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Een electrische locomotief (1500 V, 50 ton) wordt
Nieuw-Zeeland verscheept.
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INLEIDING

AT onze jongens graag electrisch speelgoed willen heb
ben, zooals treinen, motoren, dynamo’s, telefoons en
radio niet te vergeten, weet iedereen wel. Maar waarom
zouden wij hun zulke dure geschenken geven ? Het is niet altijd
in ieders bereik en bovendien is het voor een kind veel aardiger
en leerzamer zelf iets te maken. Wat heeft een jongen b.v.
aan een duren electrischen trein? Het lijkt eerst heel aardig,
maar al spoedig verveelt het hem; hij heeft niet genoeg te
doen en. ... hij weet niet hoe het werkt. Hij mag zijn dure
locomotief natuurlijk niet uit elkaar nemen en in den regel
kan hij dit ook niet. Zulk speelgoed gaat vervelen en al heel
gemakkelijk wordt het verwaarloosd.
Zoodra een jongen zelf iets heeft gemaakt en weet hoe het
werkt, al is het ook nog zoo eenvoudig, zal hij er veel meer voor
gevoelen, er trotsch op zijn en er beter voor zorgen. Is het
bovendien niet veel leerzamer voor hem, zelfs maar een een
voudig kompasje zelf te hebben gemaakt, dan gekocht, duur
speelgoed te bezitten, waar de liefhebberij gauw af is?
Er staat een wijd veld open voor iederen jongen, die zich
interesseert voor electriciteit of natuurwetenschappen in het
algemeen. Er is geen betere opvoeding voor welken jongen ook,
dan hem te laten beginnen bij de onderste sport van de ladder
en hem geleidelijk aan te laten opklimmen. Het verrijkt hem
met kennis, welke hem te zijner tijd van onschatbare waarde
kan zijn.
Toch is dit boek geenszins bedoeld als leerboek. Het wil
alleen onzen jongens wat meer kijk geven op de electriciteit
en hun haar wetten en toepassingen beschrijven op een wijze,
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die gemakkelijk kan worden begrepen en onthouden. Verder
zijn allerlei proeven beschreven, waarbij een jongen wat te
werken heeft en bovendien toestellen te bouwen krijgt, welke
vaak nog handig te pas kunnen komen. Er bestaan wel is waar
vele boeken voor beginnelingen, waarin toestellen en proeven
beschreven worden, maar over het algemeen hebben jongens
daar niet veel aan, omdat die toestellen meestal te duur gaan
kosten, hetzij door te kostbaar materiaal, hetzij door te veel
speciaal gereedschap, terwijl de proeven in die boeken behan
deld, soms zoo ingewikkeld zijn, dat zij slechts in een goed
uitgerust laboratorium te nemen zouden zijn.
De apparaten in dit boek beschreven, zijn juist door jongens
vervaardigd en ook de proeven zijn door hen genomen. Hun
problemen en vragen zijn ter harte genomen en de beschrijvingen
zijn — van jongensstandpunt bezien — op practische wijze
gegeven, terwijl er slechts zeer weinig noodig is aan speciaal
materiaal en gereedschap.
De inspiratie is slechts het begin, succes eischt langdurigen
arbeid. Daarom zijn niet alleen aanwijzingen gegeven voor het
vervaardigen van de verschillende toestellen, maar ook de
principes waarop zij berusten zijn zorgvuldig uitgelegd. Verder
zijn in het aanhangsel eenige nuttige tabellen opgenomen.
Dit boek was oorspronkelijk in het Engelsch geschreven en
beleefde in korten tijd reeds eenige herdrukken, zoodat wij
verwachten mogen, dat het bij onze Hollandsche jongens ook
zeer geliefd en populair zal worden. Met het oog hierop houd
ik mij steeds gaarne aanbevolen voor eventueele kritiek, waarmede
bij volgende drukken rekening gehouden zou kunnen worden.
Rest mij thans nog mijn hartelijken dank te betuigen aan den
Heer J. van der Zwaai te Amsterdam, die mij menige aanwijzing
op technisch gebied gegeven heeft en zoo bereidwillig was mij
te helpen bij de correctie der drukproeven.
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Amsterdam, Juni 1932.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK

E tweede druk is aanmerkelijk vermeerderd. Vele
dingen zijn uitvoeriger behandeld en zoo zijn er dan
ook de noodige figuren en foto’s bij gekomen, terwijl
een paar afbeeldingen kleine wijzigingen moesten ondergaan.
Verder is, waar mogelijk, rekening gehouden met opmer
kingen van belangstellende lezers.
Gezien den toenemenden invloed van den arbeid der Hoofd
commissie voor de Normalisatie in Nederland, kwam het mij
niet ongewenscht voor om, ter wille van de ouderen onder de
lezers, eenige der nieuwe symbolen op te nemen in een
aanhangsel.
Het schijnt, dat de populariteit, welke het werk in zijn
vaderland mocht genieten, geëvenaard, ja misschien wel over
troffen zal worden door zijn populariteit ten onzent en ik
hoop, dat nog zeer, zeer velen onzer Hollandsche jongens dit
boek als een goeden vriend mogen leeren kennen.
J. VAN ASPEREN.

Amsterdam, December 1933.

BIJ DEN DERDEN DRUK

OK de derde druk heeft eenige vermeerdering onder
gaan. Sommige hoofdstukken zijn uitgebreider be
handeld, andere meer up-to-date gemaakt, terwijl
bovendien het aantal foto’s tusschen den tekst weer is toe
genomen.
Men vergete echter nooit, dat dit boek geen studieboek wil
zijn en ook niet bestemd is om de allerlaatste snufjes der techniek
te verklaren. Daar hebben de meeste jongens toch niets aan,
want het zou hun al gauw te kostbaar en te moeilijk worden.
Dit boek is en blijft bestemd voor die jongens, die belang
stellen in electriciteit in het algemeen.
J. VAN ASPEREN.

Amsterdam, Juni 1938.

BIJ DEN VIERDEN DRUK

Behoudens eenige vermeerdering is deze druk gelijk aan
den vorigen.
J. VAN ASPEREN.

Amsterdam, Augustus 1941.
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HOOFDSTUK I
MAGNETEN EN MAGNETISME

ï\
EER dan 2000 jaar geleden bemerkte een herder in
I \ / 1 Klein-Azië, die zijn kudde op de hellingen van
1 V 1 den berg Ida aan het hoeden was, dat het met ijzer
beslagen einde van zijn staf plotseling aan een steen bleef
vastzitten. Toen hij eens om zich heen keek vond hij vele andere
stukken van dit eigenaardige, harde, zwarte mineraal, waarvan
de kleinste stukjes bleven hangen aan de spijkers in de zolen
van zijn sandalen.
Dit mineraal, dat een soort ijzererts was en uit ijzer en
zuurstof bestond, werd gevonden in een streek, die Magnesia
werd genoemd en zoodoende werd het spoedig algemeen
bekend onder den naam van magneetsteen of magneet.
Dit is de wijze waarop, naar men zegt, de magneet ontdekt
is. Er bestaan verscheidene legenden over. Naarmate er meer
van dit magnetisch erts ontdekt werd in verschillende deelen van
de wereld, werden de verhalen omtrent zijn aantrekkingskracht
sterk overdreven, voornamelijk in de Middeleeuwen. Zoo
hebben de zeelui zelfs nog tot laat in de 17e eeuw griezelverhalen
opgedischt van magnetische bergen die de ijzeren nagels uit
hun houten schepen getrokken zouden hebben, of, in later tijd,
hun kompas onbetrouwbaar zouden hebben gemaakt.
Gedurende vele honderden jaren was de magneetsteen den
menschen weinig nut. Hij werd alleen maar beschouwd als
een merkwaardig ding, dat de eigenschap had stukjes ijzer en
staal en andere magneten, zooals hij zelf, aan te trekken. Eindelijk
ontdekte iemand, dat, als een magneetsteen op een geschikte
MORGAN en 8IMS, Jongens en Electrlcltelt.
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manier aan een draad werd opgehangen, hij altijd de richting
Noord-Zuid wilde aangeven en zoodoende werd de magneet
steen ook al spoedig bekend als zeilsteen.
De eerste, die iets over de magneetnaald heeft geschreven, was
een Chinees. Hij leefde omstreeks de 11e eeuw en vermeldde, dat
zeelieden er gebruik van maakten bij het sturen van hun schepen.
Er is echter reden om aan te nemen, dat reeds eerder van
de magneetnaald gebruik gemaakt werd bij reizen over land.
De eerste werkelijke kompassen bestonden uit een stalen
naald, die op een zeilsteen gewreven werd tot zij magnetisch
was. Vervolgens werd de naald door een rietje of houtspaantje
gestoken, zoodat zij in een bakje water bleef drijven. Als men
de naald hierin liet drijven, kwam zij tegen den kant aan en
wees dan niet zuiver naar het Noorden. Daarom draaide men
haar in het water rond en zoodra
zij tot rust kwam, werd het punt
aan den horizon, dat door het
noordeinde der naald werd aan
gewezen, zorgvuldig genoteerd
en werd de koers van het schip
daarnaar geregeld.
Het moderne scheepskompas
is een heel ander instrument.
Het bestaat uit 3 deelen: kom
pasketel, roos en naald. De
kompasketel, die de roos en de
Fig. 1. De
een scheepsnaald
bevat, is gewoonlijk een
kompas met de 32 windstreken.
halve bol van koper, opgehangen
in een paar koperen ringen, ringen van Cardanus genaamd, en
wel op zoo’n manier, dat de kompasketel horizontaal blijft,
hoe erg het schip ook stampt of slingert. De kompasketel is
met de ringen van Cardanus in een kompashuis opgesteld.
De schijfvormige roos (fig. 1) is verdeeld in 32 gelijke deelen,
genaamd de streken van het kompas. De naalden, gewoonlijk
4, 6 of 8, zijn bevestigd aan de onderzijde van de roos. In het
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middelpunt van de roos bevindt zich een dop, waarin een
saffier of agaat, welke rust en draaibaar is op een rechtopstaande
naald, die in den bodem van den kompasketel is bevestigd,
zoodat de roos, hangende op die verticale naald, om zijn mid
delpunt kan draaien. Bij gebruik aan boord van schepen wordt
het kompas zoo geplaatst, dat een zwart
:
merk, de zeilstreep,
komt te staan in een stand, evenwijdig aan de kiel. De streek
op de kompasroos, die zich onmiddellijk tegenover dit merkteeken bevindt, geeft de richting aan waarin het schip vaart.
Proeven met Magnetisme

