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INLEIDING.
Er blijken zich hoe langer hoe meer radioluisteraars
te interesseeren voor wat er eigenlijk in hun radio*
toestel gebeurt. Het interesseert hun, wat zij eigenlijk
doen, als zij aan een condensatorknop draaien, wat er
gebeurt als zij een grootere spoel in den spoelhouder
steken, zij willen weten waarom de lampen moeten
branden en welke mysterieuse dingen er dan in voor*
vallen. Zij begrijpen niet waarom er een transformator
in een toestel moet zitten en willen dat toch ook graag
weten. Zij kijken vreemd op, wanneer zij bemerken,
dat voor een raamontvanger het venster niet open
behoeft te staan en zij vinden het plaatspanningsappa*
raat, evenals trouwens hun hcele toestel, een vat vol
geheimen. Zij grijpen naar litteratuur over radio*onder*
werpen en stooten hun neus aan gewichtige, onbegrip
pelijke formules, struikelen over woorden, die voor
hen volkomen acadabra zijn... gooien mistroostig de
lectuur terzijde. Zij geven het op om van de prachtige
interessante radiowetenschap iets te begrijpen. Dat is
jammer. Want het is waarlijk wel mogelijk om zonder
kennis van hoogere wiskunde, alleen met behulp van
een gezond verstand, te leeren wat er in het radio*
toestel gebeurt. Die kennis is werkelijk niet onnut —
zij schenkt u een blik in een wereld zoo ruim en veel*
omvattend als waarvan velen niet hebben kunnen
droomen en, om wat practischer te worden, zij helpt
u dikwijls bij moeilijkheden met het toestel.
Daarom heb ik getracht de theorie van het radio*
toestel te behandelen op een zoo eenvoudig mogelijke
manier, bevattelijk voor eigenlijk absolute leeken. Dat
is een taak, die ik stellig niet onderschat en waarin ik
meer hoop, dan weet te zullen slagen.
Uiteraard blijft deze populaire theorie oppervlakkig
— men kan er dus wel verzekerd van zijn, dat wat ik
schreef, stellig op ’n gewichtiger manier medegedeeld
zal kunnen worden. Ik trachtte alle gewichtigheid er
aan te ontnemen, en op de meest eenvoudige wijze,
met begrijpelijke voorbeelden, het geheim van de radio
te ontsluieren.
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OVER ELECTRISCHEN STROOM
Stroom in soorten.
Er bestaat electrische stroom in soorten — dat is
een feit, dat wel iedereen bekend zal zijn. In de radio
hebben wij te maken met wisselstroom, gelijkstroom
en pulseerenden gelijkstroom. Het is dus goed te weten,
wat deze stroomsoorten eigenlijk zijn en wat hun eigens
schappen zijn.
Het eenvoudigste is wel gelijkstroom. Dat is doods
eenvoudig stroom, die rustig achter elkaar in een richs
ting door den draad stroomt. Gelijkstroom is te ver*
gelijken met een straal water uit de kraan: regelmatig
van kracht en altijd gelijk van richting. Wij geven den
gelijkstroom aan door een aantal achter elkaar vers
bonden pijltjes, die in één richting wijzen, op de vols
gende manier:
->

>——>■—>

->

Pulseerende gelijkstroom heeft een heel ander gedrag.
Dat is „stootende” of „hortende” gelijkstroom. Gelijks
stroom met scheutjes zou men kunnen zeggen. Het is
alsof men de waterkraan regelmatig dicht en open
draait. B.v. een seconde lang een straal, weer een
seconde dicht, weer een seconde lang een straal, weer
een seconde dicht. Geven wij dezen stroom ook door
pijltjes aan, juist zooals wij het met den gelijkstroom
deden, dan krijgen wij een ander beeld als bij gewonen
gelijkstroom. Dan valt er telkens een van de pijltjes
tusschen uit, namelijk het pijltje waarvoor de kraan
was dichtgedraaid. Wij krijgen dus:

En tenslotte wisselstroom. Dat is een heel gewichtig
ding en een erg makkelijk soort stroom ook, omdat je
er zoo van alles mee kunt doen. Wisselstroom bestaat
als het ware uit twee pulseerende gelijkstroomen, die
8

tegen elkaar inloopen. Het is stroom, die het eene
oogenblik in de eene en het andere oogenblik weer in
de tegenovergestelde richting loopt. Om het watervoor*
beeld er weer bij te halen:
Stelt u zich voor twee waterkranen, de een naar
boven, de ander naar beneden gericht. De onderste
kraan spuit naar boven, net tot aan de andere kraan.
Dus: even de onderste kraan open en een straal spuit
tot de bovenste kraan. Dan de onderste kraan dicht en
de bovenste open. Een straal stroomt van boven naar
beneden. Zoo doen wij nu telkens vlug achter elkaar
met gelijke tusschenpoozen. Het resultaat zal zijn, dat
er voortdurend water tusschen beide kranen zal zijn,
maar het eene oogenblik zal het water naar beneden
stroomen en het andere moment naar boven.
Zoo is het ook met den wisselstroom. Hij stroomt
het eene oogenblik van links naar rechts en dan dadelijk
weer van rechts naar links. Als wij het weer met pijltjes
aangeven, ziet zoo’n wisselstroom er aldus uit:
«r

Dat wisselen van richting geschiedt met groote regel*
maat. Zoo wisselt b.v. die stroom, die de gemeente of
de provincie u in uw woning toevoert, 50 maal per
seconde in een andere richting. Per seconde gaan er
dus 100 stroomstootjes door den draad. Eén keer heen
en weer noemt men een „periode” en aangezien de
stroom van het lichtnet 50 keer per seconde heen en
weer gaat, noemen wij dien stroom 50 periodenstroom.
Eerlijk gezegd, toen wij den wisselstroom aangaven
door die pijltjes, waren wij niet heelcmaal juist. Want
die pijltjes hadden wij ook gebruikt voor den gelijk*
stroom en het zou dus den indruk kunnen wekken,
alsof er bij wisselstroom telkens even een gelijkstroom
van richting verwisselde. Dat is niet zoo.
Gelijkstroom is altijd gelijk van spanning en wissel*
stroom is dat niet. Als zoo’n wisselstroomstootje begint,
is het erg zwak, de spanning loopt dan op tot het
maximum, om weer tot niets af te nemen. De pijltjes
9

zijn dus niet recht, maar gebogen. Wij zouden er de
volgende figuur van kunnen maken:

Maar er is een makkelijker manier om wisselstroom
in een figuur uit te drukken, welke figuur meteen heel
goed aangeeft, wat de wisselstroom doet. Die figuur
ziet er zóó uit:

Gij ziet: beginnend op de middellijn, bij niets, loopt
het lijntje omhoog, aangevend, dat de spanning grooter
wordt tot het maximum is bereikt. Dan neemt de span#
ning weer af, het lijntje daalt weer tot niets en dan gaat
de stroom de andere kant uit, en om dat aan te geven
trekken wij het lijntje door de middenlijn heen. Daar
beginnen weer bij niets en dan gaat de stroom de
andere richting op precies dezelfde wijze — ook weer
met zoo’n boogje. Wat wij hier nu hebben geteekend,
is één heen#en#weergang, dus één periode.
Volt, Ampère en Ohm.
Electrischen stroom kunnen wij meten — dat is een
wijsheid, die wel niemand meer zal behoeven te worden
bijgebracht! De vraag is nu maar: wèt meten wij van de
electriciteit? Heeft electrische stroom dikte, lengte, in#
houd of is het wat anders, dat wij er van meten
kunnen?
Van electrischen stroom meten wij de „spanning” en
de „sterkte”. De spanning noemen wij „Volt” en de
10

sterkte „Ampère”. Volgt natuurlijk direct de vraag:
wat is dan eigenlijk de spanning?
Wij kunnen die vraag het beste beantwoorden door
een vergelijking te maken met een watervoorbeeld.

5TROOM ->
TE VEEL

TE WEINiq

Daarbij stellen wij de draad, waardoor de stroom
loopt, door een glazen buisje voor. Aan beide zijden
van dat glazen buisje bevindt zich een vat. In het eene
vat zit veel water en in het andere zoo goed als niets.
Het gevolg zal natuurlijk zijn, dat het water van het
gevulde vat door het buisje stroomt naar het leege vat.
In het buisje ontstaat dan een stroom water. Maar
waardoor stroomt nu dat water door het buisje? Door*
dat het water in het gevulde vat zwaar drukt op het
water in het buisje, zoo zwaar, dat het water in het
buisje wordt weggeduwd en in het leege vat terecht
komt, waar veel minder water drukt. Zoodra het water
in beide vaten even hoog staat, wordt er geen druk
meer ondervonden en de stroom in het buisje houdt op.
Er was dus verschil in druk in beide vaten, aan beide
einden van het buisje en door dien druk begon het
water te stroomen. Dat verschil in druk zal natuurlijk
grooter zijn, naarmate de hoeveelheid water in het ges
vulde vat grooter is, dan in het andere vat.
Nu gaan wij van het water over op den electrischen
stroom. Daarna stellen wij ons voor een koperdraad,
waardoor de electriciteit kan vloeien, die in de plaats
treedt van het glazen buisje. Aan de eene zijde van die
koperdraad zorgen wij er nu voor, dat een groote hoes
veelheid electriciteit zich bevindt — hoe dat gebeurt,
vernemen wij wel later. Aan den anderen kant van dien
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draad is zoo goed als geen electriciteit en dan krijgen
wij hetzelfde verschijnsel als bij het watervoorbeeld:
de electriciteit vloeit door den draad.
Stellen wij ons nu voor, dat er twee bollen zijn,
waarvan de een positief en de andere negatief geladen
is. Nu is men geneigd, om te denken, dat de positief
geladen bol te veel electriciteit heeft. Dat is echter juist
niet het geval. De aanduidingen positief en negatief
stammen uit een tijd, waarin men nog niet zoo’n goed
inzicht in het wezen der electriciteit had als thans. De
negatief geladen bol heeft een te veel aan kleine elec?
triciteitsdeeltjes, die wij „electronen” noemen. Die elec?
tronen bezitten een negatieve lading en wanneer er dus
in zoo’n bol heel veel bijeen zijn, zullen wij er tezamen

STROOM ->J —

TE VEEL ELECTRONEN
(NEGATIEF)

TE WEINIQ ELECTRONEN
l POSITIEF)

voor zorgen, dat de bohzelf een negatieve lading heeft.
De positieve bol heeft te weinig electronen.
Als wij nu de koperdraad tusschen de twee bollen
brengen, zóó, dat beide bollen er door verbonden wor?
den, zal er een stroom ontstaan, omdat de electrische
lading van de negatieve bol (die immers te véél heeft!)
wegstroomt naar de positief geladen bol. En wanneer
wij nu maar zorgen, dat wij aan de negatieve bol telkens
electriciteit toevoegen, zoodat daar voortdurend een te
veel blijft bestaan, dan zal de stroom door den koper?
draad blijven vloeien. Wij moeten er dus voor zorgen,
dat er in de negatieve bol voortdurend meer druk blijft
dan in de positieve bol. Weer precies eender als in het
watervoorbeeld. Er moet dus verschil in druk bestaan
om electrischen stroom te veroorzaken. En waar dus
12

electrische stroom vloeit zal noodzakelijk verschil in
druk tusschen de beide uiteinden van den draad aan*
wezig zijn. Dat verschil in druk van electriciteit noemen
wij spanning. En zoo goed als wij den druk van den
waterkolom uit het watervoorbeeld zouden kunnen
meten en uitdrukken in kilogrammen, evengoed kunnen
wij de spanning van de electriciteit meten en uitdruks
ken in Volts. Wij doen dat met een Voltmeter.
Ook de sterkte van den electrischen stroom kunnen
wij meten. Natuurlijk moeten wij dan eerst eens worden
over wat de „sterkte” is. Door den draad stroomt,
namen wij aan, voortdurend een gelijke stroom, waars
van de hoeveelheid deeltjes electriciteit, voortdurend
even groot blijft. Dan zal per seconde telkens een
gelijke hoeveelheid deeltjes electriciteit den draad pass
seeren. Als er weinig electronen door den draad gaan
per seconde, noemen wij de stroom zwak, als er veel
door gaan, is de stroom sterk. Wij bezitten middelen
om die hoeveelheid electriciteit te meten, om dus eigens
lijk electronen te tellen, al moet men dat niet al te
precies opnemen! Er is een maat voor vastgesteld: wans
neer een bepaald aantal electronen per seconde de
draad passeert, noemt men den stroom 1 Ampère sterk.
De meter, waarmede wij dit meten, is de Ampèremeter.
Er is, behalve spanning en stroomsterkte, nog een
andere zaak, die bij het stroomen van electriciteit een
woordje meespreekt en dat is de „weerstand” van den
draad. Niet elk metaal laat de electriciteit even makkes
lijk door en er zijn zelfs metalen, waar de electriciteit
slechts met heel veel moeite doorkomt. De electrische
stroom moet dan als het ware een gevecht leveren om
er door te komen, moet er zich doordringen en door
dat gewring en gewrijf ontstaat warmte. Er gaat echter
electriciteit door verloren ...
Het gevolg zal zijn, dat er per seconde minder elecs
triciteit dien draad doorgaat, dan wanneer het een
draad zou zijn van grooter doorlatingsvermogen, van
grooter „geleidbaarheid”. Een watervoorbeeld zal dat
nog duidelijker kunnen maken. Men kan zich toch heel
makkelijk indenken, dat een stroom water in een buis
13

öen de wanden van dien buis wrijft en daarvan weer*
stand ondervindt, terwijl ook de waterdeeltjes onder?
Üng tegen elkaar opbotsen, wrijving veroorzaken en
daardoor vertragen in hun gang. Ook zullen niet alle
buizen even makkelijk water doorlaten: als de wanden
van den buis ruw zijn, zal het water er erger door
worden belemmerd dan door een spiegelgladden buis?
wand.
Dien weerstand van electrische geleiders kunnen wij
ook al meten, omdat daarvoor een maat bestaat, name?
lijk de „Ohm”, genoemd naar den natuurkundige Ohm.
Hoe groot die maat is, mag men gerust vergeten. Voor
wie kans ziet het te onthouden, volgt hier de opgave:
het is de weerstand, welke de electrische stroom onder?
vindt bij doorgang van een kwikkolom van 106.3 c.M.
lang en precies 1 m.M. dik. Het kwik moet scheikundig
zuiver zijn en de temperatuur moet 0 gr. Celcius zijn.
Die natuurkundige Ohm heeft nog veel meer gedaan,
dan zijn naam leenen aan de weerstandsmaat. Hij gaf
ons namelijk de „wet van Ohm”, een zeer belangrijk
vaststaand feit, waarmede wij nog al eens te maken
krijgen. Deze „Wet van Ohm” luidt: de spanning (in
Volts) is de weerstand (in Ohm) maal de sterkte (in
Ampères).
Deze drie maten zijn onverbrekelijk met elkaar ver?
bonden. Als wij twee der maten weten, kunnen wij
altijd de derde berekenen.
Wanneer de bekende weerstand van een draad is
2 Ohm en de Ampère?meter wijst 3 Ampère aan, dan
is de spanning volgens de zoo juist gegeven formule
2 maal 3 is 6 Volt. Nogmaals anders gezegd: Volt is
Ohm maal Ampère.
Maar ook wanneer wij alleen de spanning en de weer?
stand weten, kunnen wij de sterkte in Ampères bereke?
nen. Stel: de spanning is 6 Volt en de weerstand is
2 Ohm, dan is de stroomsterkte 6 gedeeld door 2 is 3
Ampère. Want: Ampère is Volt gedeeld door Ohm.
En als wij tenslotte den weerstand niet kennen en de
beide andere maten wel, dan is er de berekening weer,
die ons helpt. Spanning 6 Volt, sterkte 3 Ampère, dan
14

is de weerstand 6 gedeeld door 3 is 2 Ohm. Want:
Ohm is Volt gedeeld door Ampère.
Dit gedeelte van onze populaire theorie is niet zoo
makkelijk. Toegegeven 1 Maar belangrijk is het wel en
wie dus er veel gemak van wil hebben, leze het nog
maar eens over, opdat het er goed in blijft.
Wij zullen nóg een voorbeeld geven, waaruit span*
ning, sterkte en weerstand duidelijk spreekt en waars
uit ook het verband goed blijkt.
Stelt u zich voor een groot terrein, waarop echter
zooveel mcnschen verzameld zijn, dat zij tegen de om«
ringende hekken staan aangedrukt. Op dat terrein
heerscht dus spanning. En wanneer nu op honderd
meter afstand van dat terrein een tweede weiland ligt,
waarop slechts enkele menschen rondwandelen, dan zal
er verschil van spanning bestaan tusschen die beide
weilanden. Tusschen die weilanden ligt een verbin?
dingsweg, maar die weg ligt vol met kuilen en modder.
Hij is moeilijk te begaan. Maar toch zullen de mens
schen van het dichtbevolkte terrein als het hek opens
gaat, zich naar het andere weiland begeven — er onts
staat een stroom van het eene naar het andere land.
Als de weg vlak en mooi was, dan wandelden de
menschen vier aan vier er over heen en dan passeerde
er elke seconde zulk een rij van vier (dat zou b.v.
één Ampère kunnen zijn). Maar nu de weg zooveel
weerstand biedt door de kuilen en den modder kunnen
de menschen slechts moeilijk vooruit komen. De achters
sten duwen op en door dien drang strompelen de voets
gangers door de modder. Hoe meer menschen er
duwen, des te sterker zullen de voorsten geholpen
worden en des te vlugger zullen zij de moeilijkheden
van den weg (den weerstand) moeten overwinnen. Hoe
sterker dus de stroom, des te minder telt de weerstand.
Is de spanning nu zoo groot, dat de menschen vlugger
dan vier per seconde moeten passeeren, dan blijkt de
gezamenlijke sterkte van den stroom menschen meer
dan vier per seconde (meer dan één Ampère) te zijn.
Passeeren er echter maar twee, dan is de sterkte van
den menschensstroom maar de helft van één Ampère.
15

Hoe de stroom zich gedraagt.
De stroom is, dat staat vast, een beweging van
electronen in een daarvoor geschikten geleider,
bijvoorbeeld een koperdraad. Wij hebben ook reeds
gezien, dat die stroom van electronen weerstand onder*
vindt, welke weerstand grooter is, naarmate er meer
electronen door een dunneren draad moeten. Er ont*
staat dan in zoo’n dunne draad een hevige wrijving,
alles duwt en schuurt langs elkaar. Er ontstaat warmte
en als de wrijving maar stevig genoeg is, dat wil zeg*
gen als de stroomsterkte in verhouding tot het draadje,
waar de stroom door moet, maar sterk genoeg is, dan
zal het draadje tenslotte zoo warm worden, dat het
begint te gloeien. Van dit verschijnsel wordt op héél
veel manieren profijt getrokken. Een der meest geluk*
kige toepassingen kennen wij als onze gloeilamp, die
thans in bijna de heele wereld des avonds licht ver*
spreid. In deze lamp zit een heel dun metaaldraadje,
waarvan een spiraal gewikkeld is. Door dit draadje
sturen wij, als wij den schakelaar bij de deur gebruiken,
een tamelijk sterken electrischen stroom, die het
draadje onmiddellijk aan het gloeien maakt. Wanneer
in de lamp zuurstof aanwezig zou zijn, zouden wij niet
lang van het licht profiteeren, want dan zou het dunne
draadje verbranden. De bol is echter luchtledig gepompt
of wel gevuld met een gas, dat niet voor de verbran*
ding geschikt is, zoodat het draadje alleen maar kan
gloeien. Het doet dan tegelijk nog wel wat anders,
maar daar komen wij later wel eens op terug.
Electrische stroom kan dus een draad tot gloeien
brengen. Doch hij kan nog meer. Om dat te begrijpen,
moet de fantasie komen helpen. Dat is trouwens bij de
electriciteit wel meer noodig! Er is fantasie voor noodig
om bij het aanschouwen van een betrekkelijk dunnen
draad te kunnen gelooven, dat daarin een stroom loopt,
die bruggen kan openen, een stad van licht voorzien,
trams beweegt, om van het draadloos verkeer nog maar
te zwijgen!
16

