenectady
Tuinicu (Cuba)
Schenectady
Bolinas
Schenectady
Kahuhu
Rocky Point
East Pittsburg
Schenectady

9G 41
35 27
17,5 27,9
52
66 97
137

43 45 50 99
37 48 74 77
43,05 50 99
16,6
52,02
33,5
90 86
137
51,5 54,5 57
35,03 44
14,8
68,4
30 91
68,4
16 20 120
90 86
37,43 74,77 115,3
40
16,02
17,5 27,9
50 150
21,96
42,5
101
10—15 32,7 42,79
110
40 56 60 70 112 120
3—20 16
100—200
14,1
42
16,02
50—150
30—%
30, 35 38 100
29,3
65,5 109
90
14,93
67 96
16,02

1
Roepletters

Golflengten.

Stations

XDA

Mexico City. Mex.

34

2 YT
NU2XG
YZ
3 XL

Poldhu
New York
Fort d’Issey
Bound Brook
Manilla
San Francisco

25 32 60 94 92

ZZ
ZWT
2ZO

Fort d’Issey (Portable)
Bremerhaven
Schenectady

45—47
53
10—15

45—47
60
30, 27,5 15
29,6 14,1

R. C. A.
service

■
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IS EEN BEZOEK AAN DE

AGENTSCHAPPEN
NEDERIAND5CHE 5EINTOE5TELLEN FABRIEK. HILVERSUM.
De prijs van het N. S. F. 4. Radio-ontvangtoestel,
inclusief -4 Philips'lampen bedraagt ƒ225.Gaarne geven wy U eene opgave van onze agentschappen.
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Bijlage Radioboek voor den Handel,
Amateur en Luisteraar.

Lotos veerende lampvoet.
Colvem Spoelen voor
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Bijlage Badloboek voor den Handel.
Amateur en Luisteraar.
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Bouwplan II. Holland-Indië Ontvanger.
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