De verschijnselen en wetten van het magnetisme zijn, zooals
wij zullen zien, ten nauwste verwant aan die der electriciteit,
en een juiste kennis daarvan is noodig om bepaalde electrische
toestellen te maken en te laten werken.
Zoowel de machines, die electriciteit opwekken, als die welke
electrische arbeid in mechani
sche arbeid omzetten, kunnen
zonder het mag
netisme niet wer
Fig. 2. Een staafmagneet.
ken. Zoo berus
ten telegrafie en telefonie beide, zoowel op
magnetisme als op electriciteit.
Kunstmatige magneten worden van staal
gemaakt door hen te bestrijken met een zeilsteen
of door toepassing van de een of andere magnetiseerende kracht.
Het maken van zulk een magneet heet mag
netiseeren.
De gebruikelijke vormen, die men in fig. 2
en
3 vindt, zijn respectievelijk bekend als staafFig. 3.
Een hoefmagneet. en hoefmagneten. Zij zijn zeer goedkoop en in
ijzer- en speelgoedzaken verkrijgbaar. Men kan
er vele interessante: en leerzame proeven mee nemen.
stopnaald van het eene einde tot het
Bestrijk b.v. een groote
s
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andere, steeds in dezelfde richting, met één einde van een
staafmagneet. Steek dan de naald in een beetje ijzervijlsel en
er zal een weinig van blijven hangen aan de naald. De naald
is dus een magneet geworden.
Dompel den staafmagneet in ijzervijlsel en let op, dat het
ijzervijlsel in onregelmatige bosjes aan de einden hangt, terwijl
er nagenoeg niets in het midden te vinden is.
Deze proef toont aan, dat de aantrekkingskracht van een
magneet beperkt is tot de einden van de staaf, die de polen
van den magneet heeten.
Let wel, men kan deze polen niet van elkander scheiden.
Dit kan worden aangetoond door een stalen breinaald te magnetiseerenendanin
Naald
tweeën te breken.
Men zal dan zien
.dat elk stuk een
Staafmagneet
magneet op zich
Fig. 4. Een gemagnetiseerde naald en een sstaafmagneet,
~
zelf is, elk met
die men een oogenblik in ijzervijlsel heeft gehouden.
twee polen. Om
te bewijzen, dat dit zoo is, dompele men beide stukken in ijzer
vijlsel, dan zal men zien, dat aan weerskanten van elk stuk
bosjes ijzervijlsel hangen. Deze stukken kunnen weer gebroken
worden met het
zelfde resultaat.
M a gnetische
kracht. De kracht,
Staafmagneet
Staafmagneet
die door een mag
neet op een stukje
ijzer wordt uitge
Draad
Kopspijkertjes
nagels
oefend, is niet op
alle afstanden de
Fig. 5. Het hefvermogen van een staafmagneet.
zelfde. De kracht Hij moet dichter bij de draadnagels gebracht worden
dan bij de kopspijkertjes, omdat de draadnagels
is grooter naarmate
zwaarder zijn.
de magneet dichter
bij het ijzer is en geringer naarmate hij verder weg is.
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Leg eenige kopspijkertjes op een stuk papier en houd er een
magneet boven. Breng den magneet heel langzaam aan naar
beneden, totdat de spijkertjes er tegen opspringen.
Probeer het dan eens met enkele draadnagels. Zij zijn zwaarder
dan de kopspijkertjes en er zal een grootere kracht voor noodig
zijn om ze op te heffen.
De magneet zal veel dichter bij de draadnagels dan bij de
kopspijkertjes gebracht moeten worden voor zij worden opge
tild, waardoor wordt aangetoond, dat de door den magneet
uitgeoefende kracht het grootst is in zijn. onmiddellijke
nabijheid.
Magnetiseer een naald en leg haar op een schijfje kurk, dat
in een glas water drijft. Men zal dan zien, dat de naald altijd
tot rust komt in een stand
B
nagenoeg Noord-Zuid en
_
Naald
steeds met hetzelfde einde
naar het Noorden.
Kurl
Die pool van een mag
neet, die de neiging heeft
naar het Noorden te wij zen, wordt genoemd de
N
=
Noord-zoefeende pool en
Fig' 6' Een ecnvoudig komP“de tegenoverliggende wordt genoemd de Zuid-zoekende pool.
De naam wordt gewoonlijk afgekort tot noordpool en zuidpool.
De noordpool van een magneet wordt vaak aangeduid door
een rechte lijn of een letter N, in het metaal geslagen.
Een gemagnetiseerde naald op een schijfje kurk, dat in een
bakje water drijft, is een eenvoudige vorm van kompas. Fig. 7
toont ons verschillende andere manieren om kompassen te
maken. De eerste methode bestaat uit het ophangen van een
gemagnetiseerde naald aan een uiterst dunnen, zijden draad.
De tweede methode geeft een beeld van een zeer gevoelig
kompas, gemaakt van papier.
Twee gemagnetiseerde naalden worden gestoken door de
zijkanten van een stuk papier, geknipt en gevouwen als aan-
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gegeven in fig. 7. De noordpolen moeten naar denzelfden kant
wijzen. Uit de figuur blijkt verder hoe door middel van een
ander dubbelgevouwen stukje papier en een naald, gestoken
door een schijfje kurk, dit kompas voltooid kan worden (zie
ook fig. 22). Een vorm van kompas, welke het gewone zakDrevel

Naald
Plaat koper

—
_ Zijdevezel

Papier

Papier
Speld

TnnWïlj

Naald
Fig. 7.

Gemagnetiteerde

LSoèïd Naald

naald

Pillen doosje

Verschillende methodes om een eenvoudig kompas te maken.

kompas reeds meer benadert, kan worden gemaakt van een
stukje horlogeveer of klokveer.
Het midden van dit stukje veer wordt uitgegloeid of zachter
gemaakt door het in een gasvlam of in de vlam van een spirituslampje te houden en het dan te laten afkoelen. Magnetiseer
het nu pas.
Leg de veer op een stuk zacht metaal, zooals rood of geel
koper en maak in het midden een deuk met een drevel. De
veer is nu onze kompasnaald geworden. Leg hem nu op de
punt van een speld, die wij door den bodem van een oud
pillendoosje gestoken hebben.
Magnetische stoffen zijn die, welke door een magneet
aangetrokken worden. Laten wij eens de proef nemen met
een aantal verschillende stoffen, b.v. papier, hout, geel koper,
ijzer, rood koper, zink, staal, krijt etc. We zullen dan zien, dat
alleen ijzer en staal door onzen magneet aangetrokken kunnen
worden. De andere stoffen heeten niet-magnetisch. Gewone
magneten trekken slechts zeer weinig stoffen aan. Ijzer, staal,
kobalt en nikkel zijn de voornaamste.
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Aantrekking door andere stoffen heen
De aantrekkingskracht van een magneet werkt door papier,
glas, hout, koper en alle andere stoffen heen (zie fig. 8).
Door een ijzeren plaat werkt de
aantrekkingskracht in veel geringere : s*- Draad
mate, of in het geheel niet, omdat •
Glazen ruit
de ijzeren plaat de magnetische |
\;
kracht afbuigt in richtingen even
wijdig aan het oppervlak van de ï
plaat,
kracht
*
• zoodat. de magnetische
“ .
' : tn d
| r\ËZ~ Staalmagneet1
den spijker in fig. 8 niet zal kunnen |
bereiken.
‘
Magnetische inductie
8. De aantrekking van een
Men kan een aantal kopspijker- Fig.
ijzeren spijker door glas heen.
tjes bij wijze van een ketting aan
een magneet laten hangen. Elk afzonderlijk spijkertje wordt
dan een tijdelijke magneet door inductie.
Als men het spijkertje, dat in aanraking is met den magneet,
het bovenste dus, beetpakt en den magneet plotseling verwijdert,
zullen de spijkertjes dadelijk hun
magnetisme verliezen en uiteen vallen.
Staafmagneet
Verder zullen wij zien, dat een
Kopspijzelfde
magneet een bepaald aantal
kertjes
spijkertjes op deze wijze kan dragen.
Houdt men echter een tweeden mag
mioillllll!ll!llllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIB.
Staalmagneet
neet onder den ketting, zoo, dat zijn
zuidpool onder de noordpool van den
Fig. 9.
Een magnetische ketting.
eersten magneet is, dan kunnen wij
nog verscheidene spijkertjes aan den
ketting toevoegen. Dit komt, doordat het magnetisme in de
spijkertjes door inductie wordt vermeerderd.
Magneten trekken elkaar aan of stooten elkaar af
Laat ons een gewone naald magnetiseeren en die aan een
draad ophangen. Wanneer wij nu met de noordpool van een
staafmagneet het ondereinde van de naald naderen, zal dit

K
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einde, als het een zuidpool is, aangetrokken worden door de
naderende noordpool van den staafmagneet. Is het ondereinde

Draad

Draad

Naald

r Naald

Ongehjknamige
polen

Gelijknamige
polen

Fig. 10.