Eén ding is gelukkig — iedereen weet en aanvaardt,
dat die kracht in den onzichtbaren stroom zetelt en
dus wordt het ook weer wat gemakkelijker om te aan»
vaarden het feit, dat ik nu in uw belangstelling wil
plaatsen: de stroom in een draad oefent invloed uit
ook buiten dien draad.
Wanneer een stroom door een draad wordt geleid,
ontstaat rond dien draad een z.g. veld, dat wil zeggen,
de gewone gang van zaken wordt rond dien draad
verstoort, de werking van den stroom doet zich ook
buiten den draad, ook al is die goed geïsoleerd, ge»
voelen. Dat kan men op eenvoudige manier bemerken.
Daarvoor strooit men wat ijzervijlsel op een stuk papier,
waardoor men een draad heeft gestoken. Zoodra men
nu door dien draad stroom voert, zal dat ijzervijlsel
zich tot een bepaalde figuur gaan vormen, een figuur,
die altijd eender is, bestaande uit concentrische cirkels.
Dit invloedsveld noemen wij het „magnetisch veld”.
Deze cirkels bewegen zich immer in een zelfde rich»
ting, welke richting afhankelijk is van de richting van
den stroom, die door den draad gaat. Voor ons doel
doet het er thans niet toe, hoe die richtingen met elkaar
verband houden, wanneer men maar goed onthoudt,
dat richting van stroom en „krachtlijnen” onverbre»
kelijk met elkaar verbonden zijn. Men zal zich dan
kunnen voorstellen, dat, wanneer men twee draden,
waardoor stroom gaat naast elkaar legt, die kracht»
lijnen van het magnetisch veld elkaar zullen ontmoeten.
Wanneer nu door die beide draden de stroom in de»
zelfde richting gaat, draaien de krachtlijnen in dezelfde
richting rond den draad en zij zullen elkander dus een
handje helpen. Maar anders wordt de zaak, wanneer
de eene draad stroom in een andere richting Voert
dan de tweede draad. Dan botsen de krachtlijnen tegen
elkaar op en zullen elkaar tegenwerken. Het resultaat
zal zijn, dat door de inwerking van de beide velden
op elkaar de kracht van het magnetisch veld rond
de draden zoo goed als geheel kan worden opgeheven.
Om dit goed te begrijpen doet men verstandig even
een draadje of een potlood te nemen en zich voor te
2
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stellen dat er stroom door gaat en zich dan verder
de beweging van de cirkels, de „krachtlijnen”, voor
te stellen.
Wat de stroom buiten den draad uitvoert.
Om het nog even met een voorbeeld toe te lichten,
wat zoo ongeveer een electrisch veld is, denke men
zich in, dat een dikke draad koper gloeiend verwarmd
wordt. Wij stoppen er dus warmte in inplaats van
stroom. Die dikke draad steken wij nu in een kom
water. Dan zal het water rond dien draad verwarmd
worden. Het water, dat vlak tegen den draad aanzit,
zal waarschijnlijk verdampen, dat wat iets verder er af
ligt zal flink warm worden, het water dat nog verder
van den draad verwijderd is, zal alleen maar warm
worden en op een flinken afstand van den draad zullen
wij van de warmte niets meer bemerken. Welnu, die
kring water rond den draad kunnen wij noemen het
„warmteveld” van den draad, een veld, waarin de
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warme draad invloed uitoefent. Op dergelijke wijze
oefent nu de stroom in een electrischen geleider invloed
uit op de hem omringende ruimte. Dat is wat lastiger
te begrijpen, dan bij den warmen draad. De warmte
kun je voelen, electrische invloed kan alleen maar door
zijn gevolgen bewezen worden.
Maar dat bewijzen gaat dan ook prachtig. Wanneer
men b.v. een stukje ijzer neemt en daar omheen eenige
slagen draad wikkelt — geïsoleerd! — en door dien
draad stroom stuurt, dan verandert dat stukje ijzer
plotseling in een magneetje. Het is dan een electro*
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magneet geworden. Verbreekt men echter den stroom,
dan is het weer een gewoon stukje ijzer. Deze eigens
schap wordt tegenwoordig veelvuldig benut bij het
hijschen van zware ijzerlasten. Daartoe heeft men dan
een groote electro*magneet gemaakt, die men op het
voorwerp laat zakken. Vervolgens stuurt men er stroom
doorheen, waardoor het ijzer „kleeft”, hijscht de heele
zaak over in den wagon, schakelt den stroom uit en
al het ijzer valt van de magneet in den wagon.
Op welke wijze wij dat magnetisme benutten bij ons
radiotoestel, zult gij later bemerken. Zonder die eigens
schap zouden wij heel wat moeilijkheden hebben op
te lossen, die nu als het ware voor ons pasklaar worden
gemaakt.
In ieder geval blijkt uit die magnetismesproef, die
ieder heel makkelijk zelf kan nemen, wel, dat de stroom
in een draad ook daarbuiten nog zijn invloed doet
gelden.
Het is zelfs nog fraaier — stroom kan in een anderen
draad stroom opwekken! Opwekken of wel, om het bij
den officieelen naam te noemen: induceeren. En het
verschijnsel heet „inductie”. Als men namelijk twee
draden vlak naast elkaar legt, en men stuurt door een
dier draden een stroomstoot, dan zal een meter in den
anderen draad geplaatst, uitslaan, hetgeen beteekent,
dat in dien draad, die heelemaal niet met den strooms
voerenden draad is verbonden, ook een stroomstoot is
geweest. Stuurt men dus door den eersten draad wissel*
stroom, d.w.z. een regelmatigen stroom van stroom*
stootjes, die om de andere in tegenovergestelde rich*
ting gaan, dan zal in den draad, die met den eerste niet
verbonden is, doch er vlak naast ligt, eveneens een
serie stroomstootjes optreden, precies in regelmaat met
die in den eersten draad. Die stootjes zullen echter heel
veel zwakker zijn.
Begrijpt men nu, dat men in een radiotoestel, waar*
van de antenne vlak langs een draad van het lichtnet
loopt, gebrom hoort, dat van wisselstroom afkomstig
is? Dan heeft de wisselstroom van de lichtleiding in
de antenne een stroom „geïnduceerd” en wij hooren
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dan de wisselingen van richting van dien stroom als
een dof gebrom in onzen luidspreker.
De inductie gebruiken wij in ons radiotoestel her*
haaldelijk. Met opzet en per ongeluk. Als het per
ongeluk is, beteekent het, dat wij er heel erge last van
hebben en als het met opzet is, dan hebben wij er
groot gemak van. Elke toestelbezitter zal wel eens
gehoord hebben van het „koppelen” van spoelen. Kop#
pelen is het dichter bijeen brengen van spoelen, met
de bedoeling deze spoelen op elkaar te laten inwerken.
Heel eenvoudig gebeurt dat b.v. bij een toestel met z.g.
inductieve antennekoppeling. Dat beteekent, dat van
dat toestel de antenne geen onmiddellijk contact heeft
met de rest van het toestel. De antenne zit verbonden
aan de antennespoel, die met een condensator wordt
afgestemd en welke spoel verder aan de aarde zit ver#
bonden. Méér niet.
De verbinding oftewel de koppeling met de rest van
het toestel wordt dan verkregen door een tweede spoel
dicht bij de antennespoel te brengen. De stroom in de
antennespoel induceert een stroom in de tweede spoel
en op deze wijze krijgen wij in de rest van het toestel
de muziek naar binnen.
Waarvoor wij dat op zoo’n oogenschijnlijk omslach#
tige manier doen? Voor de selectiviteit! Om te zorgen,
dat wij storende stations kwijt kunnen raken! Daar#
voor moet men zich even indenken, dat de antenne is
afgestemd op een bepaald station, dat in de antenne
dus de hardste signalen veroorzaakt. Maar men weet,
dat ook luchtstoringen en andere stations tegelijkertijd
nog in de antenne aanwezig zijn, zij het dan zwak. Wij
koppelen nu de antennespoel met de tweede spoel en
het gevolg zal zijn dat alleen de sterkst aanwezige
radiotrillingen worden overgedragen — de andere zijn
te zwak om de tweede spoel te beïnvloeden. Stemmen
wij dus die tweede spoel met een condensator af op
de te ontvangen golflengte, evenals de antenne gedaan
was, dan zullen wij in die tweede spoel belangrijk
minder stoorstations ontvangen dan in de antennespoel.
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TRANSFORMEEREN VAN WISSELSTROOM
De meeste luisteraars weten wel, dat er in hun toestel
een transformator zit. Welk van de onderdeden dat
is, zal echter nog wel bij enkelen onbekend zijn. Daar#
om is het niet zoo vreemd, dat wij bij dit artikel een
cliché van een transformator afdrukken. Niet alle trans*
formatoren zien er zoo uit, maar toch bijna allemaal
zijn zij gekapseld in een metalen of bakelieten huls.

Op die huls staan dan, wanneer het een transformator
van den laag*frequent versterker is, vier aansluitklem*
men en bij die klemmen staan letters die aanduiden,
welke verbinding daaraan moet worden bevestigd. Er
staat op G en F en B+ en P. De G staat voor Grid,
hetgeen Engelsch is voor „rooster”; de F beteekent
Filament (gloeidraad); B-j- beteekent plus B*batterij is
in Engeland en Amerika de naam voor de anodebatterij
of het plaatspanningsapparaat. De P beteekent Plaat.
In het plaatspanningsapparaat zit ook een trans*
formator en wanneer het toestel heelemaai op wissel*
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stroom werkt, dan kan men er ook een transformator
voor de verwarming van de gloeidraden der lampen in
ontdekken.
Alzoo — men ziet, dat er transformatoren voor mins
stens drie doeleinden in een radiotoestel zijn te ont*
dekken. En de vraag rijst dus direct op: wat doet zoo’n
transformator wel en hoe doet hij het?
Wat een transformator doet, is in den naam: hij
transformeert. Dat wil zeggen, hij verandert den stroom.
En om nu maar meteen een misverstand, dat hier en
daar nog al 'heerscht, uit de wereld te helpen, zij hier
vastgesteld, dat een transformator niet in staat is om
wiselstroom in gelijkstroom om te zetten. Een trans*
formator kan alleen wisselstroom veranderen, trans*
formeeren.
Wat valt er aan wisselstroom te veranderen? De
spanning en de sterkte. Een transformator dient nu om
aan de spanning, d.w.z. het voltage te veranderen. Dat
dan tegelijk ook het ampèrage, dat is de sterkte, ver*
andert, is een bijkomende omstandigheid, waar wij
echter toch wel degelijk rekening mee moeten houden.
Wij gebruiken een transformator om de stroom van
het lichtnet, die 110 of 220 Volt bedraagt, te brengen
op een spanning van 4 Volt. Want op 4 Volt branden
onze wisselstroomlampen.
Wij gebruiken ook een transformator om den wissel*
stroom van het lichtnet op te voeren tot 250 of 300
Volt, teneinde de noodige spanning voor de plaat van
de lampen te verkrijgen.
En dan gebruiken wij ook nog een transformator om
de spanning, die de detectorlamp levert, op te voeren
tot een hoogere spanning, omdat wij daardoor een ver*
sterking van het geluid krijgen. Hoe de detectorlamp
die spanning levert en hoe de versterking geschiedt, be*
handel ik later wel.
Wie zich nu goed 'herinnert, wat ik schreef over den
invloed van een electrischen stroom op ijzer, weet dat
een stuk ijzer in een magneet verandert, wanneer er een
draad wordt omheen gewikkeld, waardoor stroom gaat.
Deze electro*magneet heeft, net zooals een gewone
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magneet een Zuid* en een Noordpool. Maar bij een
electro*magneet bepaalt de richting van den stroom
door den geleider, die er rond gewikkeld zit, welke kant
van den ijzeren staaf Noordpool en welke Zuidpool zal
worden. Verwisselt men de richting van dien stroom,
dan verandert ook de poobnaam.
Men zal zich dus kunnen voorstellen, dat, wanneer
men wisselstroom door een rond een staaf ijzer ges
wikkelden draad stuurt, de staaf ijzer magnetisch zal
worden, maar dat van den aldus gevormden electro*
magneet telkens de polen wisselen. Bij elke stroom*
wisseling zal die poolwisseling geschieden.
En nu dient men ook nog te weten, dat, wanneer men
een gewonen magneet of een electro*magneet in een
draadspoeltje steekt, daarin een stroom zal ontstaan.
Dat wil zeggen, de stroom ontstaat alleen bij het
insteken van den magneet, of bij het magnetisch wor*
den van het ingestoken staafje van den electromagneet.
Er ontstaat dan één stroomstoot.
Maar als men het magneetje plotseling uit het spoel*
tje haalt en er onmiddellijk weer in steekt, ontstaan
twee stroomstooten direct na elkaar. Zou men, b.v.
door middel van een machine, het magneetje telkens
insteken en uithalen, dan zou een heele reeks van
stroomstooten ontstaan. Die stroomstooten zouden alle
in dezelfde richting door het spoeltje gaan. Ik herinner
daar nog maar even aan, men weet, nietwaar, dat de
richting van de stroom door het spoeltje afhankelijk
is van de plaats, waar zich de Zuid* en Noordpool van
de magneet bevindt.
Stelt u zich nu eens voor, dat wij een staaf ijzer
nemen, waaromheen wij een aantal wikkelingen leggen.
Door stroom door die wikkelingen te sturen, kunnen
wij van die staaf ijzer een electro*magneet maken. Wij
leggen vervolgens om die eerste wikkeling een tweede.
Wanneer wij nu door de eerste wikkeling stroom sturen,
zal het ijzer magnetisch worden en dus de tweede wik*
keling beïnvloeden, zoodat daarin een stroomstoot ont*
staat. Wij sturen echter door de eerste wikkeling (de
z.g. primaire wikkeling) een wisselstroom, b.v. van het
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lichtnet, dus van 50 perioden, d.w.z. 100 wisselingen per
seconde. De ijzeren staaf zal dan 100 keer per seconde
gemagnetiseerd worden, waarbij 50 keer de uiteinden
van den electromagneet een andere poolnaam zullen
dragen, 50 keer zal elk eind om en om Noordpool of
Zuidpool zijn. Bij elke stroomstoot in de primaire wik*
keling zal een 'hernieuwde magnetiseering ontstaan en
telkens zal dus in de tweede wikkeling, (de z.g. secun*
daire wikkeling) ook een stroomstootje optreden.
En nu komen wij aan een van de eigenaardigheden,
waarmede wij nogal eens te maken zullen hebben: wan*
neer wij door de erste wikkeling een stroom sturen van
100 Volt bij 10 Ampère en wij leggen op de tweede
wikkeling tienmaal zooveel windingen als op de eerste,
dan zal in die tweede wikkeling een stroom optreden
van 1000 Volt. De spanning is dan tien maal grooter
geworden, de sterkte echter tien maal kleiner. Want die
zal 1 Ampère bedragen. En zoo gaat het in alle ver*
houdingen. Maken wij de tweede wikkeling kleiner dan
de eerste, dan zal de spanning in die tweede wikkeling
kleiner worden, maar de sterkte van den stroom
grooter. Deze veranderingen heeft men in de hand door
de verhoudingen van de twee wikkelingen. In een trans*
formator van 1 op 3 wordt de spanning in de secun*
daire — de tweede — wikkeling drie maal grooter.
Elke transformator in het toestel bevat de drie prin*
cipieele benoodigheden, die ik opsomde: een ijzeren z.g.
kern, bestaande uit veel dunne blaadjes ijzerblik, een
primaire en een secundaire wikkeling.
Het verschil in kwaliteit van transformatoren zit in
de grootte van den ijzerkern of van het materiaal, dat
daarvoor is gebruikt, in de grootte van het aantal
wikkelingen. In het algemeen kan gezegd worden, dat
een goeden laagfrequenttransformator maken een kwes*
tie is van royaal uitgeven. Wie op een laagfrequent*
transformator wil bezuinigen, moet direct komen aan
de vitale deelen, want uit de omhulling kan het prijs*
verschil niet verkregen worden.
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HET PLAATSPANNINGSAPPARAAT
De gelijkrichting.
Wat transformatoren doen en waardoor zij het kun#
nen doen, weten wij nu uit het vorige hoofdstuk. Wij
kunnen met een transformator wisselstroom van span#
ning doen veranderen. Wij kunnen de spanning hooger
maken en lager. Wij zijn dus in staat om de spanning
van het lichtnet, die 110 of 220 volt bedraagt, op te
voeren of te verlagen.
En wat doen wij nu b.v. in den gelijkrichter voor onze
plaatspanning, in ons plaatspanningsapparaat? D.w.z.
welke functie heeft daarin de transformator? Wij heb#
ben voor ons radiotoestel meestal twee spanningen
noodig, één van 150 en één van om en nabij 75 volt.
Daarvoor moeten wij den wisselstroom gelijkrichten,
wisselstroom, die wij van het lichtnet ontvangen met
een voltage van 220 volt. Men zou geneigd zijn te con#
cludeeren, dat het lichtnet ons dan een te hooge span#
nign toevoert. Oogenschijnlijk lijkt dat ook zoo, maar
men dient er bij te weten, dat bij het gelijkrichten van
wisselstroom altijd een groot percentage verloren gaat.
Het is zelfs zóó, dat, om 150 volt over te houden, wij
den wisselstroom van het lichtnet tot 250 volt ongeveer
moeten optransformeeren. Dat geschiedt door den
transformator in ons plaatspanningsapparaat. Aan den
primairen kant voeren wij er de 220 voltsstroom aan
toe en dan geeft deze transformator aan den secun#
dairen kant 250 volt. Bij z.g. dubbelzijdige gelijkrichting
zelfs twee keer 250 volt.
Maar niet alleen de spanning voor de platen der ont#
vanglampen levert deze transformator. De gelijkrichter?
lamp van het plaatspanningsapparaat moet ook bran#
den en daarom vindt men op dien transformator nog
een tweede secundaire wikkeling, namelijk één, die
4 volt spanning geeft voor den gloeidraad van de gelijk#
richterlamp.
Zoodra nu de gloeidraad van de gelijkrichterlamp
werkt, kan het apparaat werken. En het werkt doordat
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de lamp dienst doet als een soort ventiel. De lamp laat
namelijk maar in één richting stroom door. Wij verbin#
den de plaat van de lamp, dat is een stukje ijzerblik,
dat rond den gloeidraad zit gebogen, maar dat wij
gerust als een vierkant plaatje mogen denken, met één
kant van de hoogspanningswikkeling van 250 volt. Den
anderen kant van die wikkeling verbinden wij aan den
gloeidraad, precies zooals het schetsje laat zien. In de
PLAAT
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lamp zit tusschen den gloeidraad en de plaat een lucht#
ledige ruimte, waardoor de stroom niet vrijelijk kan
heengaan. D.w.z. in één richting gaat het wel, de stroom
kan vloeien van den gloeidraad naar de plaat.
In de hoogspanningswikkeling vloeit wisselstroom,
die dus telkens van richting in den draad wisselt. Het
eene onderdeeltje van de seconde loopt de stroom dus
van de plaat naar den gloeidraad en het andere onder#
deeltje van de seconde stroomt hij van den gloeidraad
naar de plaat. In één richting kan de stroom doorgang
vinden en den keer, dat de stroom van de plaats naar
den gloeidraad vloeit, kan hij dus over de ruimte tus#
schen de plaat en den gloeidraad overspringen. Het
gevolg is, dat in die geleiding een stroom zal gaan
vloeien in de richting zooals door de pijltjes in de
teekening is aangegeven. Die stroom zal bestaan uit
een serie regelmatige stroomstootjes in één richting.
Tusschen elk stroomstootje zal een oogenblik heelemaal
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geen stroom vloeien. Deze soort stroom noemt men
intermitteerenden gelijkstroom.
Deze stroom is nog lang niet de regelmatig vloeiende
gelijkstroom, dien wij voor ons toestel noodig hebben.
Daarvoor moet er nog heel wat met dien stroom ges
beuren. Hij moet namelijk worden „afgevlakt”.
Waarom en waarmee de stroom wordt afgevlakt.
Wanneer wij wisselstroom hebben gelijkgericht door
middel van een gelijkrichtlamp, hebben wij nog geen
stroom verkregen, die voor de plaatspanning geschikt is.
Want bij gewone gelijk richting van wisselstroom doen
wij eigenlijk niet anders dan één van de beide perioden
van den stroom onderdrukken; wij beletten, dat die
periode kan stroomen. De lamp werkt in een gelijks
richter als een ventiel van een fietsband, dat slechts in
één richting lucht doorlaat.
De wisselstroom, die wij gelijkrichten, zag er, grafisch
voorgesteld, aldus uit:

Men ziet in deze teekening verbeeld de strooms
stootjes van den wisselstroom, naar gelang van de richs
ting, door een boogje onder of boven den lijn. Als wij
nu dezen stroom hebben gelijkgericht, door onderdruks
king van één der stootjes, van één der „périoden” dus,
zal de stroom, die wij onderhouden, er zóó uitzien,
waarbij de onderdrukte periode gestippeld is geteekend.

De gelijkstroom, die wij voor de plaatspanning noodig
hebben, moet zonder eenigen rimpel zijn, steeds zoet*
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vloeiend en steeds van gelijke spanning. Gaten er in,
zooals bij de stroom van teekening II het geval is, kun?
nen wij niet gebruiken. Deze z.g. intermitteerende
gelijkstroom moet worden afgevlakt. Dat doen wij met
condensatoren en smoorspoelen.
En hoe dat gebeurt, is tamelijk eenvoudig te begrijpen.
Stelt u zich maar weer even een watervoorbeeld voor.
Stel, dat wij hebben een smal pijpje, waardoor wij
water moeten gieten met een emmer. Maar de tijd,
die wij daarvoor beschikbaar hebben, is veel te kort
om den emmer geheel leeg te gieten. Wij moeten als

de emmer nog voor de helft vol is, al weer weg om een
nieuwen emmer te halen, die ook maar slechts voor
de helft in het buisje geledigd kan worden. Het ge?
volg zal zijn, dat er door het buisje slechts water loopt,
zoolang wij het er in gieten, terwijl er geen water zal
stroomen, wanneer wij weg zijn om een nieuwen emmer
te halen. Men 'begrijpt natuurlijk, dat de emmers de
stroomstootjes van den intermitteérenden gelijkstroom
moeten voorstellen!
Wat doen wij nu, om er voor te zorgen, dat er
gedurende onze afwezigheid toch water stroomt? Wij
plaatsen een bakje boven het buisje waarin wij onzen
emmer leeg gieten. Het buisje zit aan het bakje ver?
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bonden en regelmatig vullen wij het bakje bij uit de
emmers.
Zoo doen wij ook in den gelijkrichter. Een condens
sator kan namelijk worden „opgeladen”. Wanneer wij
een condensator, d.w.z. twee of meer platen van ges
leidend materiaal, die van elkaar gescheiden zijn door
de een of ander isoleerende stof, aan een stroomleiding
verbinden, dan zal in de platen van dien condensator
zich een hoeveelheid electriciteit (electronen) ops
hoopen. D.w.z. aan den eenen kant van den condens
sator komen heel veel electronen en aan den anderen
kant gaan er weg. Daar komt dus een tekort aan elecs
tronen. Haalt men nu den condensator uit de leiding,
dan blijft die verhouding bestaan. En wie zich nu hers
innert, waardoor een electrische stroom ontstaat, zal
onmiddellijk begrijpen, dat er een stroom gaat vloeien,
als men de platen van den condensator door een
draadje verbindt. Want van den kant, waar een te
veel aan electronen is, zullen de electronen vloeien
naar de andere platen. M.a.w. de condensator „onts
laadt” zich.