3/.

Een proef, die ons laat zien, dat on gelijknamige polen elkander
aantrekken en dat gelijknamige polen elkander afstooten.

der naald echter een noordpool, dan zal het worden afgestooten
en kunnen wij het met de noordpool van den staafmagneet
niet aanraken, tenzij wij het beetpakken en vasthouden. Uit
deze proef leeren
•Bakje j*ater
wij de algemeene
2HI|
wet van het mag
netisme kennen:
lje.~
gelijknamige polen
stooten elkander af en
II
ongelijknamige trek
ken elkander aan.
Men kan deze
Fig. 11. Een magnetische boot.
zelfde wet ook op
een andere interessante manier aantoonen, door een klein
bootje te maken van het deksel van een sigarenkistje en daarop
een staafmagneet te leggen (Fig. 11). Leg den magneet zóó,
dat zijn noordpool bij den voorsteven van het bootje is. Laat
het bootje drijven in een bak of emmer water. Nader nu den
achtersteven met de zuidpool van een tweeden staafmagneet
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en het bootje zal wegvaren naar de overzij. Nader dan met de
noordpool en het vaart weer terug. Nader met de zuidpool
den voorsteven en het bootje blijft den magneet volgen.
De afstooting van ge
lijknamige polenkan ook
worden aangetoond door
een aantal gemagneti
seerde naalden, die door
kleine kurkjes gestoken
zijn, zoodat zij in een
kom water drijven kun
nen, met hun punt naar
beneden. De naalden
groepeeren zich dan in
verschillende symme
Fig. 12. Afstooting tusschen gelijknamige
trische figuren naar
polen, aangetoond door drijvende naalden.
gelang van hun aantal.
Houden wij een staafmagneet midden in zulk een groep,
dan stoot hij hen af, of trekt hen aan, al naar zijn polariteit is.

Fig. 13.

Een magnetisch spectrum, waaruit het krachtveld
van een staafmagneet te zien is.

De bovenkanten der naalden moeten natuurlijk dezelfde polari
teit hebben, d.w.z. allemaal moeten zij noordpolen zijn, of
allemaal zuidpolen.
Het magnetisme gaat langs bepaalde lijnen, genaamd:

10
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Magnetische krachtlijnen
Deze zijn altijd gesloten lijnen. De omgeving van een magneet,
waardoor deze krachtlijnen passeeren, wordt magnetisch kracht-

i ®iiii
iÊÉsèllr

t-.fcBH^M
ij|if ■gs

i

iKmgf

Mlllili

Fig. 14.

Magnetisch spectrum, waaruit de krachtlijnen om een hoefmagneet
te zien zijn.
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veld genoemd en het pad, dat zij volgen heet krachtlijnenweg
of magnetisch circuit.
Magnetisch circuit
De banen der krachtlijnen kunnen gemakkelijk worden aan
getoond door een stuk karton of een glasplaat op een staafmagneet te leggen. Strooien wij nu ijzervijlsel op het karton of
glas, dan zal het ijzervijlsel, wanneer we zachtjes tegen het karton
of glas tikken, opspringen en zich volgens de krachtlijnen richten.
Wij zien dan, dat die krachtlijnen gebogen lijnen zijn, die
van uit de eene pool van den magneet uiteenwijken en weer
samenkomen in de tegenoverliggende pool. De krachtlijnen

-ZZZZZZr ••
Fig. 15.

1

Krachtlijnen tusschen gelijk- en ongelijknamige polen.

gaan vanuit de noordpool van den magneet, buigen om door
de lucht naar de zuidpool en voltooien hun terugweg door den
magneet heen.
Het is misschien gemakkelijker zich deze krachtlijnen voor
te stellen als gespannen elastieken ringen, gedeeltelijk liggende
in het staal van den magneet en gedeeltelijk vrij in de ruimte
van pool tot pool.
In fig. 14 zien wij de krachtlijnen om een hoefmagneet.
Tusschen noord- en zuidpool steken de krachtlijnen direct over.
Het verschil tusschen de magnetische velden, opgewekt door
gelijknamige en ongelijknamige polen, blijkt uit hg. 15. Het
bestudeeren van deze figuur zal ongetwijfeld helpen, ons een
voorstelling te vormen van de wijze, waarop aantrekking en
afstooting plaats vindt.
Zooals men ziet vormen de krachtlijnen tusschen ongelijk
namige polen regelmatig gebogen lijnen, terwijl die tusschen
gelijknamige polen een nagenoeg ruitvormige ruimte vormen,
vrij van krachtlijnen, bekend als neutrale zone, of neutraal punt.
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De aarde is een groote magneet
De richting, die door een kompasnaald wordt aangenomen,
wordt de magnetische meridiaan genoemd.
De werking van de aarde op een kompasnaald is precies
dezelfde, als die van een permanenten magneet. Een gemagne
tiseerde naald plaatst zich in den magnetischen meridiaan,
omdat de aarde een groote magneet is met krachtlijnen, die
ongeveer noord-zuid loopen.
Over het algemeen wijst de kompasnaald niet zuiver noord.
Dit komt, doordat de magnetische pool van de aarde, waarheen
de naald wijst, niet op dezelfde plaats gelegen is als de geographische pool. De hoek, die door den meridiaan en den
magnetischen meridiaan gevormd wordt, heet declinatie of
miswijzing. Vandaar, dat een gewone kompasnaald ook wel
declinatienaald wordt genoemd. De declinatie is niet overal
op aarde even groot; bij ons is zij ongeveer 13° West en boven
dien is dit aan kleine veranderingen onderhevig.
Inclinatie
Als men een naald heeft, welke draaibaar is om een horizontale as, dus draaibaar in een verticaal vlak, en deze naald
ondersteund wordt in haar zwaarte
punt, dan verkeert zij in onverschillig
evenwicht, d.w.z. dat deze naald in
sKurk
alle gewenschte standen zal kunnen
blijven staan. Wordt de naald nu
echter gemagnetiseerd en vervolgens
Glas
zóó geplaatst, dat zij zich bevindt
in het vlak van den magnetischen
meridiaan, dan zien wij, dat de naald
niet langer in alle mogelijke standen
Fig. 16. Een eenvoudige
wil
blijven staan, maar schuin naar
incl inat ienaald.
beneden wijst met haar noordpool.
Zij maakt dan in ons land een hoek van 67 ° met het horizontale
vlak. Die hoek heet de inclinatie. De naald wijst schuin naar
beneden met haar noordpool, omdat zij den kortsten weg naar
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de magnetische noordpool aanwijst. Die magnetische noordpool
ligt in het hooge Noorden van Canada en de kortste weg daar
heen is niet langs de welving van het bol vormige aardoppervlak,
maar door de aarde heen, recht er op af. (Vergelijk de verschil
lende standen van het inclinatienaaldje in fig. 17.) Hieruit
volgt direct, dat de inclinatie voor verschillende plaatsen op
aarde ongelijk moet zijn. Aan den magnetischen evenaar ligt
de inclinatienaald precies horizontaal (Noord- en Zuidpool
werken hier met gelijke krachten op de naald), aan de magne
tische polen staat zij pre
cies verticaal en op het
zuidelijk halfrond wijst de
zuidpool der naald naar
beneden.
Inclinatie is evenals de
clinatie aan veranderingen
onderhevig. Het meteoro
logisch instituut te De Bilt
maakt in zijn weerberich
ten wel eens melding van
magnetische
stormen.
Deze
,
1 4. j
F1»- 17*
worden veroorzaakt door
electronenstralingen vanuit de zon. Het feit, dat zij gepaard
gaan met het optreden van zonnevlekken en noorderlichtverschijnselen geeft tenminste een zeer sterke aanwijzing in deze
richting, want in zonnevlekken komen magnetische velden voor.
Een magneetnaald, draaibaar om een horizontale as, onder
steund in haar zwaartepunt, opgesteld in het vlak van den
magnetischen meridiaan en voorzien van een schaalverdeeling
om de inclinatie af te kunnen lezen, wordt genoemd een
Inclinatienaald
Men kan een inclinatienaald gemakkelijk maken door een
breinaald door een kurk te steken voor zij gemagnetiseerd is.
Een tweede naald wordt dan, rechthoekig op de eerste, door
de kurk gestoken en met haar einden op de randen van een
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paar glazen neergelegd. Door de eerste naald te verschuiven
in de kurk, kan men spoedig bereiken, dat zij zuiver horizon
taal in evenwicht komt te liggen. Nu wordt de eerste naald
gemagnetiseerd, door haar te bestrijken met een staafmagneet.
Men noemt dit: magnetiseeren door streek. Worden de
naalden nu weer op de glazen gelegd, dan zien wij, dat de
eerste niet meer in evenwicht ligt, maar naar beneden wijst.
William Gilbert, de lijfarts van Koningin Elizabeth van
Engeland, heeft dit inclinatieverschijnsel nagebootst door een
ijzeren bol te magnetiseeren en een klein inclinatienaaldje dicht
bij zijn oppervlak op te hangen. In plaats van een gemagnetiS

N

N

S

Fig. 18.

seerden bol, kan men nog gemakkelijker een elastieken bal
nemen en daarin een staafmagneet steken ter lengte van de
middellijn van den bal (zie hg. 17).
Permanente magneten vinden toepassing bij het ver
vaardigen van wetenschappelijke instrumenten, sommige meet
instrumenten, telefoons en vele andere toestellen.
Om een bijzonder sterken magneet te maken, magnetiseert
men een aantal stalen platen (lamellen) afzonderlijk en voegt
ze dan samen. Een op deze wijze gemaakte magneet heet
samengesteld of gelamelleerd en kan staaf- of hoefvormig zijn.
Gewoonlijk legt men tegen de polen van een hoefmagneet
een stukje weekijzer, dat men sluitstuk, of anker noemt. Het
dient om het magnetisme niet verloren te laten gaan. Als men
twee staafmagneten heeft, kan men deze ook beveiligen, zooals
uit fig. 18 blijkt.
Wij kunnen ons een staaf staal wel voorstellen als een ver
zameling van microscopisch kleine deeltjes, of nog kleiner,
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moleculen genaamd, waarvan wij kunnen aannemen, dat zij
allemaal magneetjes zijn met een noord- en een zuidpool.
Voordat een staaf gemagnetiseerd wordt, liggen deze magneetjes
kris en kras door elkander,waardoor elk magneetje een ander
neutraliseert, zoodat de staaf, als geheel, geen magnetisme
vertoont.
Men kan dit aannemelijk maken, door een glazen buisje
bijna geheel te vullen met ijzervijlsel. Magnetiseer nu dit buisje
alsof het een staafje staal was. Strijk dus de eene pool van een
staafmagneet verscheidene malen van het eene einde tot het
andere over het buisje heen, altijd in dezelfde richting. Men
kan dan het ijzervijlsel zien bewegen en een bepaalden stand
aannemen. Indien men er nu voor zorgt het buisje niet te
stooten of te schokken, zal het zich geheel als een staafmagneet
gedragen. Schudt men het buisje, dan komen al de kleine
magneetjes weer door elkander te liggen en alle uitwendige
magnetische verschijnselen gaan verloren.
Hieruit volgt, dat men magneten tegen schokken moet
beschermen, daar zij anders hun magnetisme verliezen. Dit
kan ook gebeuren als zij aan groote hitte worden blootgesteld.

HOOFDSTUK II

STATISCHE ELECTRICITEIT

LS wij een pijp zegellak met een lapje flanel wrijven,
kan zij lichte voorwerpjes, zooals stofjes, eindjes draad
en papiersnippers, aantrekken. Als wij zoo’n pijp lak
boven papiersnippertjes houden, zien wij ze opspringen, net
alsof de pijp een magneet is, die stukjes papier in plaats van
ijzer aantrekt.
Dit wordt te weeg gebracht door electriciteit, afgeleid van het
Grieksche woord elektron,
dat barnsteen beteekent.
Men had dit verschijnsel
namelijk het eerst bij
Electrisch geladen
glazen staaf
barnsteen waargenomen,
dat reeds in heel oude
tijden gebruikt werd. Zoo
Papiersnippers
heeft men kralen van
barnsteen gevonden, die
Fig. 19. Een electrisch geladen glazen staaf
minstens 2000 jaar oud
trekt papiersnippertjes aan.
zijn, in de graftomben der
koningen te Mycenae en op verschillende plaatsen op Sardinië.
Het werd door de Ouden ter versiering gebruikt bij wijze
van juweel.
In Syrië werden er een paar duizend jaar geleden zelfs spin
rokkens van gemaakt. Bij het snelle ronddraaien wreef het vaak
tegen de kleeren van de spinster en werd zoodoende electrisch
geladen. Kwam het spinrokken dichter bij den grond, dan
trok het kleine voorwerpjes, zooals eindjes draad en dergelijke
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aan, of soms ook wel den zoom van de kleeding der spinster.
De spinster zag dit natuurlijk heel goed, omdat de aan
getrokken eindjes draad en andere dingen verward geraakten
in den draad dien zij spon, als zij tenminste niet goed oplette.
Het barnsteen spinrokken werd daarom h^rpaga genoemd,
d.w.z. hark of grijper, want het scheen zulke lichte voorwerpen
te grijpen alsof het onzichtbare klauwen had, die niet alleen
grepen, maar ook bleven vasthouden.
In de 18e eeuw, toen Benjamin Franklin zijn beroemd ge
worden proef met een vlieger nam, dacht men, dat electriciteit
een soort van vurige atmosferische ontlading was, die men in
kleine hoeveelheden kon opvangen en bewaren in zoogenaamde
Leidsche flesschen.
Franklin was de eerste, die heeft aangetoond, dat bliksem
en weerlicht electrische ontladingsverschijnselen zijn.
Het is wel interessant eens te vertellen, hoe hij die proef
genomen heeft.
Hij legde twee lichte latjes van cederhout kruiselings op elkan
der en overtrok ze met een zijden zakdoek. Bovenop het staande
latje van dezen vlieger maakte hij een toegespitst stuk koper
draad vast van ongeveer 30 cm. Het touw was van de gewone
soort, maar er zat een stuk zijden lint aan en een sleutel. Het
zijden lint moest waarschijnlijk verhinderen, dat de bliksem
door zijn lichaam ging, daar zijde, zooals verderop zal worden
uitgelegd, een niet-geleider is. De sleutel was vastgemaakt waar
het lint aan het touw was geknoopt en moest dienen als een
geschikte geleider om vonken uit te trekken — als zij tenminste
kwamen. Hij behoefde niet lang op een onweer te wachten en
toen hij het zag opkomen, ging hij met zijn zoon, die toen een
jongen van 22 jaar was, naar buiten. Groote wolken stapelden
zich op en de windvlagen werden grillig en sterk. Een gierende
rukwind nam den vlieger op, die zwaaiend en slingerend al
hooger steeg. Het gerommel van den donder kwam steeds
nader en de regen begon in dikke druppels op het gras neer
te vallen, terwijl de vlieger nog steeds hooger steeg.
M0HGAN en SIMS, Jongens en Electriciteit.
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Spoedig begon de regen zoo hevig te worden, dat Franklin
en zijn zoon onder een nabij afdak moesten schuilen. De natte
vlieger, zwaar van het water, bewoog zich traag door de lucht,
toen plotseling uit een kolossale, laag hangende, zwarte wolk
een bliksemstraal te voorschijn schoot en een donderslag de
aarde deed dreunen. De vlieger steeg hooger en verdween
regelrecht in de zwarte wolk, waaruit hoe langer hoe meer
bliksemschichten te voorschijn schoten.
Franklin keek eens naar het zijden lint en den sleutel. Er
was echter nog niets bijzonders aan te zien. Zou de proef
mislukken? Plotseling gingen de losse, harige vezels van het
vliegertouw rechtop staan. Nu was het oogenblik gekomen.
Zonder de minste aarzeling hield hij den knokkel van zijn
wijsvinger bij den sleutel en dadelijk sprong een vonk van sleutel
op knokkel over. Daarna nog een en toen steeds meer. Het waren
allemaal van die zelfde vonkjes, zooals hij al honderden malen
gemaakt had met een glazen staaf. Dat deze proef hem evengoed
het leven had kunnen kosten, zag hij blijkbaar niet in.
Franklin’s theorie werd op deze wijze bewaarheid, de groote
ontdekking was voltooid, hijzelf werd daardoor beroemd.
De oorzaak van den bliksem is het opeenhoopen van de electrische ladingen in de wolken, die uit heel kleine waterdeeltjes
bestaan, aan de oppervlakte waarvan de electriciteit zich bevindt.
Deze ladingen worden sterker, naarmate de waterdeeltjes zich
samenvoegen en grooter worden. Naarmate de ontelbare menigte
druppels aangroeit, stijgt de spanning en de wolk is spoedig
zeer sterk geladen.
Door den invloed van een verschijnsel, dat wij inductie noemen
en waarmee wij al kennis hebben gemaakt door de proef met
de kopspijkertjes en den magnetischen ketting, wordt de door
de lading uitgeoefende kracht sterker, wanneer zich een tegen
gestelde lading op een naburige wolk bevindt, of op een voor
werp op de aarde eronder. Deze tegengestelde ladingen trachten
voortdurend elkander dwars door de tusschenliggende lucht
heen te bereiken.
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Zoodra de lading sterk genoeg geworden is, schiet een blik
semstraal, die soms wel 15 km lang kan zijn, over. De snel
zeer hoog verhitte lucht op het pad van den bliksem zet met
groote kracht uit, maar onmiddellijk stort zich andere, koudere
lucht in dit gedeeltelijk luchtledig, waardoor het schrikaan
jagend geluid ontstaat, dat wij donder noemen.
In de achttiende eeuw dacht men, dat electriciteit een soort
vurige ontlading van de lucht was, zooals we reeds hebben
vermeld. Later werd ontdekt, dat zij door bepaalde stoffen
scheen te stroomen en dus dacht men dat electriciteit een vloei
stof was. Tegenwoordig wordt het bestaan aangenomen van
electriciteitsdeeltjes, die een z.g. negatieve lading bezit
ten : electronen,
en van deeltjes
die positief ge
laden zijn: pro
tonen genaamd.
Al heel vroeg
werd ontdekt.dat
Papier
electriciteit door
Fig. 20. Een stuk droog schrijfpapier kan door
sommige stoffen
wrijving een electrische lading verkrijgen.
werd geleid, maar
door andere niet. Deze werden respectievelijk geleiders en nietgeleiders of isolatoren genoemd. Metalen, zooals zilver, koper,
goud en andere stoffen, zooals houtskool, oplossingen van
zouten en zuren enz. zijn goede geleiders. Ook het menschelijk
lichaam, de aarde en water (behalve wanneer dit water buiten
gewoon gezuiverd is) geleiden de electriciteit. Dit mogen wij
nooit uit het oog verliezen en zeker niet, wanneer wij later
proeven nemen met dynamische electriciteit, want reeds ontel
baar velen hebben hun leven verloren, doordat zij met stroomvoerende voorwerpen in aanraking kwamen, terwijl zij niet
van de aarde of van het water geïsoleerd waren. Glas, lak,
paraffine, zwavel, zijde, eboniet, wol, verschillende oliën, was,
enz. zijn niet-geleiders of isolatoren, terwijl vele andere stoffen
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zooals hout, marmer, papier, katoen, linnen, enz. halfgeleiders
heeten. In het aanhangsel vindt men een lijstje van diverse
stoffen, in volgorde van hun geschiktheid om dienst te doen
als geleider of niet-geleider.
De electriciteit doet zich op tweeërlei wijze kennen, n.1.
als statische en dynamische.
De eerste wordt gewoonlijk door wrijving opgewekt, de
laatste door chemische werking of door speciale machines,

v

Fig. 21.