Accu

Oplading

De verbinding
is verbroken

De condensatorplaten
met elkaar verbonden.
Hij ontlaadt zich.

Zoo doen wij nu ook in den gelijkrichter. Daarin
schakelen wij een condensator, die onmiddellijk als er
stroom gaat vloeien, wordt opgeladen. Het volgende
oogenblik echter vloeit er geen stroom, want dan is
de stroomstoot van den wisselstroom onderdrukt, niet
doorgelaten door de lamp. En dan ontlaadt de condens
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sator zich! Dus dan vloeit er wél stroom in de leiding,
stroom, die niet onmiddellijk is afgevloeid, maar die
even bewaard is gebleven in den condensator.
Deze stroom is echter niet in staat om de volle
gaping te vullen, die door de onderdrukking van de
ééne wisselstroomperiode is ontstaan. Wanneer wij den
stroom, die wij krijgen, na inschakeling van een cons
densator, in een teekening moeten zetten, zouden wij
ongeveer dezen vorm er aan moeten geven:

Biiiiiiiiliiiffl
Dat is gelijkstroom, maar... met een rimpeltje, dat
er ook nog uit moet. Hoe de stroom moest zijn wijst
de stippellijn aan.
Om dat laatste rimpeltje er uit te halen, gebruiken
wij een smoorspoel. Zulk een smoorspoel heeft de
eigenaardigheid om remmend te werken op stroomvers
anderingen. Wisselstroom b.v. wordt er door „ge*
smoord”, een smoorspoel belet het vlug in sterkte
toe* of afnemen van den stroom. En daardoor wordt
het rimpeltje hoe langer hoe meer gladgestreken. Wans
neer wij dan tenslotte achter den smoorspoel nog eens
een condensator zetten, die op dezelfde wijze als de
eerste zijn werk verricht, dan zullen wij een gelijks
stroom overhouden, die voor gebruik als plaatspans
ningsbron kan dienen.
Tenslotte een woordje over de regelbaarheid van
de spanning. Wij moeten namelijk voor de detektors
lamp een lagere spanning ter beschikking hebben, dan
die voor de versterkerlampen gebruikt wordt. Dat
wordt al heel eenvoudig verkregen!
De stroom loopt van den eenen aansluitklem van
het plaatspanningsapparaat naar den andere. Daarbij
gaat hij éérst door het toestel — dat dient men er
even bij te onthouden. Welnu, wij geven dan voor de
detectorlamp een tweeden stroomuitweg, waarin wij
echter een weerstand schakelen. In dien weerstand
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wordt de spanning verlaagd, zoodat wij aan de detecs
torlamp een lagere spanning kunnen geven. Wat wij
dus doen, is niet meer, dan opzettelijk in den weg
van den stroom tusschen de beide polen van het
plaatspanningsapparaat een grooteren weerstand plaats
sen. Voor de betere afvlakking van den stroom, waars
op het bij de detectie nogal aan komt, plaatsen wij er
dan nog een specialen condensator ook bij.
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OVERBRENGING VAN GELUIDEN
Lijntelefonie.
De makkelijkste manier om een geluid over te bren*
gen is: hard schreeuwen. Daar is echter een nadeel aan
verbonden — zelfs den hardsten schreeuwert lukt het
niet om van hier naar Indië te schreeuwen.
Een andere manier, om geluiden over te brengen ken*
nen wij allen en er zullen maar weinig menschen zijn,
die het zelf nog nooit hebben toegepast. Ik bedoel
namelijk de telefoon. De gewone telefoon is geworden
een zoo onmisbaar en veelomvattend deel van ons
leven, dat wij het er niet meer buiten zouden kunnen
stellen. En de telefoon is bovendien een zoo alledaagsch
ding geworden, dat weinigen er zich veel van aantrek*
ken, hoe Hij nu eigenlijk wel werkt. Toch hebben wij
die wetenschap noodig, om te begrijpen, wat er in ons
radiotoestel plaats vindt.
Alzoo: de kenmerkende eigenschap van de telefoon*
verbinding is, dat wij er over grooten afstand geluiden
mee kunnen overbrengen. Dat kan, doordat wij tus*
schen die twee zoover van elkaar gelegen punten een
draadverbinding hebben gespannen, waardoor wij een
electrischen stroom kunnen sturen.
Verder hebben wij noodig voor een telefoonverbin*
ding een „microfoon” en een „telefoon”. De microfoon
is 'het ding waartegen wij spreken, en met de telefoon
hooren wij. Het instrument, dat thans bij de meeste
telefoonnetten in gebruik is, bestaat uit een combi*
natie van beide en heet daarom microtelefoon.
Een microfoon kunnen wij beschouwen als een elec*
trisch oor. Hij neemt de geluiden op, zooals ons oor dat
doet en dat gebeurt op de volgende manier:
Wanneer wij spreken, komen er uit onzen mond ge*
luidsgolven, wij brengen de lucht in beweging. Als wij
nu tegen den microfoon spreken, treffen die geluids*
golven den microfoon, evenals zij anders ons oor en
daarin meer speciaal ons „trommelvlies” treffen. Als
die luchtverplaatsing ons trommelvlies treft, wordt dat
min of meer ingedrukt, in trilling gebracht en de ge*
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hoorzenuwen, die met het trommelvlies in verbinding
staan, worden geprikkeld: wij hóóren. Bij den micro*
foon gaat dat iets anders. Want de microfoon beschikt
niet over zoo fijngevoelige dingen als zenuwen, daarin
zit slechts koolpoeder. De doorsnede van een microfoon
ziet gij in de teekening en daaruit blijkt, dat een micro*
foon bestaat uit een doosje, waarin koolpoeder zit, ter*
wijl de deksel van het doosje uit een plaatje kool bes
staat. In het koolpoeder zijn de uiteinden van twee

Koolpoeder

draden gebracht. Die draadjes zijn van elkaar geïso*
leerd, doordat het doosje zelf van isoleerende stof is
en wanneer wij stroom door de draden laten gaan,
moet die stroom van den eenen draad dóór het kool*
poeder den anderen draad bereiken.
Als nu tegen het koolplaatje wordt gesproken, ge*
raakt het nu precies eender in trilling als het trommel*
vlies van ons oor, en het gevolg daarvan zal zijn, dat
het koolpoeder tegelijk met die trillingen zal worden
samengedrukt. Vast tezamen gedrukt koolpoeder laat
meer stroom door dan los poeder en het gevolg zal
zijn, dat er door de draden een onregelmatige stroom
gaat vloeien. Het zal echter een stroom zijn, die pre*
ciese overeenkomst vertoont met de geluidsgolven, die
•voor den microfoon zijn gemaakt. Wanneer b.v. de let*
ter a wordt uitgesproken, ontstaat er een geluidsgolf,
die er aldus uitziet:

3
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Treft deze geluidgolf den microfoon, dan ontstaat er
een stroompje, dat de hoogten en laagten van den ges
luidgolf precies volgt. Een hooge top van den geluid*
golf beteekent een sterken stroomstoot, een lage top
geeft weer een minder sterken stroomstoot. Zóó volgen
de geluidsgolven voor den microfoon en de verandes
ringen in den stroom elkaar regelmatig op en het heele
samenstel maakt, dat er een stroom in den draad
vloeien gaat, die de electrische weergave is van taal of
muziek. Nu is alleen nog maar noodig dat wij dien elec*
trischen stroom omzetten in geluid.
Dat is niet moeilijk, want daarvoor hebben wij het
heel eenvoudige instrument, de telefoon. Zooals wij

reeds eerder hebben beschreven, bestaat een telefoon
uit een electro-magneetje en een trilplaatje van blik.
Ter herinnering: een electrosmagneetje is een stukje
ijzer met veel wikkelingen draad er om heen, dat mags
netisch wordt, als men door die wikkelingen stroom
stuurt. En het zal sterker magnetisch worden, naarmate
de stroom in de wikkelingen sterker is.
Welicht is het niet eens meer noodig er veel bij te
vertellen! Wij verbinden natuurlijk de draden, die van
den microfoon komen, met de telefoon, zoodat de
microfoonstroom door de magneetwikkelingen van de
telefoon gaat. Een sterke microfoonstroom zal de mag*
neetjes sterk maken, waardoor het blikken plaatje
sterk zal worden aangetrokken en een zwakkere stroom
zal het trilplaatje minder sterk aantrekken. Het tril*
plaatje zal dus precies dezelfde bewegingen maken als
het koolplaatje in den microfoon.
Zooals de geluidsgolven van onze stem het kool*
plaatje in beweging brachten, zoo zal het trilplaatje van
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den telefoon de lucht er vóór in beweging brengen. Als
het trilplaatje wordt aangetrokken en weer losgelaten,
zal het stoot tegen de lucht geven en die staat zal zich
voortplanten tot ons trommelvlies. Dat zal doorbuigen
enz___ wij hooren. Wij hooren, wat aan den anderen
kant, d.w.z. voor den microfoon, werd gezegd. Wij heb*
ben geluid overgebracht.
Hoe de radiomuziek tot ons komt.
De radiomuziek komt tot ons door den aether —
ziedaar de oplossing, die de meeste luisteraars weten,
maar die geen verklarende oplossing van het vraagstuk
is, omdat wij den aether ons toch moeilijk kunnen voor*
stellen als een jongen op een fiets, die ons een bestelde
portie muziek thuis brengt.
Aether is een stof, die nog niemand gezien heeft, maar
die er moet zijn, omdat wij anders de verschillende
dingen niet verklaren kunnen. De aether is dus een stof,
waarvan wij aannemen, dat zij aanwezig is. Nog sterker,
wij nemen aan, dat de aether overal aanwezig is, niet
alleen in de ruimten, die wij zien, in de lucht b.v., maar
ook in dingen, die wij niet gewend zijn als ruimten te
beschouwen, b.v. in ijzer, in hout, enfin, in alle mate?
riaal, dat er bestaat. Hoe moeten wij deze vreemde
eigenschap verklaren?
Betrekkelijk eenvoudig, als men tenminste niet al te
veel er van wil weten! Men moet dan aannemen, dat
alle stof is opgebouwd uit héél kleine deeltjes, die in
een bepaalde verhouding bij elkaar gevoegd, een be*
paalde stof vormen. Die kleine deeltjes zitten niet stijf
tegen elkaar gepakt, maar er is ruimte tusschen. Eigen*
lijk is er veel meer ruimte dan stof. En die ruimte is
gevuld met wat wij aether noemen. Zoodat de aether
zich overal bevindt: in de muren der huizen, in glas, in
de meubelen.
Geloof mij vrij: er is van den aether nog heel wat
meer te vertellen, maar voor ons doel is het voldoende
te weten, wat hierboven staat. Want wij gaan nu den
aether gebruiken om radiogolven over te brengen.
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Ieder radioluisteraar zal wel eens bemerkt hebben,
dat er iets gebeurde wanneer hij zat te luisteren en hij
het noodig vond om er een lampje bij op te steken. Zijn
luidspreker liet op hetzelfde oogenblik, dat hij de lamp
inschakelde, een stevigen „knap” hooren. Wie het nog
niet bemerkte, moet het maar eens even doen — onder*
vinding is de beste leermeester.
Het aansteken van electrisch licht veroorzaakt storing,
zegt men dan. Jawel, maar wat is dan toch wel zoo’n
„storing”? Ons radiotoestel reageert toch alleen maar
op radiosignalen? Juist! En wat wij deden, toen wij het
schakelknopje van het electrisch licht omdraaiden, was
nog iets meer dan doodgewoon lichtmaken. Wij speel*
den „radio*zendertjc”! Want wij brachten door het
inschakelen van het licht, de twee contactplaatsen van
den schakelaar tegen elkaar, zoodat de stroom kon
doorgaan, maar voordat die contactplaatsen bij elkaar
waren, waren zij 'heel even héél dicht bij elkaar en op
dat oogenblik werd de spanning tusschen de twee con*
tacten zóó hevig, dat de lucht ertusschen niet voldoende
isolatie meer bood en een vonk oversprong. De meeste
luisteraars zullen dat wel eens gezien hebben, en wie
het niet gezien heeft, kijke er eens naar. Een seconde
waarneming doet dikwijls meer dan een half uur praten.
Tegelijkertijd met het overspringen van den vonk,
veroorzaakt doordat een electrische lading oversprong,
gebeurde er nog iets. De aether in den omtrek van de
schakelaar werd verstoord. De hevige spanning tus*
schen de contactplaatsen, het overspringen van de
lading en het onmiddellijk verdwijnen van die groote
spanning bracht den aether van streek. Het was alsof
er een duw tegenaan gegeven werd. Die duw plantte
zich in den aether voort als de golven in water, ver*
oorzaakt door een steen, die er in geworpen wordt —
in steeds wijder kringen raakte de aether in beroering.
En nu komt het eigenaardige gebeuren, dat, wanneer
zich nu een antenne bevindt in dien trillenden aether,
dat er dan in. die antenne een electrisch stroompje zal
ontstaan. En dat hooren wij dan in ons toestel.
Wat wij nu bij het inschakelen van het licht per on*
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geluk doen — en niet prettig vinden, want storingen
heeft niemand graag — dat kunnen wij natuurlijk ook
opzettelijk doen. U kunt het zelfs met uw radio*ont*
vanger doen, wanneer er tenminste niet een lamp van
het type A 442 in zit. En waarschijnlijk heeft u het wel
eens gedaan ook: genereeren, het lieve Mexicaansche
hondje uitlaten.
Weet u wat er gebeurt, als u de terugkoppeling te
sterk maakt, als het toestel gilt? Dan zet u uw antenne
onder spanning, die onmiddellijk weer verdwijnt en
direct weer terugkomt, en weer verdwijnt. U verwekt
met uw radiotoestel in de antenne een wisselstroom
en wel een wisselstroom van zeer hoog periodentaL
D.w.z. een wisselstroom, die zeer snel heen en weer
gaat. Dat periodental hangt af van de afstemming van
het toestel — bij een bepaalde afstemming wordt een
daarbij behoorend periodental opgewekt. Wisselstroom
in de antenne, en dan z.g. hoogfrequente wisselstroom
(wisselstr. van „hooge frequentie”, dat is groot perio*
dental) beteekent, dat de antenne telkens groote span*
ning krijgt en even later weer zonder spanning is. Die
spanningsverschillen in de antenne bezorgen ons al*
weer een verstoring van den aether, die van elke span*
ningsverandering een duw krijgt. De aether wordt dus
zéér regelmatig aan het trillen gebracht en er ontstaat
een trilling die, als wij haar in een golflijn voorstellen,
er uitziet als:

Deze trilling, die wij met ons genereerend radio*
toestel te voorschijn kunnen roepen, kunnen wij ook
maken met een speciaal daarvoor ingericht apparaat:
den radiozender. Dan is de trilling natuurlijk veel
krachtiger en doordringender en daardoor op groote*
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ren afstand waar te nemen, dan wanneer ons toestel
storend genereert. Gelukkig!
Welnu, deze trilling heet de draaggolf en wat de
draaggolf is, weten de luisteraars allemaal wel. Aan
den draaggolf merkt men of men bij het afstemmen
van het toestel een station nadert — óók, als dat
station op dat oogenblik niets te vertellen heeft. U
draait den condensatorknop en een heel hooge toon
zet in. Langzaam, met het verder draaien van den
condensator, zakt die toon af tot onhoorbaar toe: dat
is de juiste afstemming voor dat station. Laten wij
het ontvangtoestel verder zóó staan, dan bemerken
wij van den draaggolf verder niets, maar als de om*
roeper begint te spreken, zullen wij ineens zijn stem
hooren.
Het is eigenlijk precies eender als met de gewone
stadstelefoon. Daar is ook iets aanwezig, dat het ges
luid tot ons brengt, zonder dat wij van den overbrenger
iets bemerken. Bij de stadstelefoon is het de kabel,
die de zwijgende rol van overbrenger vervult, bij de
radio neemt de draaggolf de taak van de kabelvers
binding over. De draaggolf draagt het geluid, evenals
het door den kabel als electrischen stroom vloeit.
Nog op een andere manier uitgelegd, staat de zaak zóó:
Tusschen de antenne van het zendstation en die van
het ontvangstation, dus op het huis van den luisteraar,
bevindt zich de aether. En nu kunnen wij op het zend*
station dien aether „in trilling” brengen. De zendsans
tenne wordt namelijk in zeer snelle regelmaat opges
laden en die spanningsverandering in dien draad oefent
invloed op den aether uit. Elke spanningsverandering
verstoort de rust van den aether, geeft er als het ware
een duw tegen. Het is alsof de antennesdraad telkens
uitzet, dikker wordt en weer inkrimpt, duizenden mas
len per seconde. Stelt u zich eens voor, dat wij in een
teil water een gummibuis hangen, welke gummibuis wij
telkens dik opblazen en leeg laten loopen. De eerste
keer, -dat wij dat doen, ontstaat er een kringvormig
golfje in het water, dat langzaam uitvloeit. De tweede
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keer opblazen veroorzaakt wederom zulk een golfje en
zoo gaat het door — telkens als wij de buis dikker
maken, komt er een golf. Met de radio-antenne in den
aether gebeurt iets dergelijks. Elke spanningsverande?
ring in den draad geeft een stoot tegen den aether en
er ontstaat een trilling in den aether, die men zich als
een watergolf kan voorstellen. De golf zal zich verder
voortplanten, naarmate de stoot harder is, dat wil zeg*
gen, naarmate het spanningsverschil in de antenne groo?
ter is, hetgeen weer beteekent, naarmate de stoot har?
der is, dat wil zeggen, naarmate het spanningsverschil
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in de antenne grooter is, hetgeen weer beteekent, naar?
mate de zender sterker is. Hierbij gelden echter nog
wel eenige andere factoren, maar in het algemeen is het
toch wel juist, dat een krachtige zender de verst?voort?
golvende aetherverstoring teweeg brengt.
Wanneer nu de antenne van een ontvangtoestel zich
bevindt in de oppervlakte, waarover de aethertrillingen
van het zendstation golven, dan zal in die ontvang?
antenne een stroom worden opgewekt. Te bespreken,
waardoor dit precies gebeurt, zou ons te ver voeren —
het is voor ons doel voldoende te weten, dat het een
stroom is van precies dezelfde „frequentie” (perioden?
tal) als de stroom, die in de zendantenne werd gezon?
den. Wanneer dus in de zendantenne een wisselstroom
werd opgewekt van 100.000 perioden per seconde, dan
zal in de ontvangantenne een stroom van precies de?
zelfde wisselingen ontstaan.
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Wanneer wij zoover zijn, hebben wij nog geen geluid
overgebrac'ht — nog lang niet! Wij hebben dan slechts
overgebracht, wat wij de „draaggolf” noemen. Men kan
zich dus voorstellen, dat tusschen de beide antennes
— die van het zend* en die van het ontvangstation —
een regelmatige trilling van den aether is. En nu moet
men zich die trilling meteen maar even voorstellen als
een draad — want inderdaad volvoert die trilling, die
draaggolf de functie van de gewone telefoonlijn. Over
den draaggolf gaan wij nu namelijk de microfoonstroom
zenden. Dat geschiedt met ingewikkelde zendappara?
ten, maar wij bemoeien ons daar niet mee, doch nemen
aan, dat met den zender de stroomverschillen uit den
microfoon als het ware op de trillingen van den draag?
golf kunnen worden „ge?ent”. Zooals bij de gewone
telefoon de microfoonstroomen door den draad worden
gezonden, gaan ze bij de radio door den draaggolf. Of
liever: die golf „draagt” de microfoonstroomen — van?
daar de naam.
Draaggolf en microfoonstroomen komen nu aan in
de ontvangantenne en als de overeenkomst met de ge?
wone telefoon nu verder door te trekken zou zijn, dan
zouden wij dus doodgewoon een telefoon in de antenne?
leiding kunen schakelen om muziek te hooren. Doch
dat gaat nietl Er is nog heel wat noodig, voordat wij
de muziek uit de draaggolf hebben getapt of liever: de
draaggolf hebben verdonkeremaand, opdat wij de muziek overhouden!
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WAT GEBEURT ER IN DE ONTVANGLAMP?
De samenstelling.
Elk radiotoestel heeft een of meer ontvanglampen,
wanneer het tenminste geen kristalontvangertje is,
waarvan er, geloof ik, niet zoo heel veel meer bestaan.
De meeste moderne toestellen hebben een drietal
lampen, waarvan er twee zorgen voor de versterking
van de muziek en één voor de hoorbaar*making. Die
ééne lamp noemen wij de ontvanglamp of detector*
lamp (detectio beteekent ontdekken). Wij zullen nu
eerst nagaan, wat er in deze lamp gebeurt, om later
tot de conclusie te komen, dat er practisch in die
andere lampen niet veel anders geschiedt.
Bij de bespreking van de gelijkrichtlamp van het
plaatspanningsapparaat heb ik uiteengezet, dat de ge*
lijkrichtlamp bestaat uit een gloeidraad en een „plaat”.
Die plaat of „anode” zit als een busje zonder bodem
om den gloeidraad heen. Zulk een gloeidraad en plaat
bezit de ontvanglamp ook, maar zij heeft er boven*
dien nog een z.g. rooster bij.
Bij de tegenwoordige radiolampen wordt het een
beetje moeilijk om vlug te begrijpen, hoe de lamp er
van binnen uitziet. Vroeger waren de lampen niet ver*
zilverd en had men een vrijen blik op de samenstellen*
de deelen. Wanneer men thans eens een defecten lamp
heeft, raad ik aan haar maar stuk te slaan, teneinde
aan de dan blootkomende deelen te leeren, hoe de
lamp eigenlijk in elkaar zit. Men zal, als de glazen
huls is verwijderd, in de eerste plaats een rondgebogen
stukje blik zien. Daarbinnen valt een spiraalveertje te
ontdekken: dat is het „rooster”. En in dat rooster
hangt de ragfijne gloeidraad. Dit heele samenstel is
vrij van elkander .opgehangen. De gloeidraad hangt
vrij van het rooster en het rooster hangt weer vrij van
de plaat, en alles bijeen zit opgesloten in de luchtledig
gepompte glazen huls.
Aan deze glazen huls zit een sokkel met vier pootjes.
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Twee van die koperen pootjes zijn verbonden met den
gloeidraad, één van de andere — het pootje, dat een
beetje buiten den kring staat — zit met de plaat ver*
bonden en de andere zit aan én zijde van het rooster.
De andere zijde van het rooster zit binnen in de lamp
gewoon aan het ophangsteuntje en loopt daarop dood.
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De pootjes dienen om de verbinding met de rest van
het radiostoêstel tot stand te brengen.
De pootjes van den gloeidraad worden verbonden
met een accu van vier volt, waardoor de draad tot
gloeien wordt gebracht. Wat er dan gebeurt, hebben
wij reeds gezien bij het plaatspanningsapparaat: de
gloeidraad gaat „electronen” van zich afwerpen. Elec*
tronen zijn deeltjes electriciteit — deze deeltjes zou*
den gedeeltelijk wel weer op den gloeidraad terugvallen,
o<—
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als wij niets verder er mee deden, maar wij zijn er veel
te blij mee, om dat proces ongestoord te laten gaan!
Want juist die electronen maken het ons mogelijk
radiomuziek te ontvangen.
De plaat van de ontvanglamp hebben wij aangesloten
op een tweede batterij of op een plaatspanningsappa*
raat. De naam zegt al wat zoo’n apparaat doet: de
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plaat van de lamp een spanning geven. En wel een
electrische spanning, die hooger is, dan die van den
gloeidraad.
De spanning van den stroom, die door den gloei*
draad gaat, is vier volt. Dus moet de spanning, die
wij aan de plaat aanleggen, hooger zijn dan vier volt.
Inderdaad is die spanning véél hooger — zij is meestal
75 volt. Hoe verkrijgen wij die spanning en waarom
hebben wij haar noodig.
Het verkrijgen is nogal makkelijk. Wij nemen daar*
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toe een batterij of plaatspanningsapparaat van 75 volt
en wij verbinden die met de min*zijde aan de accu
en met de plus*pool aan het pootje van de plaat. Wat
er dan gebeurt, zal duidelijk zijn, als men even bedenkt,
wat het gevolg zou zijn, van het verbinden van de
accu regelrecht aan de plaat. Dan zou immers de plaat
dezelfde spanning hebben gekregen als de gloeidraad,
namelijk vier volt. Wanneer wij er nu echter nog 75 volt
bij schakelen aan ééne zijde, zoodat de 75 volt niet door
den gloeidraad kunnen gaan, maar wel naar de plaat
en één zijde van den gloeidraad, dan zal de plaat de
hooge spanning krijgen.
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Waarom wij dat doen? Omdat wij de electronen,
die van den gloeidraad worden afgeslingerd, graag op
de plaat willen opvangen. Die electronen zijn zoo
kleine deeltjes, dat niemand de illusie behoeft te heb#
ben ze ooit te kunnen zien — aantoonen kunnen wij
ze echter wèl. Want als wij den gloeidraad aan het
gloeien brengen met de accu en de plaatspannings#
batterij staat verbonden met de plaat en wij zetten
een meter in de leiding van de plaat, dan zal die
meter aanwijzen dat er een stroom vloeit in dien draad.
De electronen zijn deeltjes electriciteit en die deel#
Pl aal