V

Een nieuwe sensatie voor poes.

doch die zullen wij later in een afzonderlijk hoofdstuk
behandelen.
Laten wij eens een stuk schrijfpapier verwarmen, het dan op
een houten tafel leggen en het vlug en flink met de hand wrijven.
Het zal al gauw aan de tafel vast gaan zitten en niet meer willen
verschuiven, zooals eerst. Als wij een der punten een beetje
optillen, zal zij direct weer terug willen springen. Nemen wij
het papier van de tafel af, dan zal het aan onze handen en kleeren
willen vastkleven. Als wij het bij ons gezicht houden, zal het
een jeukend gevoel veroorzaken. Dit gebeurt allemaal, omdat
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het papier een electrische lading heeft gekregen. Het wordt
naar de andere voorwerpen toegetrokken, omdat zij neutraal
of ongeladen zijn.
Alle proeven met statische electriciteit slagen het best in
den winter bij droog, vriezend weer. De lucht moet droog zijn,
’s Zomers immers bevat zij veelal vocht en waterdamp. Water
damp is een halfgeleider en daarom zal ’s zomers de omringende
lucht de statische electriciteit haast net zoo gauw afleiden, als
zij wordt opgewekt.
Wacht eens een mooien winterdag af, met helder, droog
vriezend weer. Als poes dan bij de kachel ligt, gaan wij haar
aaien, maar nu niet langzaam en zachtjes, maar vlug en nogal
stevig. De haren zullen overeind gaan staan en wij hooren een
zwak krakend geluid, dat veroorzaakt wordt door het over
springen van kleine vonkjes tusschen de kat en de hand. Als
wij dit in een volkomen donkere kamer doen, kunnen wij de
vonkjes duidelijk zien. Houden wij nu den knokkel van b.v.
onzen wijsvinger bij de neus der kat, dan springt er een vonkje
op dien knokkel over, wat voor poes een geheel nieuwe, doch
overigens volkomen onschuldige en pijnlooze sensatie is.
Laten wij dienzelfden dag ook eens probeeren ons haar te
kammen met een rubber kam. De haren zullen ons dan letterlijk
te berge rijzen en het zwak krakende geluid, dat een bewijs
is, dat er vonken overspringen wanneer wij den kam door
de haren trekken, kan duidelijk worden gehoord. De electri
citeit wordt opgewekt door wrijving tusschen het haar en
den kam.
Zoo kan zij ook ontstaan door wrijving tusschen een aantal
andere stoffen. Een ebonieten en een glazen staaf, een rubber
kam of een pijp lak kunnen zeer gemakkelijk electrisch geladen
worden, door ze vlug flink te wrijven met een warm, droog
stuk wol flanel.
Electroscopen zijn toestellen om de aanwezigheid van
statische electriciteit aan te toonen.
Een heel eenvoudige electroscoop kan op bijna dezelfde
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manier worden gemaakt, als het papieren kompas, dat in het
vorige hoofdstuk beschreven is (fig. 22 en 7).
Wanneer wij er een glazen staaf bij houden, kunnen wij het

Speld —I

Ik
Hier
lijmen

B

!

O

Kurk -

Papier

Fig. 22. Een papieren electroscoop.

papiertje snel laten ronddraaien, net als een kompasnaald, die
wij met een staafmagneet naderen.
De electrische slinger

Wij kunnen dit eenvoudige instrument heel gemakkelijk
maken, wanneer wij een klein kurkje of liever: een vlierpitballetje aan een dun
IJzefdraad
nen zijden draad be
vestigen en dezen ophangen aan een omge
Zijden draad'
bogen stuk ijzerdraad,
dat wij door een kurk
'Al erp
steken, die wij op een
balletje
Flesch
flesch
doen (fig. 23).
Electrisch geladen staaf
De flesch is noodig om
een geïsoleerd statief
te hebben. Als wij nu
met een geladen staaf
Fig. 23. Een electrische slinger.
het vlierpitballetje naderen, komt het de staaf tegemoet. Raakt het balletje de staaf
aan, dan draagt deze een weinig van haar electriciteit aan het
balletje over, dat dus zoodoende lading verkrijgt. Direct daarop
springt het balletje van de staaf af en hoe dicht men de staaf
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er ook bij houdt, men zal het niet meer kunnen aanraken.
Dit verschijnsel doet ons denken aan een der polen van de
kompasnaald, die wij met de gelijknamige pool van een staafmagneet ook niet konden aanraken.
Wanneer wij het balletje voor den eersten keer met de staaf
naderen, is het nog ongeladen, maar zoodra er aanraking plaats
vindt, gaat er lading op over en stooten het balletje en de staaf
elkander af, evenals de gelijknamige polen van een paar magneten
elkander afstooten. Immers zij zijn gelijknamig geladen en gelijk
namig geladen lichamen
stooten elkaar af.
Als wij goed opgelet
hebben, is hetzelfde
verschijnsel al door ons
waargenomen,toen wij
bezig waren met de
Vlierpitballetjes
geladen staaf en de
Electritch geladen rtaa<
papiersnippertjes, die
rFlesch
eerst
aangetrokken
werden, maar daarna
afgestooten.
De afstooting tusFig. 24. Een dubbele electrische slinger.
schen twee gelijk
namig geladen lichamen kan worden aangetoond met behulp
van een dubbelen electrischen slinger (fig. 24).
Deze wordt gemaakt door twee vlierpitballetjes met twee
zijden draden aan het zelfde statief op te hangen.
Raken wij nu met een geladen glazen staaf de vlierpitballetjes
aan, dan vliegen zij dadelijk uiteen, omdat zij gelijknamig
geladen zijn.
De goudblad electroscoop is een gevoelig instrument om
geringe statische ladingen aan te toonen.
Toch is het geen heksenwerk zoo’n instrument te maken.
Wij hangen twee smalle strookjes van het dunste cigarettenpapier of vloeipapier, of nog beter: twee strookjes goudblad
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over het haaks omgebogen einde van een stuk koperdraad in
een wijdmondige glazen flesch, die de strookjes tegen luchtstroomingen beveiligt. Tevens dient zij als isoleerend statief.
Ter afsluiting nemen wij
Schijf -Cj Paraleen stuk paraffine, door het
^ne Koper
Glazen buis
midden waarvan een glazen
|
draad
buisje loopt. Hierdoor gaat
weer het stuk koperdraad,
»i1
waarvan het onderste ge
Goudblad
deelte rechthoekig is omge
bogen om de strookjes goud
/\
/ 'blad
blad te dragen. Een metalen
schijf, of bol, ongeveer 5 cm
in diameter, is aan het boven
einde van den koperdraad
Fig. 25. Een goudblad electroscoop.
vastgesoldeerd (fig. 25).
Als wij nu met een electrisch geladen pijp lak of glasstaaf
de schijf van den electroscoop naderen, zullen de strookjes
bladgoud elkander zeer krachtig afstooten. Als het instrument gevoelig is,
Zijden
zullen zij zelfs eenigen tijd, voordat
draad
de staaf de schijf aanraakt, beginnen
uiteen te wijken. Het is zelfs wel moge
Beugel ven
lijk een zoo gevoeligen electroscoop Glazen jtaa*
ijzerdraad
te maken, dat de houtschilfers, ont
staan door het slijpen van een punt Fig. 26. Het ophangen van
een geladen staaf in een
aan een potlood, de blaadjes doen
beugel van ijzerdraad.
uitwijken.
Positieve en negatieve lading. Wij wrijven een glazen
staaf met een stukje zijde en hangen haar dan op in een
beugel van ijzerdraad (zie fig. 26). Wij laden nu een tweede
staaf eveneens met een lapje zijde en naderen daarmee het
eene einde van de hangende staaf. Deze laatste wordt dan
afgestooten.
Vervolgens laden wij een pijp lak met een lapje wol flanel
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en naderen daarmee het eene einde van de hangende staaf.
Thans wordt deze aangetrokken.
Zoo verder gaande vinden wij, dat twee pijpen lak elkaar

Glazen staal
Glazen staal

Glazen staal

Pijp lak
Fig. 27.