\\
Electronen

Gloeidraad

Accu

tjes zijn „negatief”. Nu is het een eigenaardigheid van
electriciteit, dat negatief aangetrokken wordt door
positief, zooals bij een magneet de Zuidpool wordt
aangetrokken door de Noordpool. De electronen, die
van den gloeidraad afkomen, en die zich zonder de
plaat overal in de lamp zouden verspreiden, voelen
zich door de positieve spanning van de plaat sterk
aangetrokken. Zij belanden dus zoo goed als allemaal
op de plaat. En op die plaat vormen zij een teveel
aan electriciteit — want de electronen#zelf zijn immers
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electriciteit? — zoodat zij van de plaat wegvloeien,
door het plaatspanningsapparaat heen, weer naar den
gloeidraad terug. (Zie 'de teekening, waarin de pijltjes
den weg van de electronen aanwijzen.)
Zóó blijft, zoolang de gloeidraad brandt, een regel#
matige stroom electriciteit vloeien van den gloeidraad
naar de plaat, door de plaatleiding weer terug naar
den gloeidraad.
En dan komt de beurt aan het rooster.
De taak van het rooster.
Zooals wij in het hoofdstuk over de draadlooze
overbrenging van geluiden hebben besloten, is er op
een gegeven oogenblik in onze ontvang#antenne een
wisselstroom, die bestaat uit de draaggolf en uit de
geluidsgolf, waarvan de laatste van den microfoon af#
komstig is. Uit dit mengsel moeten wij nu de geluids#
golf halen, teneinde die weer in geluid om te zetten.
Daartoe gebruiken wij onze „Detector”#lamp. De
antenne wordt verbonden met het rooster van de lamp,
de anode of plaat krijgt een spanning, die ten opzichte
van den gloeidraad tamelijk hoog is, de gloeidraad
wordt verhit, zoodat er een electronenstroom van gloei*
draad naar plaat ontstaat. De antenne wordt verder
verbonden met een afstemspoel en die afstemspoel zit
aan de onderzijde weer aan den gloeidraad. Tusschen
de plaat en de anodebatterij, waarmede wij de plaat
een positieve spanning hebben gegeven, zit een tele#
foon. Het zal wel goed zijn, als men het schematische
teekeningetje op pag. 43 even aankijkt, om goed te be#
grijpen hoe de zaak in elkaar zit.
Wie nu nog even terugdenkt aan hetgeen wij schre#
ven over den electronenstroom, die zich van den gloei#
draad van een radiolamp beweegt naar de plaat, wan#
neer deze plaat een hoogere spanning heeft, zal zien,
dat dit ook hier het geval is; Er gaat bij deze opstelling
der onderdeden een stroom van den gloeidraad naar
de plaat en vandaar door den telefoon en de anode#bat#
terij weer naar den gloeidraad terug. Deze electrische
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stroom is zéér gelijkmatig en trekt de trilplaat van den
telefoon éven aan en houdt hem voortdurend licht ge?
bogen. Verder niets — eenig geluid hooren wij dus in
den telefoon niet.
Nu gaan wij echter het rooster van de lamp in ver?
binding brengen met de antenne, waarin, nietwaar, die
snelle wisselstroom, de z.g. hoogfrequente wisselstroom
aanwezig is, die daarin door den draaggolf is veroor?
zaakt. Nu even goed opletten, wat er gebeurt! Als het
topeinde van de antenne positief is, zal het beneden?
einde — bij de aardverbinding — negatief zijn. En
omgekeerd. Er zal dus steeds een verschil in spanning
zijn'tusschen het topeinde en de aardverbinding. Er zal
dus ook verschil van spanning zijn aan het boveneinde
en het benedeneinde van de afstemspoel, en daardoor
zal er verschil van spanning zijn tusschen het rooster en
den gloeidraad. Want die zitten resp. met het boven? en
het benedeneinde van den afstemspoel verbonden.
Het rooster, dat zich tusschen den gloeidraad en de
plaat bevindt, begint nu zijn invloed te doen gelden.
Als het positief is, tengevolge van een positieve lading
der antenne, zal het meehelpen om electronen van den
gloeidraad af te trekken, naar de plaat toe. Het rooster
zal zelf ook wat van die electronen mcekrijgen, maar
de meeste zullen toch door de openingen van het roos?
ter, dat immers een spiraalveertje is, heenvliegen naar
de plaat. Het gevolg zal zijn, dat de stroom in de plaatleiding (van plaat door telefoon, anodebatterij, naar
gloeidraad) grooter wordt en dus de telefoontrilplaat
even verder naar de magneetjes wordt getrokken. Maar
het volgende oogenblik is de toestand weer veranderd,
want dan is het rooster positief geworden en vormt het
een rem voor de electronen, die naar de plaat willen,
zoodat de stroom in de plaatleiding minder sterk
wordt. Nu wordt het magneetje van de telefoon ook
minder sterk, en het laat de trilplaat dus een eindje
schieten. En zoo gaat het door, in oneindig groot aan?
tal keeren en met zeer groote regelmaat en snelheid.
Hooren wij nu geluid? Neen! Waarom wij geen ge?
luid hooren als alleen de draaggolf wordt ontvangen,
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zullen wij pogen kort uiteen te zetten. Erg ingewikkeld
is het niet.
Als wij alleen de draaggolf van een station ontvan?
gen, wanneer er dus voor den microfoon niet gesproken
wordt, ontstaat er in onze ontvang?antenne een zeer
regelmatige hoogfrequente wisselstroom, een wissel?
stroom, waarvan alle perioden (de tijd van het héén?
en weerstroomen) gelijk zijn en waarvan de spanning
nauwkeurig gelijk blijft. Als wij dien draaggolf grafisch
gaan voorstellen, ziet hij er ongeveer zóó uit:

Elke top van het lijntje veroorzaakt een verandering
van spanning van het rooster. Maar die verandering is
telkens even groot en geschiedt met dezelfde tusschen?
ruimte. Die tusschenruimte is echter héél klein.
Die spanningsverandering zou men ook met een voor?
beeld duidelijk kunnen maken. Men denke b.v. eens
aan de gewone jaloezieën, zoo’n verzameling houten lat?
ten, die voor de ramen hangen om het zonlicht te weren.
Die jalouzieën kan men meer of minder dicht maken
door aan een touwtje te trekken. Als men het touwtje
los laat, vallen de latten tegen elkaar aan en zijn de
jaloezieën dicht. Trekt men er aan, dan gaan zij open.
Welnu: die jalouzieën zijn het rooster en het zonlicht
de electronen. Bij elke top van de draaggolf trekken wij
aan het touwtje en stroomt het zonlicht, alias de elec?
tronen naar binnen, d.w.z. naar de plaat. Bij elke be?
nedentop laten wij het touwtje los en sluiten de jalou*
zieën zich.
Maar dat heen en weer trekken doen wij zóó ontzet?
tend vlug, met een machine b.v., dat hetzelfde gebeurt
als met den propeller van een vliegmachine, die voor
onze oogen draait. Als die'propeller maar vlug genoeg
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draait, zien wij haar ten slotte niet meer en kijken er
gewoon doorheen. Ons oog reageert niet op het korte
oogenblik, dat de propeller er voor komt. Zoo is het
ook met de jalouzieën: ons oog reageert ook niet meer
op de korte oogenblikken, dat het licht wordt afgeslo*
ten en de lichtindrukken van de heldere periode blijven.
En nu de ontvanglamp? Daarin gebeurt net zoo iets.
De snelle wisselingen van den stroom in de antenne
veroorzaken een evenzoo snelle wisselstroom in de
plaatleiding. De magneetjes van de telefoon worden
dus ook in zeer snelle opvolging beïnvloed, maar die
magneetjes kunnen die snelle verandering niet volgen
en voor zoover zij het wel kunnen, kan de trilplaat
niet zoo snel bewegen. En zelfs als de trilplaat de
snelle trillingen zou kunnen volgen, dan zal er nog een
geluid ontstaan, dat ons trommelvlies niet kan volgen,
zoodat wij tóch niets hooren.
Waarom de roostercondensator voor dè
detectorlamp zit.
Voor de detectorlamp is in de ontvangtoestellen een
condensatortje geschakeld, dat verbonden is met het
rooster en dat daarom „rooster*condensator heet. Tus*
schen den roostercondensator en het rooster zit boven*
dien nog aan één zijde verbonden, de z.g. lekweerstand.
Bij elkaar vormt dit 'het samenstel waarmede wij „de*
tectie” verkrijgen. Detectie is het hoorbaar maken van
het geluid, of wel, eenigszins technisch uitgedrukt, het
geschikt maken van den electrischen stroom, om de
telefoon zoodanig te beïnvloeden, dat zij geluid voort*
brengt.
De schakeling ziet er dan uit, zooals in de teekening
is aangegeven. De antenne is verbonden aan den roos*
tercondensator (1) en de afstemspoel, de andere zijde
van den roostercondensator zit aan het rooster (3) van
de detectorlamp en daartusschen vindt men het lek*
weerstandje (2)j dat met de andere zijde aan den gloei*
draad (5) is verbonden.
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Het toestel wordt dus aangesloten aan de antenne,
de antenne wordt afgestemd en de wisselspanningen
van de ontvangen draaggolf komen uit de antenne op
het rooster aan. Wat er nu volgt, moet men wel goed

1

tt

.1 §'

L

2

rs/\ 3
5

téfsVolt

e

9

j^LisoM

T

Pig. A.
2. Roosterlekweerstand.
1. Roo6tercondensator
4. Plaat of anode.
6. Gloeidraad.
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7. Anodebatterij.
8. Telefoon.
6. Accu.
8. Telefooncondensator.
10. Aarde.
bekijken, want het is eigenlijk het gewichtigste van
alles wat er in een radiotoestel gebeurt.
Op het oogenblik, dat het plaatje van den conden?
sator, dat met de antenne is verbonden, positief ge?
maakt wordt door de positieve spanning van de an?
tenne, wordt het tegenovergestelde plaatje van den
roostercondensator negatief. Als men zich herinnert,
wat wij schreven over de werking van condensatoren
in het algemeen, zal dit verschijnsel duidelijk worden.
Het plaatje A in de tweede teekening van dit hoofd?
stuk is positief. Het heeft een te weinig aan electronen,
omdat de antenne positief is en er dus electronen van
het rooster naar de antenne getrokken worden. De
positieve lading van het eene roosterplaatje zal een
aantrekkende werking uitoefenen op de electronen in
het tegenovergestelde plaatje B. In dat plaatje dringen
4
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de electronen zich dus tegen den buitenwand en tege*
lijkertijd zullen er electronen uit de achter dat plaatje
gelegen leiding naar het condensatorplaatje worden
toegetrokken. Het gevolg zal zijn, dat die electronen
van het rooster worden gehaald, dat daardoor een
tekort aan electronen krijgt en positief wordt.
Wat gebeurt er nu? De plaat en het positieve rooster
trekken tezamen electronen van den gloeidraad. De
meeste electronen komen op de plaat, maar er komen
er toch ook heel wat op het rooster. Die electronen
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kunnen van het rooster niet af — wanneer wij nu even
het lekweerstandje buiten beschouwing laten.
Het volgende oogenblik keert de spanning in de an?
tenne en wordt het buitenste condensatorplaatje nega?
tief. Op het oogenblik van omkeeren is er in de geheele
antenne géén spanning. Dus ook niet op het condensa?
torplaatje A. Doch op B en op het rooster zitten nog
steeds die electronen, die van den gloeidraad zijn ge?
komen en die geven nu het rooster een negatieve span?
ning ten opzichte van den gloeidraad. Zoodra echter
de spanning is gekeerd, wordt de negatieve spanning
van plaatje A (het buitenste) oorzaak, dat plaatje B
positief wordt. Plaatje A stoot namelijk de electronen
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uit B terug, naar het rooster toe. Het rooster krijgt
daardoor een aantal overvloedige electronen en is daar#
door negatief. D.w.z. méér negatief, want het was het
reeds door de electronen, die van den gloeidraad waren
gekomen.
Direct daarna herhaalt zich het eerste geval, waarbij
de antenne positief is en dus het rooster ook positief
probeert te worden. Dat zal nu al minder gemakkelijk
gaan, want er zitten in dat stuk leiding al zooveel elec?
tronen, dat de negatieve lading moeilijk overwonnen
kan worden. Het rooster zal dus de tweede keer al
minder positief worden dan de eerste keer van oplas
ding. En als dan weer de spannnig keert, wordt het
rooster nog sterker negatief, totdat er een toestand in*
treedt, waarin er geen spanningsverandering meer kan
optreden als gevolg van den draaggolf. Het rooster
blijft dan negatief ten opzichte van den gloeidraad. De
positieve ladingen van de antenne hebben dan op het
rooster geen invloed meer — het wordt door de nega*
ticve ladingen negatief gehouden.
Dan treedt de lekweerstand in werking. Die wordt
namelijk juist zoo groot gekozen, dat hij precies zoo
veel electronen laat weglekken, dat het rooster nog juist
negatief ten opzichte van den gloeidraad blijft, en dus
de positieve antenneladingen geen kans krijgen om het
rooster positief te maken.
Er blijft dus tusschen den gloeidraad en de plaat een
negatief geladen rooster, waarvan de lading echter niet
sterk genoeg negatief is, om den doorgang van alle
electronen naar de plaat te beletten. Ontvangen wij nu
alleen een draaggolf van een station, dan zal er toch
een regelmatige stroom van electronen tusschen den
gloeidraad en de plaat vloeien. Deze stroom zal alleen
beïnvloed worden door de negatieve ladingen van de
antenne, welke elkaar echter zoo snel opvolgen, dat de
telefoontrilplaat er alleen één keer door wordt aanges
trokken en in een lichtgebogen stand blijft staan. De
trilplaat kan de snelle trillingen niet volgen en geluid
hooren wij dus niet. De draaggolf zijn wij dus kwijt,
maar muziek hooren wij nog niet.
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Er werd echter in de antenne nog iets anders ont#
vangen dan de draaggolf alleen. De geluidsgolf zat er
ook in. En die geluidsgolf had véél minder snelle vers
anderingen van spanning van de draaggolf. De geluids#
golf, die er zelf heel regelmatig uitziet, kreeg door de
geluidsgolf toppen, die volkomen de stroomveranderin#
gen in de microfoonleiding volgen. Men bekijke voor
die verandering het teekeningetje van den draaggolf en
den gemoduleerden draaggolf maar eens.
Men zal zich, als men deze teekening bekijkt, kunnen
voorstellen, dat de draaggolf, voor zoover hij aan beide
zijden van de nullijn even breed is, geen invloed op den
plaatstroom heeft, volgens de werking, die wij hierbos
ven aangaven. Vanzelf volgt daaruit, dat de langzamer
veranderingen van den draaggolf die door den micro#
foonstroom zijn veroorzaakt, wel hun invloed zullen
doen gelden. Het rooster zal wel degelijk spanningsver*
anderingen krijgen, en die spanningsveranderingen zul*
len gelijk zijn aan die van den gemoduleerden draag#
golf. Die spanningsveranderingen van het rooster zul#
len den stroom tusschen gloeidraad en plaat beïnvloe#
den, daardoor zal de stroom in de plaatleiding variee#
ren, en de telefoonspoeltjes zullen door dezen veran*
derenden stroom doorloopen worden, waardoor de mag#
neetjes de trilplaat zullen aantrekken en aldus geluid
veroorzaken, dat er precies eender zal uitzien als het
geluid, dat in de studio voor den microfoon werd ge#
maakt.
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VERSTERKING VAN HET GELUID
Sterk, sterker, burengerucht.
De radiostations zijn tegenwoordig bijna alle reeds
zoo sterk, dat men met één enkele lamp al een sterk
geluid in de telefoon kan krijgen. Maar de luisteraar in
het algemeen is van altruïstischen aanleg, hij wil niet
alleen van de ontvangen muziek profiteeren met een
koptelefoon op, zijn heele familie moet kunnen mees
luisteren door middel van een luidspreker. Daarvoor is
het noodig, dat het geluid, dat van een enkele lamp,
van de detectorlamp, verkrijgen, wordt versterkt.
Wanneer wij gaan bespreken, hoe wij dat doen,
moeten wij eerst even vaststellen, wat wij hebben om
te versterken. Wij hebben het geluid, dat de telefoon
voortbrengt. Dat geluid zouden wij eventueel in een
microfoon kunnen voeren, om zoo te pogen een grooter
geluidsvolume te verkrijgen. Dat lukt echter slecht. Dus
moeten wij omzien naar iets anders en dat vinden wij
in de electrische stroompjes, die er voor zorgen, dat de
telefoon geluid kan geven. M.a.w. de veranderingen in
den plaatstroom van de detectorlamp. Want, nietwaar,
wanneer wij van het geluid, dat uit de telefoon komt,
gaan terugwerken, vinden wij eerst de bewegende tril*
plaat, dan de magneetjes, die de trilplaat aantrekken en
dan de stroom, die de magneetwikkelingen doorstroomt.
Hoe sterker die anodestroom is, des te sterker zal de
trilplaat worden aangetrokken en losgelaten en des te
heftiger zal de stoot tegen de lucht vóór de trilplaat
zijn, en des te harder het geluid.
Wat wij nu moeten verkrijgen is een anodestroom,
waarvan het verschil tusschen sterk en zwak grooter is
dan bij de detectorlamp het geval is. Wanneer wordt
dat verschil grooter? Als het verschil tusschen de span*
ningen van het rooster grooter wordt.
Daarom gaan wij voor de versterking van het geluid
gebruik maken van een lamp, die wij laten werken op
ongeveer dezelfde wijze als de detectorlamp, maar wij
pogen spanningsveranderingen aan het rooster te geven,
die grooter zijn, dan die de detectorlamp kreeg.
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Wie zich herinnert, wat wij over de eigenschappen
van den transformator schreven zal inzien, dat wij
hierin een prachtig middel gevonden hebben om die
vergrooting van spanning te verkrijgen. Wij schakelen
daartoe een transformator op de plaats van de telefoon
en verkrijgen dan in de secundaire wikkeling spannings*
vergrootingen, die ruwweg zooveel grooter zijn dan de
spanningen der primaire wikkeling als de verhouding
van den transformator aangeeft. Is de secundaire wikke*
ling dus drie maal grooter dan de primaire, dan zullen
de spanningen van de primaire wikkelingen drie keer
vergroot worden. Die spanningen voeren wij nu toe aan
het rooster van de versterkerlamp.
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1. Transformator op dc plaats, waar in den detcctorkring
de telefoon was geschakeld.
2. Negatieve roosterspanningsbatterij.
3. Accu voor den gloeidraad.
4. Anodebatterij.
5. Luidspreker.
Gelijkgericht behoeft er niet meer te worden — dat
is al in de detectorlamp geschiedt — en dus bekom*
meren wij ons hier niet om roostercondensator en
lekweerstand. Oppervlakkig beschouwd gebeurt er nu
dus het volgende:
Die vergroote spanningen van de detectorlamp
komen op het rooster van de versterkerlamp waar
zij de electronenstroom van gloeidraad naar plaat
sterker beïnvloeden dan bij de detectorlamp gebeurde.
De beïnvloeding geschiedt echter in dezelfde regelmaat,
zoodat de plaatstroom zal veranderen in dezelfde regel*
maat en volgens dezelfde lijn als in den detectorkring.
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De stroomverandering zal echter grooter zijn en daar#
door zal de trilplaat heftiger worden bewogen, en dus
het geluid sterker worden. Doodeenvoudig, nietwaar?
Maar wij zijn er toch nog niet op deze manier, want wij
willen liefst onvervormd versterken, en dat gebeurt op
deze manier niet.
Om dat te begrijpen, gaan wij weer even terug, tot
wat er gebeurt als de spanningen van de secundaire
wikkeling van den transformator op het rooster komen.
Aanvankelijk nietwaar, staat het rooster als een neu#
traal hekje tusschen glocidraad en plaat van de verster#
kerlamp. Als de gloeidraad brandt, en de spanning staat
op de plaat, zal er een electronenstroom gaan van gloei#
draad naar plaat en verder door de magneetwikkelingen
van den luidspreker weer terug naar den gloeidraad.
Het rooster is verbonden met de negatieve zijde van
den gloeidraad en oefent dus op de gloeidraad#elec#
tronen geen werking uit, aangezien het rooster door
deze verbinding van dezelfde spanning is als die elee#
tronen zelf.
Maar nu komen de spanningen van den transformator
op het rooster, dat daardoor soms positief, soms nega#
tief zal worden. Als het versterkerrooster positief
wordt, zal het electronen van den gloeidraad aan#
trekken. En dus krijgen ook. Het gevolg daarvan is, dat
er een stroom gaat vloeien van het rooster, door de
wikkelingen van den transformator naar den gloeidraad.
Een dergelijke stroom heet roosterstroom. Daardoor
wordt de spanning tusschen rooster en gloeidraad
natuurlijk kleiner.
Deze zaak is wel van gewicht en men dient haar dus
goed te begrijpen. De onvervormde weergave hangt af
van een nauwkeurig eendere verandering van rooster?
spanning van detectorlamp en versterkerlamp. De
spanningen#zelf moeten wel grooter zijn, maar de ver#
houdingen van de spanningen onderling moeten in de
versterkerlamp precies eender zijn als in de detector#
lamp. Wanneer wij nu roosterstroom toelaten, zal de
positieve spanning zakken. Want dan vloeien er elee#
tronen van het rooster naar den gloeidraad terug, de
55

electronenstroom van rooster naar plaat verminderdt en
de plaatstroom, die den luidspreker moet doen werken,
vermindert ook. Dus ontstaat een vervormd geluid,
worden. Wij geven daardoor het rooster zulk een negas
tieve roosterspanningsbatterij. Deze batterij gebruiken
wij om te zorgen, dat het rooster nimmer positief kan
worden. Wij geven daardoor het rooster zulk een negas
tieve spanning, dat zelfs de sterkste positieve spanning
van de secundaire wikkeling van den transformator nog
niet in staat is om een positieve spanning op het rooster
teweeg te brengen.
Uit een en ander volgt vanzelf, dat het noodig zal
zijn om de tweede versterkerlamp — die intusschen
tegenwoordig niet veel meer wordt toegepast — een
grootere negatieve roosterspanning te geven dan de
eerste versterkerlamp. Want de wisselspanningen, die
deze tweede lamp op het rooster te verwerker krijgt,
zullen natuurlijk nog grooter zijn.
Zoo kan men het geluid van de detectorlamp opvoer
ren tot grooten omvang, door meerdere trappen vers
sterking, waarbij men dan echter op moeilijkheden
stuit, doordat het uiterst lastig wordt om het geluid
onvervormd te houden en het z.g. gillen der lampen
tegen te gaan. Intusschen is het niet moeilijk om met
gewone middelen een geluid te verkrijgen, dat iemand
een proces wegens burengerucht op den hals haalt! Met
de tegenwoordige lampen is dit al met twee trappen
versterking doodmakkelijk te verkrijgen ...
Tenslotte een opmerking over den naam dezer soort
versterking. Het is versterking, niet van de hoogs
frequente trillingen van de draaggolf, maar van de langs
zamer veranderingen, van laagsfrequente trillingen dus.
Daarom heet de versterking achter de detectorlamp:
laagfrequentsversterking.
Negatieve roosterspanning voor de versterkerlamp.
Bij de versterking van het geluid, dat de detectors
lamp ons levert, of juister gezegd, bij de versterking
van de spanningen, die wij van de detectorlamp krijs
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gen, moeten wij er voor zorgen, dat het rooster van
de versterkerlamp nimmer positief kan worden. Want
als dat gebeurde, ging er een stroom loopen van den
gloeidraad naar het rooster en vandaar door den
transformator weer naar den gloeidraad. Dat zou gebeu#
ren, doordat een positief geladen rooster de electronen
van den gloeidraad tot zich trekt.
Het gevolg van het ontstaan van zulk een stroom —
roosterstroom noemen wij hem — is duidelijk, als men
er even over nadenkt. De spanningen van het rooster
van de versterkerlamp moeten in onderlinge verhou#
ding precies eender zijn als die in de plaatleiding
van de detectorlamp bestaan. Krijgt het rooster van de
versterkerlamp nu electronen van den gloeidraad, dan
zal de spanning ten opzichte van den gloeidraad natuur#
lijk verminderen en het gevolg zal zijn, dat de electro#
nenstroom van gloeidraad naar plaat vermindert, met
als verder gevolg een vervormde stroom in de plaat#
leiding van de versterkerlamp. De luidspreker, die in
die plaatleiding is opgenomen, zal dan door dezen ver#
vormden stroom vervormd geluid geven en daar is het
ons niet om te doen.
Wij moeten er dus voor zorgen, dat het rooster nim#
mer positief kan worden en dat bereiken wij door dood#
eenvoudig in de leiding van rooster naar gloeidraad,
tusschen den transformator en de accu een batterijtje
te schakelen, met de positieve zijde verbonden aan
den accu en de negatieve zijde aan het rooster — door
den transformator heen.
Hoe groot dat batterijtje moet zijn, is theoretisch
heel mooi te berekenen, maar de luisteraar heeft vol#
doende aan het volgende ezelsbruggetje:
Op het pakbriefje, dat bij elke lamp is gevoegd, kan
men den z.g. versterkingsfaktor lezen. Stel dat deze
is 10 en de anodespanning 200 Volt, dan deelt men
de anodespanning door twee maal 10 en men heeft de
vereischte negatieve roosterspanning. In dit geval dus
10 Volt*
Zulk een roosterspanningbatterijtje behoeft geen
stroom te leveren, nietwaar, het hoeft alleen maar het
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rooster negatief te houden. Dus gaat het heel lang mee,
eigenlijk verliest het alleen maar zijn waarde door zelfs
ontlading. Dan gaat het in spanning achteruit en ten
lange leste heeft men niet voldoende spanning meer.
Daarom is het prettig, dat er een middel is, om van
dat roosterspanningsbatterijtje af te komen, namelijk
door toepassing van z.g. automatische negatieve roos*
terspanning.
Automatische negatieve roosterspanning verkrijgen
wij door tusschen het plaatspanningsapparaat en den
accu een weerstand te schakelen. Om te begrijpen, wat
er in dezen weerstand gebeurt, dienen wij na te gaan
hoe de stroom in deze leiding loopt. De stroom gaat
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Schema voor automatische negatieve roosterspanning.
van de plaat van de lampen door 'het plaatspannings*
apparaat naar den accu terug en dat kan alleen ge*
beuren als de spanning aan den accu minder is dan
aan het plaatspanningsapparaat. Schakelen wij nu den
weerstand van b.v. 1000 Ohm tusschen het plaatspan*
ningsapparaat en den accu — in de plaats dus van de
gewone verbinding, die er anders is — dan zal het
einde van dien weerstand, dat aan de minpool van
het plaatspanningsapparaat is verbonden, sterker nega*
tief zijn dan het andere einde van dien weerstand, en
langs den weerstand zal de spanning ten opzichte van
de minpool van den accu geleidelijk afnemen. Wam
neer de weerstand 1000 Ohm is en het toestel gebruikt
totaal een stroom van 30 mA., dan zal de negatieve
spanning ten opzichte van den gloeidraad aan het punt
A van den weerstand 30 Volt bedragen. Gebruikt men
een variabelen weerstand, zooals b.v. Pilot in handigen
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vorm maakt (Adjustograd), dan kan men den weerstand
verminderen door het regelknopje in te draaien en zoo*
doende de negatieve roosterspanning regelen. Met een
voltmeter nameten, hoeveel roosterspanning men heeft,
kan men niet. Men moet op het gehoor konstateeren,
of er voldoende negatieve spanning is. Voor de meeste
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toestellen met één versterkerlamp is echter een geheel
uitgedraaide weerstand van 1000 Ohm juist voldoende.
De weerstand moet overbrugd worden („geshunt”
noemt men dat) door een blokkondensator van 1 a 2
Microfarad.
De teekening geeft aan hoe men met een Adjustograd
en een blokcondensator voor een bestaand toestel een
apparaatje kan maken, dat de roosterbatterij vervangt.
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Hoogfrequentversterking.
Hoogfrequentversterking is de versterking, die wij
toepassen voor dat de antennesenergie bij de detectors
lamp is gebracht. Het is versterking van de nog hoogs
frequente wisselstroompjes, die later door de detectors
lamp moeten worden gelijkgericht, waarna wij laags
frequente stroomen overhouden.
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Wij passen hoogfrequentversterking toe om stations
te kunnen ontvangen, waarvan de energie te gering is
om de detectorlamp te laten werken. Van deze stations
moet de energie, die zij in de antenne verwekken, eerst
wat versterkt worden voordat zij aan de detectorlamp
wordt toegevoerd. Wij moeten dus het gehéél versters
ken, zoowel den draaggolf als de daarin opgenomen
laagfrequente trillingen. Dat is betrekkelijk eenvoudig
— wij zetten een lamp in eén schakeling precies zooals
de detectorlamp heeft, alleen laten wij de roosters
condensator en het lekje weg, zoodat de lamp niet als
detector werkt. Nu moeten wij even één ding onvers
klaard laten en dat is het feit, dat een radiolamp zelf
ook reeds versterkend werkt, zonder dat er hulpmids
delen als een transformator bij behoeven te komen. De
spanningen, die in de plaatleiding van de aldus geschas
kelde hoogfrequentlamp ontstaan, zullen daardoor
sterker zijn, dan de spanningen, die uit de antenne op
het rooster van die lamp werden gebracht.
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De meest gebruikte schakeling voor hoogfrequent*
versterking is in ons land, zoowel als daarbuiten, het
z.g. Koomansschema (met velerlei variaties) ook wel
genoemd „tuned anode”, afgestemde plaatkring, of
sperkringkoppeling.
Bij dit schema plaatst men in de plaatleiding van de
hoogfrequentlamp een spoel en een variabelen conden*
sator, waardoor de plaatkring op de te ontvangen golf*
lengte kan worden afgestemd. Aan beide uiteinden van
den spoel verkrijgt men dan een groot verschil in span*
ning, omdat wanneer deze kring is afgestemd, er bijna
geen stroomdoorgang door den spoel plaats vindt. Met
het boveneinde wordt deze spoel nu verbonden aan het
rooster van de detectorlamp, terwijl het benedeneinde
naar de pluspool van de anodebatterij wordt geleid. De
anodebatterij is weer verbonden met den gloeidraad
van de detectorlamp en elke spanningsverandering
tusschen boven — en benedeneinde van den plaatspoel
beteekent dus een spanningsverandering tusschen het
rooster en den gloeidraad van de detectorlamp. En
aangezien de spanningsveranderingen, die in de plaat*
leiding van de hoogfrequentlamp plaats grijpen worden
bepaald door de ontvangen draaggolf, precies eender er
uit zien als de draaggolf, maar alleen sterker zijn, zal
de detectorlamp thans wel kunnen regeeren op de
stroompjes, die eerst te zwak waren.
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DE AFSTEMMING VAN HET TOESTEL
Draaien aan den condensator!
Het meeste, wat een luisteraar aan zijn toestel doet,
is: draaien aan den condensator. Zet hij zijn condens
sator op zóóveel graden, dan heeft hij Hilversum,
draait hij verder door dan komt Kalundborg, Daventry,
Berlijn, Parijs en Huizen. Een condensator is dus een
ding, waar je de muziek mee uit het toestel haalt,
zooiets als de slinger van een draaiorgel, maar je
behoeft niet te blijven draaien. Met een condensator
kun je, dat weten de meeste luisteraars wel: afstem*
men.
Maar afstemmen doet men niet alleen met een con#
densator. Daarvoor is ook een spoel noodig. Ongetwij#
feld is ook dat velen luisteraars niet onbekend — er
zijn echter reeds heel veel toestellen in gebruik, waars
van de spoelen niet zichtbaar zijn en waarvan de bezits
ter stellig overtuigd is, dat er geen spoelen in zitten
ook! Want het is een toestel „zonder spoelen” — d.w.z.
zoo is het hem verkocht, spoelen in den een of anderen
vorm zijn er echter bij elk toestel. Zoo goed als er in
elk toestel een of meer condensatoren moeten zijn.
Spoelen en condensatoren zijn noodig voor de afs
stemming en wat de afstemming is, zullen wij nu even
onder de oogen gaan zien. Daarvoor keeren wij weer
voor een oogenblik terug tot het uitzendsapparaat, den
zender. Daar immers wordt in de antenne een snelle
wisselstroom gezonden, die de aether rond de zend#
antenne verstoort en er aethertrillingen in verwekt van
een zelfde snelheid als de electrische trillingen in de
zendantenne zelf. Wij weten ook dat die electrische
trillingen in de zendantenne zeer constant zijn, d.w.z.
dat zij elkaar met groote regelmaat opvolgen, b.v. met
een snelheid van 300.000 per seconde voor een golf#
lengte van 1000 Meter. Elke seconde vinden er in dat
geval 300.000 trillingen plaats.
Die trillingen worden aan de antenne toegevoerd
door de zendlamp — hoe, doet hier niet ter zake. Maar
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wat wel ter zake doet, is het feit, dat die antenne juist
voor déze golflengte moet zijn ingericht. Stel voor, dat
men een antenne heeft van 100 Meter lengte, gespannen
tusschen een paar hooge palen. Dan zouden er, als wij
het er op wilden zetten, er de sterkst mogelijke trilling
gen in te verwekken, slechts b.v. trillingen, die een
golflengte van (wij noemen er maar een) 1500 Meter
uitmaken, voor in aanmerking komen.
Wanneer wij die golflengte wilden vergrooten, dan
zouden wij de antenne moeten verlengen. Wij kunnen
echter hetzelfde resultaat bereiken op veel gemakke?
lijker manier door er een hoeveelheid draad, op een
spoel gewonden, aan toe te voegen. Zelfs is een op een
spoel gewikkelde draad effektiever dan van een gewone
rechtuit gespannen draad.
Zoo zou men een antenne kunnen inrichten voor het
werken op één bepaalde golflengte, door net zoo lang
draad op de spoel bij te voegen, totdat de gewenschte
golflengte is bereikt. Dan heeft de antenne verkregen
de voor die golflengte benoodigde „zelfinductie” en
„capaciteit”.
Voor het begrijpen van de werking van het ont?
vangtoestel is het niet noodig, dat wij op deze twee
begrippen ingaan — het is genoeg te weten, dat deze
twee zaken tezamen de golflengte van een antenne
bepalen en dat, als er van de een wat meer is, er van
het andere iets minder behoeft te zijn.
En dat is ook maar gelukkig ook, want daarin ligt
juist de groote afstemmogelijkheid. Het is namelijk
met de ontvangstantenne precies als met de zend*
antenne: ook daarin worden de trillingen van een
bepaalde golflengte het sterkst opgewekt bij een daar?
bij behoorende capaciteit en zelfinductie. Dat wil zeg?
gen, dat de signalen van het zendstation het beste
worden ontvangen, als de antenne van het ontvang?
station net zooveel zelfinductie en capaciteit bezit als
de antenne van het zendstation. Het behoeft niet van
beide evenveel te zijn — als de som van beide maar
eender is. Om het nu eens erg gewoon te zeggen:
wanneer de golflengte van de zendantenne wordt be?
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paald door 7* capaciteit en 7* zelfinductie, dan mag de
ontvangantenne gerust 7a capaciteit en 7a zelfinductie
bezitten.
Regelbare zelfinductie is een lastig ding, dat zóu neer*
komen op een spoel, waaraan telkens een stukje moet
worden toegevoegd. Capaciteit is iets, dat veel maks
kelijker te regelen valt. Capaciteit is een eigenschap
van den condensator, en een condensator bestaat, zoos
als men weet, uit twee geleidende stukken metaal, met
een isoleerende stof er tusschen. De capaciteit wordt
bepaald door de grootte van de beide platen en de
/
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afstand ertusschen. Hoe minder afstand, des te meer
capaciteit. Hoe grooter oppervlak tegenover elkaar
staat, des te meer capaciteit.
Hieruit volgt natuurlijk, dat wij de capaciteit van een
condensator kunnen veranderen, door de platen verder
van elkaar te halen of de tegenover elkaar staande
oppervlakte te vergrooten of te verkleinen. Dit nu doen
wij met een z.g. variabelen condensator. Daarbij hebs
ben wij een aantal platen, meest van koper, die aan de
kanten met elkaar verbonden zijn en dus eigenlijk een
groote plaat vormen. Tusschen deze platen door kuns
nen wij een stel andere platen draaien, die alle weer
op dezelfde koperen as verbonden zitten en dus ook
één groote plaat vormen. Draaien wij nu die beweegs
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bare platen heelemaal tusschen de vaste platen, dan
hebben wij een condensator gekregen van een bepaalde
capaciteit. Draaien wij nu de platen er weer tusschen?
uit, dan wordt de capaciteit heel geleidelijk weer
kleiner.
En in die geleidelijke afneming van de capaciteit zit
nu juist het geheim der afstemming. Wij hebben een
antenne op het dak staan, waarvan wij de afmetingen
maar heel weinig kunnen beïnvloeden — meestal wor?