Gelijknamig geladen lichamen stooten elkander af; ongelijknamig
geladen lichamen trekken elkander aan.

afstooten. Deze proef toont ons, dat er twee soorten electrische
lading bestaan: positieve lading door glas met zijde te wrijven
en negatieve lading door lak met flanel te wrijven.
Dezelfde wet, die
Glazen
voor het magnetisme
- handvat
geldt, is met een kleine
verandering, ook toe
passelijk op statische
ö
Schijf
electriciteit, namelijk:
gelijknamig geladen li
chamen stooten elkan
der af en ongelijknamig
Fig. 28. De electrophoor.
geladen lichamen trek
ken elkander aan.
De electrophoor is een in 1775 door Volta uitgevonden
toestel. Het levert ons statische electriciteit voor een geheele
reeks interessante proeven. Een electrophoor bestaat uit twee
deelen, een ronde koek van harsachtige substantie in een ronde^
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metalen bak en een ronde, metalen schijf, die van een isoleerend
handvat is voorzien.
Om een electrophoor te maken, nemen wij een oud, plat
bakblik en vullen het met stukjes hars of zegellak. Nu gaan wij
heel voorzichtig het blik verwarmen, zoodat de hars smelt.
Wij doen dit liever niet op een gas- of petroleumtoestel, omdat
de vlam al gauw ,,in de pan’* zou slaan, maar op een matig
warm plekje op het fornuis of op de kachel. Wanneer de hars
smelt voegen wij er meer aan toe, totdat het blik bijna vol is.
Als alles gesmolten is, zetten wij het voorzichtig op een koel
plekje weg, waar het rustig, zonder dat iemand er aan kan komen,
in het blik hard worden kan.
Nu knippen wij een nette, ronde schijf uit een stuk blik,
zink of plaatkoper en nemen de middellijn ongeveer 5 cm minder,
dan die van het bakblik. Vervolgens soldeeren wij een klein
buisvormig stukje, gemaakt uit eenl plaatje geel koper of blik,
in het middelpunt der schijf en 1bevestigen hierin met een
beetje zegellak het handvat. Dit bestaat uit een glazen buis of
staaf, ongeveer 2 cm dik en 12 cm lang.
Om onzen electrophoor te kunnen gebruiken, moet eerst de
harsachtige koek geslagen of flink gewreven worden met een
warmen, wollen of flanellen doek. Dan zetten wij de schijf op
den koek en terwijl wij het isoleerend handvat met de rechter
hand vasthouden, raken wij met de linker even de schijf aan,
die wij daarna met de rechterhand aan het handvat optillen.
De schijf heeft nu een groote lading positieve electriciteit
verkregen en als wij de knokkels van de linkerhand naar den
rand der schijf brengen, springt er, nog voor er aanraking
heeft plaats gevonden, een vonk over.
Dit kunnen wij eenige malen herhalen; de harskoek behoeft
slechts af en toe opnieuw geladen te worden.
Springende papieren kikkers

Uit een stuk dun vloei- of cigarettenpapier knippen wij kleine
kikkers, die wij, in tegenstelling met al het andere, dat wij bij
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proeven met statische electriciteit hebben gebruikt, nu eens
niet kurkdroog maken, maar een heel klein beetje vochtig,
doch vooral niet te erg. Wij leggen ze op de schijf, raken deze
weer even aan en heffen haar dan aan het handvat omhoog.
Als de kikkers nu niet te nat zijn, springen ze direct van de
schijf af, zoodra die opgetild wordt.
Iets dergelijks zien wij ook, wanneer wij een glazen plaat
op twee stapeltjes boeken van ongeveer 10 cm hoogte neer
Kikker vi
crêpepapier

■irnnn^J
Electrophoor
Fig. 29.

Springende papieren kikkers.

leggen en haar zachtjes met een zijden doekje of zelfs met de
vingers wrijven. Hebben wij onze kikkers of andere figuurtjes
van vloeipapier onder de plaat op de tafel neergelegd, dan zullen
zij op en neer gaan springen.
Gij zult nu wel opgemerkt hebben, dat er twee soorten
electrische lading bestaan, positieve en negatieve, dat zij altijd
van elkander zijn gescheiden en dat zij tegelijkertijd worden
opgewekt.
Dit maakt een groot verschil met wat wij bij het magnetisme
hebben waargenomen ; immers daar kunnen geen afzonderlijke,
op zich zelf staande polen voorkomen: de eene pool kan niet
bestaan zonder de andere.

HOOFDSTUK III

ELECTRISEERMACHINES

De wrijvingselectriseermachine

E electrophoor, dien wij in het vorige hoofdstuk hebben
beschreven, kan voldoende electriciteit voor een reeks
proeven leveren, maar voor grootere hoeveelheden
electriciteit hebben wij een electriseermachine noodig. Deze
is samengesteld uit twee deelen. Het eene wekt de electriciteit
op door wrijving van twee lichamen tegen elkander, het andere
dient om de aldus ver
kregen lading op te
Wrijvingslichaam
nemen.
De eerste electriseerCOLLECTtR
machines bestonden uit
•K/uk
een bol van zwavel, be
vestigd op een as, die
door een kruk gedraaid
r
kon worden. Wanneer
Fig. 30. Een wrijvingselectriseermachine van
nu iemand, die op een
voren gezien.
harskoek stond, welke
hem isoleerde, zijn droge handen tegen den draaienden bol
aandrukte, dan konden er vonken uit hem worden getrokken.
Naderhand gebruikte men i.p.v. zijn handen, een leeren
kussen en een glazen cylinder i.p.v. den bol van zwavel, zoodat
toen de electriseermachine bestond uit een cylinder of schijf
van glas, bevestigd op een horizontale as, die door een kruk
kon worden gedraaid. Een leeren kussen, dat met paardenhaar
is opgevuld en bestreken met zink- of tin-amalgaan in poeder-
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vorm, drukt aan één kant tegen den cylinder. Een collector in
den vorm van een cylinder met een rij spelden of scherpe spijkers
erin, staat aan den anderen kant (zie fig. 30). Een zijden lapje,
dat aan het leeren kussen is bevestigd, ligt over den cylinder
en bedekt den bovenkant daarvan. Als de kruk gedraaid wordt,
vindt er wrijving plaats tusschen het leeren kussen en het glas.
Dit maakt, dat zich op het glas een positieve lading ophoopt,
welke, als de cylinder ronddraait, door de rij spelden of spijkers
wordt opgenomen en overgebracht naar den collector.
Het eerste wat wij bij het maken van een electriseermachine
noodig hebben, is een glazen cylinder van minstens 15 cm
middellijn en ongeveer 25 cm lang. Aan weerskanten sluiten
wij hem af met houten schijven van 2,5 cm dikte, die heel zorg
vuldig in den glazen cylinder moeten worden vastgekit.
Het best kunnen wij hiervoor nemen 225 gram hars, 140
gram bijenwas en 7 gram roode oker. Wij smelten dit alles op
een matig warme kachel en mengen het goed. Vervolgens dom
pelen wij de houten schijven daarin en duwen ze voorzichtig
in de beide einden van den glazen cylinder. Als het kit goed
droog geworden is, moeten de schijven zoo stevig vast zitten,
dat wij ze niet los kunnen krijgen.
Korte houten spillen worden nu aan beide einden bevestigd.
Een daarvan moet ver genoeg door den voorsten stijl heen
steken om er een kruk aan vast te kunnen maken.
Wij hebben thans een zwaren houten voet noodig om er de
machine op te monteeren. Daarop worden twee stijlen stevig
vastgezet, die de as van den cylinder moeten dragen (zie fig. 33).
Wij zijn nu zoover, dat het wrijvingslichaam en de collector
kunnen worden aangebracht. Het wrijvingslichaam bestaat uit
een stuk hout ter lengte van 15
20 cm en met een dwars
doorsnede van 2,5 X 2,5 cm. Het stuk hout wordt met schellak
bestreken en met staniol beplakt. Daarna slaan wij er met kleine
kopspijkertjes een ruw stuk leer op (fig. 31) en vullen het daarna
stijf op met paardenhaar. Een latje, 5 cm breed en 1,5 cm dik,
wordt aan den achterkant van het wrijvingslichaam stevig vast-
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gemaakt. Dit latje moet juist zóó lang zijn, dat, als het ondereinde
op den houten voet rust, het wrijvingslichaam zich ter hoogte van
de cylinderas bevindt. Het onder
einde kan met een koperen scharniertje aan den voet worden
bevestigd. Twee elastiekjes zijn
gespannen op haakjes, die geslagen
zijn in het wrijvingslichaam en den
voet, zóó,dat zij het wrijvingslichaam
stevig tegen den cylinder aan trek
ken. Fig. 31 laat ons een andere
wijze van monteeren zien. Hier kan
men het met behulp van een vleugel
moer vastklemmen op den voet, het
daarop heen en weer schuiven en
zoo den druk naar believen regelen.
De collector wordt gemaakt van
Fig. 31. Het wrijvingslichaam.
een eind gordijnstok met een middel
lijn van ongeveer 4 en een lengte van 20 cm. Vervolgens wor
den de einden netjes rond bij gewerkt en met schuurpapier
glad gemaakt. Met behulp van schellak wordt ook hierover een
laagje staniol geplakt. Wanneer
dit goed droog is, drukken wij
met een buigtang een aantal lange
spelden, waar wij de koppen eerst
afgeknepen hebben, in den collec
tor (zie fig. 32). Zij moeten onge
veer 1 cm van elkaar verwijderd
Vortkbol
zijn en de punten moeten naar
Glazen
buiten steken.
staaf
Wij boren vervolgens een gat
Fig. 32. De collector.
in het midden van den onderkant
van den collector, zoodat wij er een glazen staaf van 12 mm
middellijn in kunnen steken. Een tweede gat van dezelfde grootte
wordt in den voet geboord en wel zóó, dat, als de glazen staaf
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er in staat, de tanden van den collector zich ter hoogte van de
cylinderas bevinden en hun punten ongeveer 5 mm van het
glas af zijn. De glazen staaf is noodig om den collector te isoleeren. Zij wordt in collector en voet stevig vastgezet met een
beetje van het zoo juist door ons gemaakte kit. In plaats van een
glazen staaf kunnen wij ook een glazen buis, b.v. een stukje
peilglas gebruiken.
Een lapje zijde, in schellak gedrenkt, 20 & 22,5 cm breed en
lang genoeg om den glazen cylinder voor de helft te omspannen,
wordt met een paar punaises aan het wrijvingslichaam vast
gestoken, zóó, dat het de bovenste helft van den cylinder
bedekt en 5 mm van de punten van den collector verwijderd
blijft.
De machine is nu klaar en als wij de kruk vlug draaien,
kunnen wij vonken uit den collector trekken. Zij zullen waar
schijnlijk wel erg kort zijn, ongeveer 1 cm misschien, maar
zij kunnen, als het glas tenminste van de juiste kwaliteit is,
gemakkelijk 7 cm lang worden. Wij moeten daartoe het wrij
vingslichaam met amalgaam bestrijken.
Dit kunnen wij maken door b.v. 30 gram tin te smelten en
daaraan 30 gram zink in kleine stukjes toe te voegen. Zoodra het
zink ook gesmolten is, wordt aan dit mengsel 60 gram kwikzilver
toegevoegd, dat wij tevoren hebben verwarmd. Gedurende
deze geheele bewerking passen wij er wel voor op, ook niet
het minste der ontwikkelde dampen in te ademen. Wanneer dit
mengsel zich goed vermengd heeft, gieten wij het in een bakje
koud water langzaam over. Hierdoor krijgen wij kleine metaal korrels, die wij, na het water afgegoten te hebben, met een
hamer tot poeder slaan. Vervolgens smeren wij het leer van
het wrijvingslichaam zeer dun in met reuzel en daarna met
het poedervormig amalgaam.
Om de beste resultaten met onze machine te krijgen, moeten
wij haar steeds zorgvuldig stofvrij houden en alle amalgaam,
dat aan het gas blijft zitten, daarvan verwijderen. Ook moeten
wij niet vergeten de glazen staaf onder den collector eerst met