den de afmetingen bepaald door de afstand tusschen
twee schoorsteenen! Bijna elke amateursantenne heeft
toevallige lengte en die toevallige lengte is maar voor
het ontvangen van één bepaalde golflengte het meest
geschikt. Wij willen echter veel meer stations dan één
enkel ontvangen en wij verlengen dus onze antenne?
draad met een spoel — hetzij een z.g. honigraatspoel,
een spinnewebspoel of eenige andere soort spoel. Met
die spoel is de antenne b.v. afgestemd op ongeveer
1000 Meter. Daaraan hebben wij dus voor de ontvangst
van een grootere golf, niets. Geen nood! Wij voegen
aan die spoel een draaibaren condensator toe en
draaien dezen condensator net zoover in, tot wij vol?
doende capaciteit aan het stelsel antenne/spoel hebben
5
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toegevoegd om op de verlangde golflengte afgestemd te
raken. Met geheel ingedraaide condensator komen wij
wellicht tot 1500 Meter en als wij dan een nog grootere
golflengte willen ontvangen, welnu, dan steken wij een
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grootere spoel in de daarvoor bestemde busjes. Met
den condensator voegen wij dan weer zooveel capacis
teit bij, totdat de gewenschte golflengte is verkregen.
In sommige fabriekstoestellen zitten de spoelen in*
gebouwd en dan behoeft men de spoelen niet te vers

wisselen om op een andere golflengte te geraken. Het
verzetten van een schakelaartje is voldoende, maar wat
men met het schakelaartje doet, is toch niets anders
dan het in de schakeling brengen van een andere spoel.
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Nog iets over de afstemming.
Wij hebben reeds in het vorige hoofdstuk herhaal*
delijk gesproken over de afstemming en daarbij verteld,
dat de afstemming noodig is, om de antenne geschikt
te maken voor het ontvangen van trillingen van de
golflengte, die wij wenschen te ontvangen. Dat is alle*
maal goed en wel, maar een antenne, die op een bepaal*
de golflengte is afgestemd, ontvangt toch werkelijk nog
wel trillingen van een andere golflengte óók! Zoo heel
erg precies afstemmen op één enkele golflengte kunnen
wij de antenne niet. Als de antenne is afgestemd op
b.v. 1000 Meter, dan zullen er stellig nog een aantal
stations boven en beneden die golflengte trillingen in
verwekken. Die trillingen zijn weliswaar niet zoo sterk
als die waarvoor de antenne is afgestemd, maar zij zijn
intusschen toch nog wel zóó, dat wij tusschen de
muziek van het station, dat wij willen ontvangen, eenige
andere stations hooren doorklinken. En aangezien dat
onze bedoeling niet is, maar wij integendeel het ge*
wenschte station zoo ongestoord mogelijk willen ont*
vangen, zoeken wij naar middelen om dat euvel te ver*
beteren. Wij gaan het toestel selectiever maken.
Selecteeren bcteekent uitzoeken. Dat deden wij al
reeds met het afstemmen van de antenne. Wij konden
met deze afstemming echter niet alleen het gewenschte
station selecteeren en daarom gaan wij de selectiviteit
van het toestel verbeteren. Daarbij maken wij gebruik
van het reeds eerder besproken feit, dat wisselstroom
in een naast den stroomvoerenden draad gelegen gelei*
ding eveneens een wisselstroom doet ontstaan. Zoo
zal de stroom in een spoel in een ernaast gelegen spoel
een wisselstroom induceeren.
Wij maken nu een aparte „antenne*kring”, d.w.z.
wij maken de antenne en de aardverbinding los van
het toestel en plaatsen er een spoel en een condensator
in, waarmede de antenne wordt afgestemd, zoodat wij
de situatie van teekening 1 verkrijgen. De spoel en de
condensator worden natuurlijk op de frontplaat van het
toestel gemonteerd. Maar dat is dan ook de eenige
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verbinding, die er met het toestel bestaat. Directe
electrische verbinding is er niet, want de frontplaat is
isoleerend. Naast die antennesspoel plaatsen wij nu de
tweede spoel, die met de rest van het toestel precies
eender verbonden is als vroeger de antennespoel.
Wij stemmen vervolgens de antenne af door aan den
condensator te draaien en wanneer de antenne is afge*
stemd, zullen er trillingen optreden, veroorzaakt door
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1 Schema van een primairen
ontvanger.
de gemoduleerde draaggolf van het zendstation. Deze
electrische trillingen, een wisselstroom dus, veroorza*
ken in de tweede spoel, de secondaire spoel, een wissels
stroom, die er precies eender uitziet als de wisselstroom
in de antennespoel. Het sterkst zal deze geinduceerde
stroom optreden, wanneer de tweede kring op de golf*
lengte, die deze hoogfrequente wisselstroom veroor*
zaakte, is afgestemd. De tweede (secondaire) kring
bestaat uit de spoel en den condensator, dus wij kun*
nen haar heel goed afstemmen en zoodoende de seleks
tiviteit van het toestel vergrooten.
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Want wat gebeurt er, waardoor de selectiviteit
grooter wordt? In de antennespoel zitten een reeks
van trillingen, waarvan de afgestemde golf de sterkste
is. Deze trillingen, nietwaar, veroorzaken rond die
spoel allemaal een eigen inductiesfeer, maar het induc#
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De primaire ontvanger a
door toevoeging van een
aparte antennekring b. in
een inductieven ontvanger
veranderd.
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tieveld van de sterkste trilling zal het grootst zijn. Dus
zal de geïnduceerde, stroom in de tweede spoel niet
alleen het sterkst zijn, maar er zullen zelfs trillingen
in de antennespoel zijn, die niet in staat zijn om de
tweede spoel te bereiken, zoodat deze trillingen géén
invloed kunnen oefenén en dus weggestemd zijn. Hoe
verder wij nu de tweede spoel van de antennespoel
wegzetten — hetgeen met een beweegbaren spoel#
houder kan geschieden — des te minder trillingen zul#
len worden overgedragen. Draait men de spoelen ver
genoeg van elkaar dan krijgt men een toestand, waarbij
practisch alleen de sterkst aanwezige trillingen worden
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overgedragen. Juist dus de trillingen, die wij wilden
hebben, met uitschakeling van trillingen van de sta*
tions, die stoorden.
Een toestel, dat volgens dit systeem is ingericht,
werkt met „inductieve ontvangst”. Een toestel dat met
een enkele antennespoel werkt, benut „primaire ont*
vangst”.
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de mysterieuze terugkoppelspoel
Bij een losse?spoelentoestel komt, zoo zal de bezitter
van zulk een toestel opmerken, nog een derde spoel te
pas: de terugkoppelspoel. Dat is een vreemd onderdeel,
'waarvan men veel gemak en veel last kan hebben. Door
die spoel dichter bij de secundaire spoel te draaien,
wordt de muziek sterker, maar als de spoelen al te
dicht bij elkaar komen, gaat het toestel gillen, dat
hooren en zien vergaat. Waar komen nu deze myste?
rieuze verschijnselen vandaan?
De oplossing is niet zoo moeilijk. De terugkoppel?
spoel zit geschakeld tusschen de plaat van de detector?
lamp en de telefoon (of de transformator) en dus wordt
deze spoel doorloopen door dezelfde stroomen als de
geheele plaatleiding. M.a.w. er treden in op de stroom?
veranderingen, die door de spanningen van het rooster
in den anodestroom zijn veroorzaakt. Deze stroomver?
anderingen verwekken door middel van inductie in de
tweede spoel weer een inductiestroom die gevoegd
wordt bij de electrische trillingen, die reeds in deze
secondaire spoel het waren, die het rooster aan de
spanning hielpen, en daarbij bedenkt, dat het heele
proces zich praktisch in geen tijd afspeelt, dan zal men
begrijpen, dat de uit de terugkoppelspoel geïnduceerde
spanningen in de secundaire spoel de trillingen ver?
sterken, die daardoor weer sterker spanningen op het
rooster leveren. Met als gevolg sterker muziek.
Maar nu dat nare gegil, dat optreedt, als wij te sterk
„terugkoppelen”, de terugkoppelspoel te dicht bij de
secundaire kring brengen.
Stel nu eens voor, dat er één stroomstoot een span?
ning op het rooster veroorzaakt. Dat beteekent, dat de
spanning op het rooster plotseling zal oploopen en dan
weer terugloopen. De anodestroom zal ook oploopen en
weer afnemen en deze verandering van stroom zal door
de terugkoppelspoel een stroomstoot in de secondaire
spoel veroorzaken. Die stoot zal ongetwijfeld zwakker
zijn dan de oorspronkelijke, maar hij zal ai beginnen,
voordat de trillingen van den eersten stroomstoot al
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zijn uitgestorven. Het gevolg zal zijn, dat de eerste
stroomstoot als geheel sterker wordt en minder vlug
uitsterft.
Door nu de terugkoppelspoel nog dichterbij te brens
gen kunnen wij een toestand verkrijgen, waarin een
zwakke trilling in de secondaire spoel blijft voorts
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bestaan, en dan zeggen wij, dat het toestel „genereert”,
zelf trillingen „opwekt”.
Gillen doet het dan nog niet — daarvoor is nog iets
anders noodig. Gillen gaat de lamp pas, als de terugs
koppeling zoo sterk is, dat de oorspronkelijke en terugs
gekoppelde trilling tezamen het rooster zulk een negas
tieve spanning geven, dat er heelemaal geen electronen
naar de plaat worden doorgelaten. Dan slaat de lamp
„dicht”, zooals men dat noemt. Het roosterlek zorgt er
echter voor, dat de lading van het rooster weer wegs
lekt, zoodat de lamp weer kan werken. Maar onmiddels
lijk daarna slaat de lamp weer dicht en dat voortdurend
in snel tempo dichtslaan veroorzaakt een heel hoogen
giltoon in de telefoon.
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Nog erger wordt het geval, als men het toestel laat
genereeren, wanneer het is afgestemd op de golflengte
van een telefoniestation. Dan zijn er dus trillingen van
een bepaalde golflengte aanwezig, namelijk die van het
zendend station en daarbij voegt men dan nog door het
toestel zelf voortgebrachte trillingen. Daardoor ontstaat
een derde trilling, waarvan de frequentie, het perioden*
tal dus, gelijk is aan het verschil tusschen beide tril*
lingen. En die derde trilling valt bijna zeker in het
hoorbare gebied, d.w.z. dat de spanningswisselingen, die
zij op het rooster veroorzaakt, zóó langzaam zijn, dat
de telefoon in den plaatkring zal aanspreken op de
veranderingen van den plaatstroom, die van die span*
ningswisselingen 'het gevolg zijn. Daardoor ontstaat het
akelige gilgeluid, dat ieder luisteraar wel kent.
En had men nu alleen maar zélf er den last van
dan was het euvel nog niet zoor erg. Maar een toestel,
dat genereert, verwekt zelf trillingen in de secondaire
spoel, die, omdat zij aan het rooster is verbonden, ook
wel roosterspoel wordt genoemd. De trillingen in den
roosterspoel worden geïnduceerd in de antennespoel en
dus in de antenne. Trillingen in de antenne betee*
kenen aetherspannnigen rond die antenne, d.w.z. er
worden aethertrillingen veroorzaakt, het ontvangtoe*
stel werkt als een kleine zender. Die aethertrillingen
gaan niet ver, daarvoor zijn de in de antenne geïndu*
ceerde spanningen niet sterk genoeg, maar zij komen
toch dikwijls nog over een afstand van een kilometer
weg. En in elke antenne, die zij ontmoeten, verwekken
zij, evenals de golven van een heusch zendstation, tril*
lingen. En deze trillingen gedragen zich in den ont*
vanger precies als de trillingen van een gewonen zen*
der. Wanneer dus een uitstralend toestel is afgestemd
op de golflengte van een zendstation, zal de amateur,
die er dicht bij naar dat station zit te luisteren, ook de
trillingen van het uitstralend ontvangtoestel ontvangen.
Die trillingen zullen natuurlijk iets in frequentie met
de trillingen van het zendstation verschillen, met het
gevolg dat er wederom een derde trilling optreedt —
een „zweving” noemt men die — met een flinke giltoon
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als gevolg. Telkens als de genereerende amateur aan
zijn condensator draait, verandert hij de golflengte van
zijn miniatuurzendertje bij beetjes tegelijk. Het verschil
in frequentie met de constant blijvende draaggolf van
het werkelijk zendstation verandert daardoor ook ges
leidelijk en dus verandert ook de frequentie van de
zwevingstrilling en dientengevolge weer de giltoon. Zoo*
doende ontstaat het in toonhoogte afnemend en weer
toenemend gehuil, dat de betiteling „Mexicaansche
hond” heeft gekregen.
Waar die betiteling vandaan komt? Zij is ontstaan
door een mop in een van de eerste jaargangen van
RadiosExpres, waarin sprake is van een hond, die je
in Amsterdam op zijn staart trapt en in Mexico hoort
huilen!
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HOE ONZE LUIDSPREKERS WERKEN
Een luidspreker is een groot model telefoon — aldus
was de uitlegging, die tot ongeveer 1927 voldoende was.
Thans echter, nu er verschillende andere principes voor
de konstruktie van luidsprekers zijn gekomen, moeten
wij iets uitvoeriger zijn.
Het meest eenvoudige systeem van luidspreker is
inderdaad nog altijd de groote telefoon. Soms, in de
oudste uitvoeringen, met een hoorn, in de latere con#
structies met een conus, of grootsmembraam.
Zulk een luidspreker bestaat uit een tweetal electro#
magneetjes, van steviger model dan de magneetjes van
een gewone koptelefoon, waarboven een groot model
trilplaat is bevestigd. De magneetwikkelingen van den
luidspreker worden door de sterke stroomen van de
laatste versterkerlamp beïnvloed en bewegen de groote
trilplaat heftig heen en weer. De bewegingen van de
luidsprekertrilplaat zijn grooter dan van de telefoontril*
plaat en daardoor wordt lucht vóór dien trilplaat hefti*
ger bewogen. Daarbij wordt de bewogen luchtkolom
als het ware nog gebundeld door den hoorntrechter,
waardoor tevens een nuttiger effekt in één richting
werd verkregen. Een en ander was geheel ingesteld op
het verkrijgen van véél geluid.
Toen de versterkingstechniek verbeterde en wij niet
meer moeite hadden bij 'het verkrijgen van veel geluid,
kon men zijn aandacht gaan besteden aan het verbeten
ren van den luidspreker. Want de hoornluidspreker had
vele nadeelen. Een van de ergste nadeelen was wel het
feit, dat er geen hoornluidspreker zonder „ressonantie”
bestaat. Ieder bezitter van een hoornluidspreker kan
dat zelf beoordeelen, wanneer hij maar eens goed oplet.
Dan zal hij bemerken, dat zijn luidspreker steeds bij een
bepaalden toon gaat meetrillen, waardoor die toon
wordt vervormd. Slechts een zeer groote hoorn, met
een mondopening van bijna een Meter zou dit euvel
niet vertoonen.
Verder is er de ressonantie, het meeklinken van de
trilplaat, dat soms tot een zéér leelijk „klirren” aan#
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leiding kan geven. En tenslotte een feit, waardoor de
luidspreker met trilplaat nimmer volledig vervormings*
vrij kan zijn, ook niet bij de zorgvuldigste konstruktie:
het samenstel van magneetjes en trilplaat is te „traag”
en kan de snelle trillingen, die noodig zijn om onver*
vormd geluid voort te brengen, niet volgen.
De nadeelen van den electro*magnetischen luidspre*
ker heeft men op vele manieren pogen te ondervangen.
Daardoor ontstaat het tweede type, waarbij de tril*
plaat van metaal was vervangen door een metalen
stripje van stug materiaal, dat zeer weinig ressonantie

naar toestel

stripmetaal

conus

cC 3
a

bezat. En op dat stripje bevestigde men een licht
staafje, dat een lichtgebogen stuk papier draagt. De
teekening (a) zal moeilijkheden, die bij het begrijpen
hiervan nog mochten bestaan, wel ophelderen.
De voordeelen van dit stelsel zijn al zeer groot, ver*
geleken bij de gewonen hoornluidspreker. In de eerste
plaats mist men hierbij de ressonantie van de trilplaat,
wijl die vervangen is door een strip metaal, dat soms
slechts aan één zijde bevestigd was. En in de tweede
plaats was men de hoornressonantie kwijt — het stuk
papier trilt zelf nagenoeg niet en als het al trilt, doet
het dat in zulk een langzaam tempo, dat het geen hoor*
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bare toon meer geeft. Dit soort luidsprekers is veel in
gebruik, soms met een vrijdragende conus, zooals de
oude Sferavox, soms in een houten kastje gebouwd of
in een bakelieten omhulling, zooals de Philips schaal*
luidsprekers.
Het eenige nadeel van deze soort luidsprekers is de
traagheid van het magnetisch stelsel. Om daarvan af
te komen, is het noodig een geheel ander principe te
aanvaarden.
Dat andere principe is bij den electro*dynamischen
Magneetwindinqen
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luidspreker toegepast. Het grondbegrip van den electro*
dynamischen luidspreker is betrekkelijk eenvoudig. Het
berust op het verschijnsel, dat een spoeltje, opgehangen
in een magnetisch veld, zal gaan bewegen, als dat
spoeltje door een wisselstroom wordt doorloopen. Alle*
maal goed en wel, zal de luisteraar zeggen, maar daar
snap ik nog niets van. Welnu:
In de vorige hoofdstukken hebben wij reeds herhaal*
delijk betoogd, dat een stuk ijzer omgeven door een
spoel, een magneet wordt, wanneer door die spoel elee*
trische stroom w;ordt gevoerd. Zulk een magneet gebrui*
ken wij nu in den electro*dynamischen luidspreker.
Dat stuk ijzer heeft den vorm, die wij schematisch
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hierbij teekenden. Door dezen vorm ontstaat in de
spleet, die wij met a aanduidden, een sterk magne?
tisch veld, dat steeds dezelfde sterkte behoudt, door*
dat de stroom, die wij door de magneetwikkelingen
zenden steeds van dezelfde sterkte blijft. In die lucht?
spleet, dus in dat sterke magnetische veld, hangen wij
nu een heel licht spoeltje, b.v. van alluminiumdraad, en
aan dat spoeltje maken wij de conus van den luid?
spreker vast. Eigenlijk gezegd, hangen wij dat spoeltje
er aan den conus in. (Teekening b.)
Door het spoeltje wordt nu de stroom gevoerd, die
van het toestel komt — de stroom dus, die anders de
magneetspoeltjes van den gewonen luidspreker door?
liep. Zoodra er stroom in het spoeltje loopt, zal er
beweging in komen. Voor de verklaring daarvan moet
men maar even denken aan het feit, dat in de electrici?
teit en in het magnetisme gelijknamige polen elkaar
afstooten en ongelijknamige elkaar aantrekken. Het
spoeltje zal een eigen magnetisch veld krijgen en dat
zal in botsing komen met dat van den magneet van den
luidspreker. Elke vermindering of versterking van den
stroom in het spoeltje zal de botsing meer of minder
sterk maken. En aangezien hierbij geen enkele mecha?
nische rem aanwezig is, zal alle traagheid verdwenen
zijn, zullen dus alle trillingen van het spoeltje gelijk*
matiger op den conus worden overgedragen.

WISSELSTROOMLAMPEN
In de handelstoestellen van tegenwoordig worden
bijna uitsluitend z.g. wisselstroomlampen gebruikt en
als wij de ontwikkeling der dingen goed bekijken, zal
het niet zoo lang meer duren of de gelijkstroomtoestel?
len zullen tot de bezienswaardigheden behooren — ten?
minste in de plaatsen, waar wisselstroom te ver?
krijgen is.
Eigenlijk valt er van de wisselstroomlampen niet eens
zooveel te vertellen. Het is: een lamp, die op wissel*
stroom brandt, inplaats van den voor de verhitting
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benoodigden gloeistroom te ontvangen van een accu*
mulator. Met behulp van een transformator wordt de
stroom van het lichtnet, die 110 of 220 Volt bedraagt,
omlaaggebracht tot een spanning van vier Volt en deze
spanning wordt aan de lamp toegevoerd. De vraag rijst
nu: waarom heeft men niet onmiddellijk in het begin
van het ontstaan der radio de wisselstroomlampen toe*
gepast en waarom moest deze kwestie zoolang
wachten?
Om dat goed te begrijpen, dient men zich weer even
in te denken, wat er in de radiolamp gebeurt. De gloei*
draad wordt verhit en begint daardoor electronen uit
te zenden, die door de positief geladen plaat worden
aangetrokken. Het is een zéér regelmatige stroom elec*
tronen, die in de plaatleiding een zéér regelmatigen
electrischen stroom verwekt, waardoor dus de telefoon
of de luidspreker niet zóó wordt beïnvloed, dat er
geluid ontstaat. Want geluid ontstaat immers pas, wan*
neer de magneetjes van den luidspreker of van den
telefoon door een stroom, die in kracht toe* en afneemt,
beïnvloed worden, zoodat de magneetjes de trilplaat
aantrekken en loslaten. Die onregelmatigheid van den
stroom wordt in normale omstandigheden veroorzaakt
door de spanningen van 'het rooster, die door de uit*
zending worden veroorzaakt, en het zijn juist die span*
ningsveranderingen, die ons de muziek in de telefoon
brengen.
Wat komt het er nu opaan, zoo zou men geneigd zijn
te vragen, of die gloeidraad met gelijkstroom of met
wisselstroom wordt gloeiend gemaakt? Als hij maar
flink gloeiend is en stevig electronen uitzendt!
Maar daar zit nu juist de kneep! Wanneer wij een
gewone radiolamp gaan branden met wisselstroom, dan
zien wij in de lamp niets bijzonders gebeuren. Maar
toch gebeurt er iets heel anders, dan wanneer we er
gelijkstroom doorheen sturen. Bij elke wisseling van
periode is de gloeidraad namelijk „dood”, brandt de
lamp eenvoudig niet. Want de wisselstroom loopt in
spanning op van nul tot maximum, daarna weer af tot
niets en begint dan in de andere richting te stroomen,
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om even later weer om te keeren. Op die keerpunten is
er een heel klein moment geen stroom, en juist op dat
korte oogenblik is de draad „dood” of nagenoeg dood.
En een gloeidraad, die niet gloeit of te weinig gloeit,
zendt niet voldoende electronen uit. Het gevolg zal
dus zijn, dat een gewone radiolamp, met wisselstroom
gebrand, een zeer onregelmatigen stroom electronen
van den gloeidraad naar de plaat zal laten gaan.
Telkens zal er in dien electronenstroom een inzinking
komen en met dezelfde regelmaat zal de stroom in de
plaatleiding veranderen. Daardoor zullen de telefoon*
magneetjes ook beïnvloed worden en er zal een toon
weerklinken, die de meeste luisteraars wel kennen: een
doffe roffel, die het aanhooren der muziek absoluut
onmogelijk maakt. Bij wisselstroomtoestellen weerklinkt
die toon nog wel eens bij het in bedrijf stellen.
Een gewone lamp met wisselstroom voeden ging
niet. Men zocht het dus op andere wijze te verkrijgen.
Men fabriceerde lampen met een korten, dikken gloei*
draad, die flink warm bleef. Het ging... maar dat was
dan ook alles ook! En men moest er bovendien nog
deskundig mee omspringen. De oplossing brachten
deze lampen niet.
Er moest iets anders op gevonden worden. De goede
oplossing was eigenlijk al heel eenvoudig. Men liet n.1.
de stroom, die de gloeidraad moest verhitten, niet door
den draad loopen, maar plaatste als het ware een elec*
trisch kacheltje in de lamp, waarvan de warmte de
gloeidraad beïnvloedde Constructief is dat natuurlijk
een lastige geschiedenis, maar toch gaat het héél best.
Want men heeft voor dit probleem een heel fraaie
oplossing gevonden: de gloeidraad zit namelijk om het
verwarmingselement heen. Om tot een klare voorstel*
ling hiervan te komen, denke men zich in de eerste
plaats in een gloeidraad van stevig formaat, die tot een
groote hitte kan worden gebracht. Die gloeidraad
steken wij in een dun porceleinen buisje, dat natuurlijk
ook heet wordt, wanneer de gloeidraad wordt verhit.
Porcelein is een van de beste isolatiematerialen, zoodat
de stroom, die door den gloeidraad gaat, niet door het
6
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porcelein zelf vloeit, en er dus niet onmiddellijk een
verwarmenden invloed op oefent. Het porceleinen
buisje wordt dus verwarmd en is dik genoeg om zoo?
lang op temperatuur te blijven, dat de wisselingen van
de perioden, waarbij immers de gloeidraad even af?
koelt, niet merkbaar zijn.
Op dat porceleinen buisje heeft men nu een dun
huidje van m'etaaboxyd gesmeerd — dat is een laagje
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van een stof, die veel electronen uitzendt bij verhitting.
Dit oxyd heeft men trouwens bij de gewone radio?
lampen ook al toegepast. Het behoeft slechts weinig
verhit te worden om al een groote „emissie” (electro?
nen?uitstraling) te geven.
Hoe de lamp nu werkt, zal wel duidelijk zijn: De
gloeidraad verhit het buisje, en daarmede tevens het
oxydhuidje, en het oxydhuidje zorgt voor de electro?
nenstroom. Vanzelfsprekend is het nu, dat wij niet de
transformator, die de wisselstroom voor den gloeidraad
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levert, met de plaatleiding verbinden, maar dat daar?
voor in de plaats treedt een verbinding van het elec?
tronen?uitzendend oxyd?huidje. Want de kringloop der
electronen gaat van dat oxydhuidje naar de plaat, van?
daar door de terugkoppelspoel en telefoon (of trans?
formator) weer naar het oxydhuidje terug.
De gloeidraad staat bij de indirekt verhitte wissel?
stroomlampen eigenlijk geheel buiten de werking van
het toestel.

OVER PAKBRIEFJES EN WAT ER OP STAAT
Een pakbriefje, het papiertje, dat bij de radiolamp
in het doosje zit gepakt, is een vat vol geheimenissen
voor den leek. Ruitjesteekeningen met kromme strepen
er doorheen, rare teekens en formules er bij...
Die teekening en die formules geven de eigenschap?
pen van de radiolamp aan. Dat is een zeer nuttige in?
stelling, want terwijl wij in de eerste jaren van de radio
slechts één soort lamp voor alle doeleinden hadden,
bezitten wij thans voor alle plaatsen in het toestel een
speciale lamp. Het is daarmede tevens zoo gegaan,
dat een hoogfrequentlamp in den laagfrequentverster?
ker weinig of heelemaal niets doet. Wij moeten dus
wel weten welke eigenschappen een radiolamp bezitten
moet om als hoogfrequentlamp, als detector of als laag?
frequentversterker te dienen.
Er staan op dat pakbriefje ook nog eenige dingen,
die wel goed zijn om te weten, doch overigens van
weinig beteekenis zijn. Wij bedoelen de gloeispan?
ning — behalve de eerste serie wisselstroomtoestellen
van Philips branden tegenwoordig alle radiolampen op
vier Volt. Er staat b.v. ook de inwendige weerstand op,
erg belangrijk voor menschen, die een toestel zelf
willen bouwen en dat toestel kwalitatief zoo goed
mogelijk willen maken als met berekening maar te
doen is. De radioluisteraar behoeft er zich niet mee te
bemoeien, hij verliest er niets door. Wat wel van belang
is bij de keuze b.v. van een versterkerlamp is de emis?
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sie, d.w.z. de sterkte van den clectronenstroom van
gloeidraad naar plaat en dus de sterkte van den stroom
in de plaatleiding. Deze stroom moet de luidspreker
beïnvloeden en hoe sterker deze stroom is, des te
grooter zal het geluid kunnen zijn niet alleen, maar
des te meer zekerheid bestaat er, dat de lamp niet
overbelast kan worden, waardoor vervorming zou op*
treden.
Om eenigszins een gids te hebben in deze lampens
baaierd, zij vastgesteld, dat een eindlamp met een
anodestroom van ongeveer 8 mA voldoende energie
af kan geven om gewone luidsprekers voor huiselijk
gebruik te voeden.
Gaat men echter over tot het gebruik van een elecs
tro*dynamischen luidspreker, dan wordt deze eindlamp
al niet al te best meer. Dan moet men komen boven
de 10 mA anodestroom of wel een lamp gebruiken,
die voor groote geluidsterkten speciaal is gefabriceerd,
zooals b.v. de B 443 of de C 443.
Heeft men een toestel met twee laagfrequentversters
kerlampen, dan is het duidelijk, dat de eerste lamp
niet zooveel behoeft te verweken als de tweede, zoodat
de energie, die deze lamp moet kunnen afgeven, gerins
ger kan zijn dan die van de eindlamp. Men kan voor
de eerste trap laagfrequentversterking dus een lamp
gebruiken, die een kleinere emissie 'heeft.
Voor de prestatie van een versterkerlamp is ook de
steilheid van de karakteristiek, zooals het teekeningetje
•op het pakbriefje heet, van belang. Want de steilheid
duidt aan de verhouding tusschen de veranderingen der
spanningen op het rooster en de anodestroomsverandes
•ringen. Hoe grooter de steilheid, des te grooter is de
versterkingsgraad van de lamp.
Wanneer het er op aan komt een goede detectors
lamp te koopen, dan miet in de eerste plaats gelet
worden op de emissie en de steilheid, die groot moeten
zijn, op de inwendige weerstand die gering moet zijn,
terwijl de versterkingsfactor niet te gering mag zijn.
Al te groot kan de versterkingsfactor echter, in vers
band met andere eigenschappen van de lamp, ook al
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niet zijn. Als voorbeel van een goede detectorlamp
kan de Philips A 415 gelden, waarvan de versterkingss
faktor 15, de steilheid 2, en de inwendige weerstand
7500 Ohm is. Deze lamp is als detectorlamp vóór een
transformator niet te overtreffen.
Een hoogfrequentlamp moet een zoo hoog mogelijs
ken versterkingsfactor hebben.
De schermroosterlampen, als A 442 en de E 442,
bezitten een versterkingsfactor van resp. 150 en 1000,
en met dit soort lampen is een versterking te verkrijg
gen, zooals vroeger slechts met twee lampen het geval
was. De selectiviteit kan door de keuze van een hoogs
frequentlamp sterk worden beïnvloed — in een gewoon
Koomansschema, een schema dus met afgestemde plaats
kring, kan een hoogfrequentlamp met een hoogen ins
wendigen weerstand de selectiviteit voldoende maken
om aan alle eischen te voldoen. Mits natuurlijk het
toestel overigens gebouwd is met alle voorzorgen, die
voor het verkrijgen van goede selectiviteit noodig zijn.

DE ELECTRISCHE GRAMOFOONWEERGEVER
Elk radiotoestel is tegenwoordig uitgerust met een
paar aansluitingen voor een picksup, een electrischen
gramafoonweergever of opnemer, allemaal namen voor
hetzelfde ding.
Zulk een picksup — wij zullen het nu maar bij den
naam noemen, die het meest wordt gebruikt — dient
om langs electrischen weg gramofoonplaten weer te
geven. Vroeger was er maar één methode om gramas
foonplaten hoorbaar te maken, namelijk met een ges
wonen gramafoon. De eene gramafoon verschilde iets
van de andere, er waren goede en slechte, maar in het
algemeen waren er toch maar weinig gramafoons, die
goede radiomuziek ter zijde streefde. Totdat de picksup
uitgevonden werd; eigenlijk een doodeenvoudige op*
lossing van een moeilijk vraagstuk. Want het moeilijke
vraagstuk bij de weergave van gramafoonplaten was
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altijd, hoe uit de platen te halen, wat er in zat. De
opname van de platen geschiedde met de grootste zorg*
vuldigheid, ten laatste zelfs met microfoon en ver*
sterker, de weergave echter beruste nog op de gewone
naald, verbonden aan meer of minder goede trilplaten.
Alle geluid, dat de gramafoon gaf moest van de bewe*
gingen van de naald zelf komen. De naald die in de
groeven van den gramafoonplaat stond, ondervond
van de oneffenheden in die groeven, stootjes, snelle
trillingen, die door de naald overgebracht werden op
de trilplaat, die de lucht ervoor in beweging bracht
en aldus het geluid uit de gramafoonkast stuwde. Een
en ander had natuurlijk nogal wat last van mechani*
sche traagheid, afgezien nog van het feit, dat de tril#
plaat een aantal tonen niet verwerken kon. Enfin, er
kwam een oogenblik, waarop de opnametechniek de
kunst van het weergeven een stuk vooruit was.
Toen kwam de pick*up, een betrekkelijk eenvoudig
apparaatje. Deze pick*up bestaat uit een permanenten
magneet, in U*vorm, zooals de teekcning laat zien.
Tusschcn de uiteinden van dezen magneet zal eenc
magnetisch krachtveld ontstaan en in dat krachtveld
is nu een staafje bevestigd, dat zich precies in het
midden van dat krachtveld bevindt. Zoolang het
staafje midden in 'dat krachtveld blijft gebeurt er
niets in het spoeltje, dat er omheen is bevestigd.
Maar beweegt men het staafje, dat om het punt
B kan draaien, heen en weer, dan zal het telkens
in een der krachtvelden van de magneetuiteinden
terecht komen, met het gevolg, dat er kracht*
stroomen in het staafje gaan loopen. En als gevolg
daarvan zal in het spoeltje C ook een stroom ont*
staan, die dezelfde variaties zal vertoonen als de
krachtstroom in het staafje. Beweegt men het staafje
snel heen en weer, dan zal er in het spoeltje wissel*
stroom ontstaan en dientengevolge aan de uiteinden
van de wikkeling wisselspanningen.
Wanneer men die wisselspanningen toevoert aan een
versterkerlamp, dan zullen die wisselspanningen het*
zelfde doen, als de spanningen, die men er anders aan
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toevoert uit de detectorlamp. De spanningen zullen
versterkt worden en men kan ze dan aan een luid#
spreker toevoeren, die geluid zal geven.
Nu maken wij aan dat staafje een gewone gramofoon*
naald en die naald laten wij op de gewone wijze rusten
op een draaiende gramafoonplaat. Wat er nu gebeurt,
behoeft stellig weinig uitleg. De naald krijgt van de
oneffenheden van de plaat schokjes en daardoor wordt
het staafje, het ankertje heet het, heen en weer bewo#
gen tusschen de uiteinden van den magneet. Er ont*
Magneet

Staafje tusschen de magneetpolen
QramafoonnaaJd

staan dus in het spoeltje wisselspanningen, die korres#
pondeeren met de oneffenheden in de gramofoonplaat.
Die wisselspanningen komen op het rooster van de
versterkerlamp en wij kunnen op deze wijze de gramo#
foonmuziek met een luidspreker weergeven, eigenlijk
net zoo hard als wij zelf wenschen. Maar niet alleen
het grootere geluid is hierbij van belang, 'hoewel dit
juist het groote voordeel voor café’s en dancings is van
deze wijze van weergeven. Het is veel meer de veel
grootere zuiverheid van het geluid, dat de pick#up zoo
bemind maakte.
Want nu eerst is gebleken, hoe bijzonder goed de
gramofoonplaten waren opgenomen, zóó goed, dat er
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nog vele radioluisteraars zijn, die liever een concert
van gramafoonplaten hooren, dan een gewoon orkest*
concert. De oplossing van deze meerderheid ligt in de
omstandigheid, dat men voor een gramafoonopname
den tijd heeft en desnoods tien keer laat overspelen,
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net zoolang tot de opname goed is. Bij het repeteeren
kan men net zoo lang met den microfoon rondscharren
len, totdat de muzikale adviseurs meenen, dat de beste
positie is gevonden. Eerst als de opname geheel goed
is, gaat de plaat de wereld in. En bij de radio... elke
noot, hoe valsch ook gespeeld, voor den microfoon, is
in hetzelfde oogenblik al binnengedrongen in de huizen
van honderdduizenden luisteraars.
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BEELDTELEGRAFIE EN TELEVISIE
Algemeene begrippen.

f

Beeldtelegrafie en televisie zijn twee verschillende
dingen. Het is wel noodig om dit nog even speciaal te
zeggen, want er zijn nog maar al te veel menschen, die
beeldtelegrafie voor televisie aanzien. Dit is makkelijk
te begrijpen, omdat, hoewel het publiek veel meer te
maken met beeldtelegrafie dan met televisie, men over
het draadloos overbrengen van plaatjes veel minder
hoort (doordat het eigenlijk geen nieuwtje meer is) dan
van de enkele min of meer geslaagde proeven in het
verzien. Als wij deze omschrijving toepassen op de
twee verschillende zaken, zien wij direkt het groote
verschil: beeldtelegrafie is het overtelegrafeeren van
plaatjes en de televisie is het op een afstand zien van
een bewegend mensch.
Beide zaken bestrijken dan ook een heel ander gebied
van gewichtigheid. De beeldtelegrafie is louter een zaak
van korrespondentie. Men kan er telegrammen, brieven
en andere mededeelingen mee verzenden, maar belang*
rijker nog is, dat men er foto’s mee kan versturen. Tele*
grammen — mededeelingen in het algemeen — kan men
nog wel op een andere manier over grooten afstand,
b.v. van Berlijn naar Zuid*Amerika versturen, foto’s
echter moeten „zelf” verzonden worden en totdat de
beeldtelegrafie was uitgevonden en geperfektioneerd,
was de eenige manier, dat men de foto’s aan een schip
toevertrouwde. Zoo’n overtocht duurde wéken en in
vele gevallen was dat voor het beoogde doel veel te
lang. B.v. een foto, die in een krant moet verschijnen,
is na tien dagen niet veel meer waard, de beeldtele*
grafie zorgt er echter voor, dat de foto tegelijk met de
verschijning in Amerika ook in de Berlijnsche bladen
kunnen worden opgenomen. Teekeningen van machine*
onderdeden, die van verre moeten komen, bleven bij
de oude spoorweg*methode soms weken lang onderweg
en dikwijls beteekende dat weken stilstand van een
belangrijke machine. Thans stuurt men zulke teekenin*
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gen per radio en zij komen tegelijkertijd met de teJegra?
fische bestelling bij den machinefabrikant aan. Nog
onlangs deed zich een eigenaardig geval voor, waarbij
de beeldtelegraaf een belangrijke rol peelde. Te Berlijn
kwam een Zuid?Amerikaan bij den oogarts, omdat hij
veel last van zijn oog had, dat reeds in Zuid?Amerika
door een specialist was behandeld. Het was een lastig
geval en de Berlijnsche specialist liet zich ontvallen,
dat hij er wel graag met zijn collega in Buenos?Aires
over zou spreken. De patiënt, die met de beeldtelegraaf
dikwijls te maken had, stelde voor de noodige foto’s
van het oog naar Buenos?Aires te telegrafeeren, opdat
zijn specialist daaraan zijn gevolgtrekkingen kon maken.
De foto’s, die bijzonder fijne nuances aangaven, werden
gemaakt en overgeseind. Zij kwamen zoo goed over,
dat de Zuid?Amcrikaansche specialist aan de hand er
van zijn Berlijnschen kollega goedkeuiing voor de
behandeling kon verleenen. Zooiets zou zonder de
beeldtelegraaf onmogelijk zijn geweest. En waar het
hier inderdaad een spoedgeval betrof, zou de Berlijn?
sche specialist op geheel eigen verantwoording hebben
moeten handelen, zonder dus de hulp der ervaring.
Beeldtelegrafie wordt ook gebruikt voor het over?
seinen van cheques, waarbij men dus zoo goed als geheel
het gevaar van vervalschingen overwonnen heeft.
Televisie is eveneens een belangrijke zaak, maar als
men het gewicht er van stelt tegenover dat van de
beeldtelegrafie, is de televisie waarschijnlijk de minst
beteekende. Technisch en wetenschappelijk is de
televisie véél gewichtiger, maar maatschappelijk is de
taak van de televisie vooralsnog niet bijzonder groot.
Met televisie kan men zien, wat op zéér grooten afstand
voor den zender gebeurt. Voor de televisie heeft men
tot dusverre geen andere taak gevonden dan die van
een programma?nummer in den radio?omroep: voor het
uitzenden van radiotooneel, voor het verduidelijken van
lezingen en misschien, als de televisie héél volmaakt is
geworden, het uitzenden van belangrijke gebeurtenissen.
De twee uitvindingen staan in geheel verschillende
stadia van ontwikkeling. De beeldtelegrafie is volmaakt,
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er behoeft voor de praktijk niets meer aan te worden
veranderd en de firma, die er eigenlijk een monopolie
in heeft, omdat haar stelsel het eenige goede is (Tele?
funkensKarolus?Siemens) bouwt de zend? en ontvang?
apparaten dan ook reeds in serie.
De beeldtelegrafie, die wij tot dusver bedoelden,
moet niet verward worden met de beelduitzendingen,
die door de omroepstations worden gedaan. Dat ge?
schiedt met een heel ander stelsel, waarbij vooral gelet
is op de goedkoopte van het ontvangtoestel, opdat
iedereen zich er een zou kunnen aanschaffen. Bij de
toestellen voor industrieel gebruik komt de prijs er
natuurlijk niet zoo erg op aan, en daardoor kan dan
daarmede ook een véél beter, werkelijk volmaakt resul?
taat bereikt worden.
Het eenvoudigste principe van beeldtelegrafie.
Telegrafeeren beteekent vèr?schrijven. En wat wij in
het algemeen onder telegrafeeren verstaan, is eigenlijk
niet eens schrijven, maar het trekken van lijntjes en
het zetten van puntjes, namelijk de punten en strepen
van het morse?alfabet.
Hoe geschiedt nu dat telegrafeeren? Wij hebben
reeds eerder gezien, dat een stukje ijzer, waarom wij
een aantal draadwindingen hebben gelegd, een mag*
neetje wordt, zoodra wij door die windingen stroom
sturen. Sluiten wij dien stroom weer af, dan verdwijnt
het magnetisme meteen weer. Van deze eigenschap
maken wij bij den morse?telegraaf gebruik.
Als wij een draad spannen van Amsterdam naar
Haarlem — een dubbele draad, waardoor wij stroom
naar Haarlem kunnen sturen, zoodat hij weer naar
Amsterdam terug komt en wij plaatsen de stroombron
(een accu?batterij bijv.) te Amsterdam en in Haarlem
winden wij dien draad om een staafje ijzer, dan zal
dat staafje een magneetje worden, zoodra wij stroom
door den draad zenden. Den draad kunnen wij naar
willekeur verlengen, wij zouden hem zelfs tot in Ame?
rika kunnen brengen en dan nog zou het staafje mag?
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netisch worden, als er stroom door den draad gaat.
Als wij boven dat magneetje een stukje ijzer houden,
zal dat er door worden aangetrokken en als het er
dicht genoeg bij is, zal het stukje ijzer zich naar het
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magneetje toe bewegen en er op vastkleven. Wij kun?
nen dus op deze wijze een stukje ijzer, dat zich op
grooten afstand van ons bevindt en dat wij heelemaal
niet kunnen zien, laten bewegen. Dat is op zichzelf al
een heel ding!
Op deze beweging?op?een?afstand berust eigenlijk de
heele morse?telegraaf. Want nu plaatsen wij in de lei?
ding te Amsterdam een stroomschakelaar in den vorm
van een morse?sleutel. Een morse?sleutel is een instru?
ment, dat de stroom inschakelt, als men er op drukt.