JONGENS EN ELECTRICITEIT

32

een heeten wollen doek te wrijven en de machine dichtbij een
kaclicl ot' radiator te plaatsen.
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Een machine van Wimshurst bestaat uit twee met schel
lak bestreken glazen platen, die in tegengestelde richting draaien.
Aan de buitenzijden zijn een aantal sectoren van staniol straals
gewijze met schellak vastgeplakt. Voor de voorste en achter de
achterste schijf is een conductor geplaatst. Zij staan naar ver
schillende kanten schuin en wel onder een hoek van 90°
ten opzichte van elkaar. Zij eindigen elk aan weerskanten in
borstels van heel fijn koperdraad. De electriciteit wordt opgenomen door een stel collectors.
De glazen schijven zijn elk 45 cm in diameter. Wij koopen
ze liefst op maat gesneden. Het is voor den handelaar, die
hulpwerktuigen heeft, een kleine moeite en wij zouden er zelf
veel last mee hebben.
Wij moeten er alleen
op letten, dat wij mooi
helder glas krijgen,
zonder
golven
en
blaasjes.Over het alge
meen zal zoogenaamd
,,gewalst dubbel-dik”
het best voldoen. Het
verdient verder wel
aanbeveling, ter wille
van de veiligheid, de
scherpe randen wat te
laten rondslijpen.
Nu gaan wij eerst
een
papieren patroon
Fig. 34. Papieren patroon.
maken. Op een stevig
stuk teekenpapier van 50 X 50 cm zoeken wij het middelpunt
door twee diagonalen te trekken. Beschrijven wij thans een
cirkel met een middellijn van 10 cm, en vervolgens nog drie
concentrische cirkels met middellijnen van respectievelijk 20,
40 en 45 cm. Dan verdeden wij den buitensten cirkel in 16
gelijke deden en trekken de 16 radiale lijnen, als in fig. 34.
MORGAN en 8IMS Jongene en Electriciteit.
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De Sectors worden geknipt uit dik en goed vlak staniol
volgens het voorbeeld in fig. 35. De grootste breedte is 38 mm
en de kleinste 19 mm. De lengte bedraagt 10 cm. Wij hebben
32 zulke sectoren noodig, die wij het gemakkelijkst met behulp
van een kartonnen model kunnen maken.
Wij maken de glazen schijven goed met spiritus schoon en
drogen ze af. Daarna bestrijken wij ze tweemaal met een dun
•----------------------------------- 45 c.M..-------------------------------------

Fig. 35.

Schijf met aangebrachte sectors; patroon voor de sectors,

laagje witte schellak. Als zij droog zijn, leggen wij een der
schijven op het papieren patroon (volgens fig. 34) zoodat de
omtrek van de schijf ligt op den grootsten cirkel.
Nu zetten wij een gewicht midden op de schijf, zoodat zij
niet verschuiven kan en plakken 16 sectoren met dik schellak
er op vast. De sectoren worden met behulp van de cirkels (20
en 40 cm middellijn) en de radiale lijnen symmetrisch verdeeld.
Beide schijven moeten op dezelfde wijze behandeld worden.
Er mogen geen luchtbelletjes onder de sectors blijven zitten en
ook de randen moeten goed aan het glas hechten. Zij moeten
mooi glad uitgewreven worden, want ook rimpels of kreukels

■
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mogen niet te zien zijn. Ten slotte moeten de schijven er uit
zien als in fig. 35.
De naven worden met behulp van een draaibank gemaakt.
Zij zijn van hout; hebben aan het grootste einde een diameter
van 10 cm en aan het andere einde een van 38 mm. In elk der
naven wordt in het dunne gedeelte, dicht bij het einde, een
groef gedraaid waarin een rond, dun leeren drijfriempje loopen
moet. Verder moet in elke naaf een gat geboord worden en wel
zuiver in het hart van het dunne
gedeelte (zie fig. 36). In deze
Doorsnede
gaten worden naafbussen aan E
É
gebracht van messingbuis met O
een inwendigen diameter van
i Engelschen duim (12,7 mm).
Groef voor
sncar
Deze buisjes moeten goed
sluitend in de gaten passen; Fig. 36. Een der naven, gedeeltelijk in
zij moeten daar stijf in gedre doorsnede, om de messing naafbus te
laten zien.
ven worden.
Nu bestrijken wij de naven met schellak. Als dit droog is,
leggen wij de schijven op het volgens fig. 34 gemaakte papier,
zóó, dat de rand samenvalt met den grootsten cirkel. De sectors
moeten boven liggen.
Wij smeren dan bichromaat-kit op het groote einde van een
der naven en drukken haar midden op de schijf, zoodat haar
omtrek samenvalt met den kleinsten cirkel op het papier.
Vervolgens zetten wij een gewicht op de naaf en laten alles op
een rustig plekje staan, tot het door en door droog is. Dit kan
12 uren, of langer, duren.
Het kit wordt gemaakt door een weinig gom van goede kwali
teit in een kommetje te doen en met koud water te overgieten.
Laat het staan totdat het zacht geworden is en zooveel mogelijk
water heeft geabsorbeerd. Giet dan het water af en voeg er
zooveel ijsazijn bij, dat het de gom bedekt. Verwarm het mengsel
tot het vloeibaar is en roer tot er geen klontjes meer in zijn. Voeg
er nu een theelepel kalium bichromaat in poedervorm aan toe.

[
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Het kit moet vanaf dit oogenblik in donker bewaard worden,
want het zonlicht maakt het zóó hard, dat het onoplosbaar wordt.

55
* * 7.5 c.M.

63.5 c.M.--------------

Fig. 37.

Het voetstuk.

Het voetstuk van de machine is samengesteld uit twee
latten: lang 63,5 cm; breed 7,5 cm; dik 38 mm en uit twee
dwarsliggers van dezelfde dikte en breedte, doch met een
lengte van 38 cm. Aan weerskanten van het voetstuk worden
halverwege de langsliggers 7,5 cm breede uitsparingen gemaakt,
waarin de onderkanten der stijlen half ingelaten worden
(fig. 37 en 38).
De stijlen zijn
43 cm lang, 7,5 cm
breed en 38 mm dik
De gleuf in het
------------------ 43 c.M.------benedenste
gedeel
Fig. 38. De «stijl.
te is even wijd als
de langsliggers dik zijn en bevindt zich op zoo’n hoogte, dat
als de stijl op zijn plaats zit, zijn voet op de tafel rust, evenals
de onderkant der dwarsliggers.
De riemschijven worden ook op een draaibank gemaakt.
Zij hebben een middellijn van 18 cm en zijn 22 mm dik. In
den rand wordt een groef gedraaid, waarin een rond, leeren
drijfriempje loopen moet. De riemschijven worden op een
houten as bevestigd, die wij van een ronden gordijnstok hebben
gemaakt. Zij worden er zóó op vastgelijmd, dat hun groeven
precies onder die der naven liggen. De einden der as gaan door
gaten in de stijlen, 12,5 cm boven het ondereinde (fig. 38).
De as wordt aan één kant voorzien van een kruk met handvat.
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Houten as

s

I
i. J'

Doorsnede

’l
*
ï
i

2.2 c.M.

Fig. 39.

De riemschijven en de as.