Laat men den knop van den sleutel los, dan is het
kontakt meteen weer verbroken. Met dezen morse?
scleutel kunnen wij telkens den stroom door den draad
laten gaan, net zoo lang en zoo kort, als wij zelf wen?
schen. En telkens als wij den sleutel neerdrukken,
wordt het stukje ijzer in de ver verwijderde stad een
magneetje en trekt het losse stukje ijzer, dat wij „an?
ker” noemen, aan.
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Dat anker heeft een bijzonderen vorm. Het is name*
lijk uitgevoerd in den vorm van een hefboompje —
wordt de eene kant op het magneetje getrokken, dan
gaat de andere kant omhoog. Aan die andere kant is
aan dezen hefboom een wieltje aangebracht, dat in een
bakje met inkt loopt en telkens als wij nu den morse*
sleutel neerdrukken en het hefboompje gaat omhoog,
dan tikt dat wieltje tegen een papieren band, die door
een veerwcrk langzaam langs dat wieltje wordt getrok*
kenn. Blijft het wieltje lang tegen den band gedrukt,
dan ontstaat een streep; drukken wij er heel even op,
dan wordt het een punt op den band. Het morse*alpha*
bet bestaat uit een samenstel van punten en strepen,
die voor iedere letter anders zijn, en zoo kunnen wij,
door den morse^sleutel neer te drukken overeenkomstig
die groepeering, op den papieren band kombinaties
van strepen en punten doen ontstaan, waaruit de tele*
grafist de letters ontcijfert.
Op de manier van den morse*telegraaf kunnen wij
dus lijnen overseinen, die alle achter elkaar liggen en
waarvan wij alleen de lengte zelf kunnen bepalen. Een
teekening overseinen gaat op deze wijze niet. Toch kan
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men zich voorstellen, dat als wij het wieltje vervangen
door een potloodje en de band door een stuk papier,
dat wij ook langs het potloodje doen trekken, net als
de band, met dit verschil, dat wij het papier, als het er
éénmaal langs is geweest, er weer langs trekken, maar
dan een stukje lager, wij een teekening zouden kunnen
maken, die er ongeveer uitziet als het cliché, dat wij
hierbij afdrukken.
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Inderdaad bestaat er een dergelijk stelsel van beeldtelegrafie, dat echter niet meer wordt gebruikt. Daarbij
ging men als volgt te werk:
Men nam een plaatje koper, dat voorzien werd van
een laagje isolatiemateriaal en in dat koper kraste men
de teekening, die men wilde overseinen. Het isolaties
materiaal werd dus weggekrabt op de plaats waar de
lijntjes behoorden te staan en daar kwam het koper
bloot. Dat plaatje koper werd nu gelegd op een trom*
mei. Die trommel draaide in de rondte en doordat de
as voorzien was van een schroefdraad, bewoog de
trommel zich ook vóóruit. Zoodoende bewoog die
trommel zich ook langs een fijn metalen puntje- Dat
puntje rustte op het koperen plaatje en telkens als een
plek voorbijkwam waar de isoleerende laag was weg*
gekrabt, raakte dat puntje het koper.
Het koperen plaatje was verbonden met één draad
van de leiding. Het koperen puntje zit aan den anderen
draad. Wanneer dus het metalen puntje het koper
raakt, kan de stroom doorgaan.
In de verwijderde stad komt dus een serie stroom*
stootjes aan, die wij nu tot de teekening moeten gaan
samenstellen. Dat is betrekkelijk eenvoudig. Want daar
hebben wij net zoo’n trommel, precies even groot, die
precies even snel ronddraait en precies even hard voor*
uitbeweegt. Wij plaatsen nu het magneetje met het
hefboompje, zooals dat bij den morse*telegraaf in ge
bruik is, voor den drommel. Aan het einde van den
hefboom bevestigen wij een potloodje. Op den ont*
vangtrommel spannen wij een stuk papier.
Telkens als er nu stroom doorgaat, trekt het mag*
neetje het potloodje op het op den trommel gespannen
papier en aangezien het potloodje dan het papier aan?
raakt op precies dezelfde plaats als het weggekrabte
gedeelte op het plaatje koper op den zendtrommel, zal
op het papier uit streepjes en puntjes een reproduktie
van de teekening op het koperen plaatje te voorschijn
komen.
Tot dusverre hebben wij aangenomen, dat de stroom*
stootjes langs een draad worden overgebracht. Maar
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evenals het principieel geen enkel verschil uitmaakt,
of wij draadloos of langs een draad telegrafeeren, even#
min maakt het verschil of wij de stroomstootjes van
den beeldzender langs een draad versturen of aan een
radiozender toevoeren en uitzenden. In het laatste ge#
val worden de signalen met een radiotoestel opgevan#
gen, evenals het met morse#signalen gebeurt en na de
noodige versterking worden dan de stroomstootjes
door een electromagneetje geleid.
Het Fultonssysteem.
In den radio#omroep wordt gebruik gemaakt van een
systeem van beeldtelegrafie, dat genoemd is naar den
ontwerper Fulton. Dit systeem is een schrede vooruit
op het meest primitieve systeem, omdat daarmede niet
alleen teekeningcn, maar ook daarvoor geschikte foto’s
kunnen worden overgeseind.
Het Fulton#systeem werkt evenals trouwens alle an#
der systemen, met een tweetal trommels, één in den
zender en één in den ontvanger. Beide trommels draaien
synchroon, d. w. z. dat zij beiden even hard draaien en
ook precies even snel vooruit bewegen.
Op den zendtrommel wordt de over te seinen teeke#
ning of foto bevestigd. Voor het snel begrijpen zullen
wij eerst de overseining van een teekening van zwarte
lijnen op wit papier behandelen.
Dat stuk papier wordt nu niet afgetast door een me#
talen puntje, zooals dat het geval was bij het steeds
behandelde eenvoudigste systeem, maar het wordt „af#
gekeken”. En wel door wat men populair het „elee#
trisch oog” noemt.
Het electrisch oog is een interessant ding. Technisch
heet het een foto#technische cel. Een foto#electrische
cel ziet er uit als een gewone lichtlamp, maar een gloei#
' draad zit er niet in. Dc eerste foto*electrische cellen
bestonden uit een glazen huls, waarin tegen den achter#
wand een stof was aangebracht, waarvan de electrische
weerstand zich wijzigde naar gelang er meer of minder
licht op viel.
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De zendtrommel plaatste men nu in een absoluut
donker kistje en men richtte nu op de teekening een
zeer fijne, zeer sterke lichtstraal. Die lichtstraal was
•Zoo dun, dat slechts een klein puntje van de teekening
werd belicht. De trommel draaide en bewoog zich voor*
uit, en zoodoende werd stukje voor beetje de heele
teekening belicht. Men kan het ook zoo zeggen, dat
telkens een klein puntje van de teekening belicht werd.
Dan schoof de trommel weer een stukje verder en werd
weer een ander puntje belicht.
Die lichtstraal werd natuurlijk door het papier weer*
kaatst. Trof de lichtstraal een witte plek, dan werd de
lichtstraal sterk weerkaatst en wanneer de lichtstraal
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op een stukje van de zwarte lijn van de teekening viel,
dan werd minder licht teruggeworpen.
Dat teruggeworpen licht wordt opgevangen in de
foto*electrische cel. Kwam er véél licht op die cel, weer*
kaatst door een wit gedeelte van de teekening, dan liet
de cel veel stroom door. De zwarte lijnen van de tee*
kening, die minder licht weerkaatsten, veroorzaakten
minder stroomdoorgang.
Deze verschillen in stroom werden naar den ontvan*
ger gevoerd. Die ontvanger nu werkte met een trom*
mei waarover een fijne stift loopt. Die stift is steeds op
dezelfde plaats op het op den trommel gespannen
papier, als het lichtpuntje in den zender op de teeke*
ning. De uiteinden van den draad, waardoor de stroom*
verschillen gaan, die van de foto*electrische cel komen,
zitten verbonden met die fijne stift en met den kope*
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ren trommel, waar het ontvangpapier op is bevestigd.
Dat ontvangpapier is geprepareerd, d. w. z. het is ge?
drenkt in een oplossing van joodkali. Joodkali heeft de
eigenaardigheid om papier bruin te kleuren, als er
stroom doorgaat en de bruine kleur wordt dieper, naar#
mate de stroom sterker is.
Wat er gebeurt, zal wel duidelijk zijn. Telkens als de
fotoselectrische cel een sterken stroom laat doorgaan
als gevolg van een sterke weerkaatsing van het licht
door een wit gedeelte van de teekening, zal er door de
stift van het ontvangapparaat een sterke stroom gaan
naar den koperen trommel waarop het geprepareerde
papier is bevestigd. De stroom gaat door het papier en
dat papier zal op die plaats donkerbruin kleuren. En
als de heele teekening voorbij het lichtpuntje in den
zender is gedraaid, zal elke kleine plek van de teekening
zijn eigen weerkaatsing aan den foto*electrische cel ges
leverd hebben. Deze weerkaatsingen hebben stroom*
verschillen veroorzaakt, die aan den ontvanger zijn
toegevoerd en op het papier verschillen in bruine kleur
hebben teweeg gebracht. Zóó is een kopie van de tee*
kening in negatief ontstaan. Dan fotografeerde men
dat negatief en een positief beeld was het resultaat.
Dit systeem had één groot nadeel: de eerste foto*
electrische cellen werkten te langzaam. Het duurde te
lang, voordat de cel op verandering van lichtdntensi*
teit reageerde en op deze manier duurde de overbren*
ging te lang en was de nuance te grof.
Tegenwoordig gebruikt men een ander soort „elec*
trisch oog”, dat véél gevoeliger is, en schier zonder
traagheid werkt. Daarbij maakt men gebruik van de
eigenschap van verschillende aardmetalen als kalium,
natrium, casium — zink bezit de eigenschap ook —
namelijk om onder den invloed van licht electronen uit
te zenden. Van den gloeidraad van een radiolamp
weten wij, dat hij electronen uitzendt onder den invloed
van warmte — de genoemde metalen zenden electro*
nen uit als zij door licht getroffen worden.
De fotoselectrische cellen, die voor de beeldtelegrafie
in gebruik zijn, bestaan uit een vlakken glazen huls,
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waarvan de achterwand bedekt is met kalium. Daar?
tegenover ds de anode geplaatst. Die anode is echter
niet, zooals bij een radiolamp, een blikken plaatje, dat
de gloeidraad uitsluit, maar de anode bestaat bij de
fotoselectrische cel uit een aantal draden, die diago?
naalsgewijs over de met kalium bedekte oppervlakte
loopen. Het kan in dit geval geen plaatje blik zijn, om*
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dat de lichtstralen, die den achterwand van kalium
moeten beïnvloeden, door dit plaatje zouden worden
tegengehouden.
De foto-electrische cel krijgt een spanning van onge?
veer 110 volt, d. w. z. dat de spanning van de anode (de
diagonaaldraden) 110 volt hooger is dan die van de
kalium?oppervlakte. Als de cel in het donker is, ge?
beurt er niets. Treft echter een lichtstraal het kalium,
dan zendt het kalium?oppervlak electronen uit, die op
de anode terecht komen. Er ontstaat dus een stroom
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van de kathode (het kalium) naar de anode. En naars
mate de lichtstraal feller zal zijn, in diezelfde mate zal
de stroom in sterkte toenemen.
Wanneer men nu een foto over te seinen heeft of in
het algemeen een beeld met tusschentinten, dan wordt
dit beeld op den zendtrommel bevestigd, op de reeds
beschreven manier door een lichtstraal afgetast, waarbij
de sterkte van de weerkaatsing van het licht direkt afs
hankelijk is van de meer of mindere helderheid van het
plekje, dat door de lichtstraal wordt getroffen. De
stroomsterkte in de anodesleiding van de fotoscel wijs
zigt in dezelfde verhouding, en met deze stroomver*
anderingen wordt de radiozender beïnvloed. De radios
zender zendt dus een aantal spanningsveranderingen
uit, die in den ontvanger worden toegevoegd aan het
beeldapparaat. Op den ontvangtrommel ligt daar het
geprepareerde papier en dat zal naarmate de stroom
sterker of zwakker is, meer of minder bruin kleuren.
Met dit systeem kunnen aardige resultaten worden
bereikt, al is de belangstelling bij de radiosamateurs
voor dit gedeelte van den omroep niet al te groot.
Beeldtelegrafie Telefunken—Siemens—Karolus.
Naast de beeldtelegrafie, die de radioamateurs kens
nen, zoo al niet uit eigen ervaring, dan toch wel door
het akelige fluittoontje, dat de omroepstations laten
hooren, als zij aan het beeldzenden zijn, bestaat er een
systeem voor het overtelegrafeeren van foto’s, dat voor
industrieele doeleinden wordt gebruikt en praktisch
volmaakt is: het systeem Telefunken*Karolus*Siemens.
Dit systeem werkt reeds sinds jaren over groote afstan*
den, als Berlijn, Zuid^Amerika, terwijl bovendien over
geheel Europa en Japan een net van beeldzenders ligt,
waarbij van lijnverbindingen en de radio gebruik wordt
gemaakt.
Dit systeem is een nadere bespreking stellig waard,
want het is tot in alle bijzonderheden uitgewerkt en
het heeft eenige eigenaardigheden, die men elders niet
vindt.
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Principieel is de zendkant van dit systeem niet anders
dan de andere — technisch echter is het beter. De over
te seinen foto wordt op een trommel gespannen, die
langzaam in de rondte en vooruit draait, evenals dat
bij andere systemen het geval is. De foto behoeft niet
in het donker te worden belicht, omdat de bij dit
systeem gebruikte foto?cel van een speciale konstruktie
is. De lichtstraal, die de foto „afzoekt” wordt namelijk
door een opening midden in de fotoceel geleid, en de
fotocel vangt het onmiddellijk weerkaatste licht op. Bij

andere constructies moet de weerkaatste straal eerst
door een lens worden opgevangen en verder geleid,
hetgeen niet alleen een ingewikkelder constructie noo*
dig maakt, maar ook verlies van lichtkracht veroor*
zaakt.
De versterking van de gelijkstroomstootjes, die in de
leiding van de fotocel ontstaan, door de meerdere of
mindere intensiteit van den lichtstraal, die van de foto
weerkaatst wordt, is een nogal lastige kwestie. De
bezwaren heeft Telefunken handig ondervangen door
den gelijkstroom van de fotocel, de stroom dus, die
veroorzaakt wordt door de lichtimpulsen, die door de
foto weerkaatst worden een ander karakter te geven,
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door er namelijk van te maken een snel pulsecrenden
gelijkstroom, die van sterkte verandert door de helders
heidsnuances van de foto. Dat heeft men bereikt door
niet een ononderbroken straal op de foto te richten,
maar die straal door een schijf met gaatjes te laten
onderbreken. De snelheid van de schijf kan men
wijzigen, evenals het aantal gaatjes natuurlijk naar
believen bepaald kan worden, en zoodoende verkrijgt
men, dat als de straal over een volkomen egaal gedeelte
van de foto strijkt, niet een stroom van een bepaalde
sterkte door de fotocel gaat, maar een groot aantal
kleine stroomstootjes, die ieder voor zich de sterkte

bezitten, die overeenkomt met de helderheid van het
bestraalde fotogcdeelte. Zulke snelle stootjes zijn met
een eenvoudigen transformator veel makkelijker te
versterken, dan de betrekkelijk langzame stroomverans
deringen van den gelijkstroom.
De gang van zaken bij den TelefunkensKaroluss
Siemens beeldzendcr is aldus: de foto wordt bevestigd
op een zendtrommel — de foto mag ongeveer 10 bij 20
centimeter groot zijn. Op de foto wordt door het gat
van de fotoceel een geconcentreerde lichtstraal van een
OsramsNitralampje gericht. De straal veroorzaakt op
de foto een lichtpuntje van ongeveer 0,04 vierkante
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millimeter groot. Dat lichtpuntje is dus wel héél klein
— dat is noodig, opdat niet tegelijkertijd een heldere
en een donkere plek van de foto wordt getroffen, waar#
door een weerkaatsing zou ontstaan van een gemiddelde
sterkte en waardoor de reproduktie niet scherp zou
worden. Het licht, dat de foto weerkaatst, valt terug
op de fotocel. De spanningsverschillen, die tusschen de
kathode en de anode van de fotocel ontstaan, worden
aan den zender toegevoerd (natuurlijk na groote ver#
sterking) en zij worden daarna uitgezonden.
Dan komt de ontvangst aan de beurt. En speciaal aan
de ontvangstzijde heeft dit Telefunken#systeem groote
voordeelen boven andere ontvangstmethoden. Het
eenige, wat bij de ontvangst eigenlijk eender is als bij
de reeds beschreven methode is natuurlijk de ontvang#
trommel, die weer precies even groot is, en even snel
in de rondte draait als de trommel in den zender. Maar
dan komt het belangrijke verschil. Bij de ontvangst
wordt namelijk gebruik gemaakt van een z.g. Kerr*cel.
Een Kerr#cel is een condensator .waarvan de platen
zijn gedompeld in een doorzichtige, isoleerende vloei#
stof, namelijk het Nitrobenzol. De platen van deze
Kerr#cel zijn heel weinig van elkaar verwijderd — uiige#
veer 0.05 m.M. Tusschen deze platen door wordt nu een
lichtstraal gericht van een Osram#lamp welke lichtstraal
geprojecteerd wordt op een stuk lichtgevoelig papier
dat op de ontvangtrommel is gespannen. Deze heele
machinerie zit natuurlijk in een lichtdicht kastje, zoodat
er geen licht van buiten bij kan komen. In dat kastje
is alleen die eene lichtstraal, die alweer een puntje van
niet meer dan 0,04 vierkanten millimeter op het gevoelig
papier maakt.
Maar nu treedt de eigenaardigheid van de Kerr#cel
aan den dag. De Kerr#cel breekt namelijk de lichtstralen,
wanneer op de condensatorplaatjes een bepaalde span#
ning staat. Het gevolg van dat breken van het licht is,
dat minder licht de Kerr#cel verlaat dan er in komt.
Verandert men de aangelegde spanning, dan gaat er
weer meer licht door.
Het verloop van de ontvangst is op deze wijze makke#
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lijk te begrijpen. De spanningswisselingen, die ontvangen
worden, gaan na de noodige versterking naar de plaatjes
van den Kerrscondensator. Daar veroorzaken zij vers
andering van de breking van den lichtstraal en er zal
dus door de Kerrscel meer licht gaan, naarmate de spans
ningsverandering grooter is, d.w.z. naarmate de spans
ning, die aan de cel uit den ontvanger wordt toegevoerd,
grooter is. Een grootere. spanning in den ontvanger
beteekent, dat in den zender een helder plekje van de
over te seinen foto is belicht. Wordt in den zender een

.

fOTOCU___

OnWMfU
KERR

LampA

o

LAhpB
ZtKDU!

1

LÜ1S

X

O
CC

*=P
VlRSTfW

Onderschrift: Lamp A straalt door den lens een fijn lichts
puntje op den fototrommel. De fotocel vangt het weer»
kaatste licht op en geeft de spanningswisselingen over den
versterker aan den zender. In het ontvanggedeelte straalt
lamp B eenzelfde fijn lichtpuntje op den ontvangtrommel. De
hoeveelheid van het licht wordt bepaald door de Kerrscel cn
die hoeveelheid hangt af van de spanning, die de ontvanger
de Kerrscel geeft.
donker plekje belicht, dan zal er weinig spanningss
verandering in den stroom van den fotoscel plaats
grijpen, er wordt dus weinig spanningsverandering uits
gezonden, ontvangen en aan de Kerrscel, toegevoerd,
met het gevolg, dat er weinig licht doorgaat. Het licht,
dat door de Kerrscel heen komt, belicht het gevoelig
papier, dat na de fotografische ontwikkeling een beeld
zal vertoonen, samengesteld uit duizenden kleine
puntjes, welke puntjes onderling dezelfde helderheids»
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Lichtstroom in
Kerr-condensator
Belichting van
het papier.

verhouding hebben als de daarmede overeenstemmende
puntjes op de origineele foto. De puntjes zijn echter
zoo klein, dat ons oog ze niet meer afzonderlijk ziet,
maar als een geheel, zoodat een overgeseinde foto
slechts met heel veel moeite van de origineele is te
onderscheiden.
Ondertusschen zal men wel begrepen hebben, dat de
op deze manier overgeseinde foto in den ontvanger
een negatief beeld oplevert. Dat is te verhelpen door
niet lichtgevoelig papier te gebruiken, maar een film#
strook, zooals ook amateurfotografen gebruiken. Als
104

die strook belicht en ontwikkeld is, kan men er net
zooveel afdrukken van maken als men wil. Voor een
vluggere werkwijze kan men ook direct een positief
beeld verkrijgen, maar dan moet men in den ontvanger
eerst een andere schakeling maken — een z.g. compen*
satiesschakeling — waardoor de spanningsverschillen
juist in sterkte worden omgekeerd.
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„HEGRA”
ELECTRO DYNAMISCHE LUIDSPREKER

Type A1 FL 50.-.
MAGNEET DYNAMISCHE LUIDSPREKER

r

Fl. 32-.

„ISOLIT’-Frontplaten
IN

„MAHONIE”
„BERKEN”
„NOTEN”
Een Radio-Installatie is eerst DAN
compleet, indien de frontplaat van
„IS O LIT” en de luidspreker een
„HEGRA” is.

N.V. TEVA-RADIO

I

PRINSENGRACHT 336
TELEFOON 35273
Na 31 Maart 1930 adres:
NIEUWE DOELENSTRAAT 6
AMSTERDAM
I
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Radio-Amateurs I
Indien U zelf een toestel wilt bouwen,
denkt dan aan

Transfirma-Radio-Artikelei
U zult dan de beste resultaten bereiken.

Wij garandeer en al
onze artikelen 3 jaar
Eischt van Uw winkelier, dat hij U
TRANSFORMA-ARTIKELEN toont en
oordeelt dan zelf.

N.V. Transformer Works
Amsterdam,N.Uilenburgerstr.40
Telefoon 46440, 43640
Filialen te:

GRONINGEN, Nieuwe Boteringestr. 22
DEVENTER, 2e Pauwenlandstraat 33
VENLO, Gasthuisstraat 12.
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Begraaf den ouden krasser

1
uit het blikken hoorn tijdperk,
en koop den Kolster-Brandes Luidspreker,
type Ellipticon, verzwaard model
Prijs £ 50.—

Vraagt gratis prijscourant der
Kolster-Brandes Hadioproducten
Alleen-Importeurs voor Holland en
Koloniën der Firma Kolster-Brandes
Ltd., Engeland:

N.V. Technische Hanflel-Mii.
„DÉTHA”
DAMRAK 62 a (Beursgebouw)
AMSTERDAM - Tel. 48222
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GEBRUIKT BIJ GOEDE A
ONDERDEELEN EEN er:

LILLEX
FRONTPLAAT
ER IS GEEN BETERE
Aanbevolen op V.A.R.A. Bouwcursussen
’V

Erich Meyler
DEN HAAG

DE WERKING VAN HET
ONTVANGTOESTEL
Een voor den leek bestemde
eenvoudige theoretische hand
leiding bij het bouwen van een
eigen ontvangtoestel
door

3. DE 30NG

Technisch medewerker van het
Weekblad „DE RADIO GIDS”

Prijs 25 cent
N.V. DE ARBEIDERSPERS - AMSTERDAM
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