De glazen schijven worden met hun naven gemonteerd op
ijzeren asjes, die in het bovenste gat der stijlen worden vastgezet.
De zich in de stijlen
bevindende gedeelten
f Groef
der asjes worden name
5
lijk aan één kant plat
O
As
gevijld, zoodat zij met
behulp van een drukschroef stevig vastge
Fig. 40. De naaf en de as.
klemd kunnen worden,
waardoor zij niet kunnen meedraaien. Wanneer wij nu nog
een klein, maar niet te dun
fiber
ringetje precies in het
II 3" Vonkarm
middelpunt van één der glazen
- schijven vastlijmen, kunnen
(
v v deze elkaar onder het rond
draaien niet raken.
De collectors of conduc
v-—Buis
tors, zuigers of ook wel kam
men, etc., worden op glazen
Glazen staaf
staven van 2,5 cm dikte be
vestigd. Deze passen in gaten
(G. G. fig. 37) geboord in de
dwarsliggers van het voetstuk.
Fig. 41. Hoe de bol, etc. op de glazen
Bovenop de glazen staven mastaaf bevestigd wordt.
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ken wij geelkoperen bollen, die een middellijn van 5 cm hebben.
Deze worden op de staven aangebracht door een eindje koperpijp
aan den bol te soldeeren en dit over het einde der staaf te
schuiven. De staven moeten zoo lang zijn, dat de middelpunten
der bollen in één lijn liggen met de middelpunten der schijven.
Nu maken wij twee vorken, zooals in fig. 42. Wij nemen

Or~~X

Fig. 42. Een collector, kam of zuiger.

daarvoor een staaf geelkoper, 3/16 Eng. duim dik (4,7 mm) en
soldeeren bollen van het zelfde metaal aan de einden. De vorken
zijn 28 cm lang.
Wij boren een groot aantal fijne gaatjes aan den binnenkant
der tanden en soldeeren hierin door midden geknipte spelden
vast, die met de punten naar elkander wijzen. Nu moeten wij
deze ,,kammen” nog aanbrengen. Daarvoor boren wij een
horizontaal gat door elk der bollen op de glazen staven, schuiven
de stelen der ,,vorken’* er door en soldeeren ze vast. Aan het
einde van een der ,,stelen” kan een ontlaadknop gesoldeerd

Borsteltje

Fig. 43. Dwarsconductor met borstels.

worden (O.K. fig. 44), terwijl de andere kan worden voorzien van
een isoleerend handvat, vervaardigd van een staafje eboniet.
De vonkarmen reiken over de schijven heen en zijn s/8 Eng.
duim dik (9,5 mm). Zij zitten los boven in de geelkoperen
bollen, zoodat zij gedraaid of afgenomen kunnen worden. Wij
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boren dus in eiken bol een gat van 3/8 Eng. duim (fig. 41) en
schuiven de vonkarmen er in.
x—x V.O.

Fig. 44.
B, borstel; K, kam;
S,
Ter wille van de

De complete Wimshurst of influentie machine.
OK, ontlaadknop; I, glasstaaf; H, handvat; V, vonkarm;
sector; VO, vonkopening; R, riemschijf.
duidelijkheid zijn verscheidene sectoren niet geteekend.

Bovenop een der vonkarmen soldeeren wij een geelkoper
bolletje van 2,5 cm middellijn, en op den anderen een zelfde
bolletje van 5 cm middellijn.
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Op de einden der assen, welke de glazen schijven dragen,
soldeeren wij ook zulke bollen, beide 5 cm in diameter. Wij
boren door eiken bol een gat van ’/4 Eng. duim (6,3 mm) en
schuiven daardoor een geelkoperen staafje, 1/4 Eng- duim dik,
dat wij vastsoldeeren (hg. 44 B B). De einden dezer staafjes
worden voorzien van borsteltjes van zeer fijn koperdraad en
vervolgens omgebogen, zoodat de borsteltjes juist tot op de
glazen platen reiken. Deze dwarsconductors worden vastgezet
in een stand, ongeveer overeenkomende met den in fig. 44
geteekenden.
De riemschijven worden door middel van ronde drijfriempjes
verbonden met de naven. De achterste riem wordt kruiselings
gelegd, teneinde de achterste schijf in tegengestelde richting
te laten draaien.
Als wij de machine met de noodige zorgvuldigheid hebben
gebouwd, kunnen wij haar nu wel eens laten werken. Daartoe
raken wij eerst verscheidene sectoren aan met de geladen
schijf van een electrophoor. Wordt dan vervolgens het handvat
gedraaid, dan behoort de opgezamelde electriciteit zich te
ontladen over de vonkopening bovenop de machine. De vonken
moeten helder blauw zijn.
Proeven met een electriseermachine

Met een electriseermachine kunnen wij veel interessante
proeven nemen. Het aantal is nagenoeg onbeperkt. Wij zullen
slechts enkele leerzame proeven beschrijven. De andere kan
men in ieder natuurkundeboek vinden.
De Leidsche flesch, die in 1746 door Musschenbroek en
Cunaeus te Leiden door een toeval is ontdekt, bestaat uit een
cylindrisch of bekervormig glazen vat, dat in- en uitwendig
tot op zekere hoogte met staniol, of een ander dun laagje metaal,
is bedekt. Door het houten deksel gaat een geelkoperen staafje
of een dik stuk koperdraad, dat door middel van een koperen
kettinkje contact maakt met het binnenbekleedsel. Van boven
eindigt het staafje meestal in een geelkoperen bol of knop.
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Een Leidsche flesch kunnen wij gemakkelijk maken. Een
groote jampot zonder fouten in het glas wordt grondig gereinigd
en kurkdroog gemaakt. Daarna wordt hij van binnen geheel
met schellak bestreken. Voordat dit opgedroogd is, brengen
wij voorzichtig het bladtin er in en drukken dit glad tegen het
glas. De buitenkant wordt op de zelfde wijze bewerkt. Het
Knop

>

Koperen
staafje 'x

Deksel
«ijjhi

i iiiniiHnintn
uuWmnH

Staniol
bekleeding
Ketting

Fig. 45. De Leidsche flesch.

spreekt haast wel vanzelf, dat ook de bodem aan weerskanten
zoo behandeld wordt.
Als wij de Leidsche flesch willen laden, grijpen wij den
onderkant vast en houden den bol tegen den ontlaadknop van
de electriseermachine, die natuurlijk intusschen gedraaid moet
worden.
Wij moeten heel goed oppassen den bol of knop onder het
laden niet aan te raken, daar wij anders een hinken schok krijgen.
Het is raadzaam een goed geïsoleerden geleider te hebben,
die zoo lang is, dat hij het buitenbekleedsel met den knop
verbinden kan. Op deze wijze ontladen wij de flesch. Let wel:
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wij drukken eerst den geleider tegen het buitenbekleedsel en
naderen dan pas met het andere einde van den geleider den
knop. Nog vóór deze elkander raken, springt de lading als vonk
over. Probeeren wij het andersom te doen, dan krijgen wij
een schok. Hiervoor kunnen wij goed gebruiken een stuk dik
koperdraad met rubber isolatie, zooals voor huisgeleidingen
gebruikt wordt. Aan weerskanten moet dan een klein stukje
blank gemaakt en rond gebogen worden. Na Leidsche flesschen
gebruikt te hebben, ontladen wij ze steeds door den draad
eenigen tijd tegen buitenbekleedsel en knop aan te houden,
zoodat wij, of anderen, geen onaangename gevolgen van een
toevallige aanraking kunnen ondervinden. Wil men het heel
goed doen, dan dient men dit na eenigen tijd te herhalen, daar
de flesch, merkwaardig genoeg, dan weer in staat is een vonkje
te geven. Dit verschijnsel noemt men wel electrische nawerking.
Een electrisch parasolletje. De afstooting van gelijknamig
geladen lichamen is vroeger al aangetoond met behulp van
den electrischen slinger. Om dit nog
Kurk bedekt
tnrfrïf'Tli rnei
duidelijker te kunnen zien, lijmen
wij smalle strookjes dun vloeipapier
(3 mm breed, 10 cm lang) aan een
met zilverpapier overtrokken kurkje.
Parasol
Nu nemen wij een flesch met een
kurk erop, steken door die kurk een
, Vloei
papier
stuk stijf koperdraad en zetten hier
— Koperdraad
op het,,parasolletje”. Wij draaien de
electriseermachine na het koper
draad verbonden te hebben aan den
Fig. 46.
ontlaadknop
en de strookjes sprei
Een electrisch parasolletje.
den zich uiteen.
Een vonkenplaat. Wij maken een stuk vensterglas goed
schoon en droög en bestrijken het met schellak. Terwijl dit
nog nat is, drukken wij er een stuk zilverpapier op en strijken
dit glad. Het zilverpapier moet één kant van het glas bedekken.
Als het schellak droog is, snijden wij het zilverpapier in een
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groot aantal vierkantjes met behulp van een scherp mesje en een
liniaal. Aan weerskanten laten wij een strook onverdeeld. Nu
nemen wij weer een flesch met een kurk erop, snijden een groef

Kurk
Naaf de machine

Fig. 47.

iC

Glazen plaat bedekt
met vierkantjes van
zilverpapier
'
Naar de aarde

Een vonkenplaat.

in die kurk en zetten met kit het glas daarin vast. Vervolgens
verbinden wij een der strooken zilverpapier met den ontlaadknop en de andere met de aarde. Wordt de machine nu gedraaid,
dan springen ontelbare vonkjes tusschen de vierkantjes over,
hetgeen ons eenigszins aan een bliksemstraal doet denken.
Dansende vlierpitbal
Ketting, verbonden met
den eenen vonkarm
letjes. Wij doen een aantal
balletjes van kurk of vlierpit
in een 6 a 7 cm hoogen
Bovenste *chi|<
glazen cylinder, dien wij
Gazen cylinder
verkregen hebben door het
I' I || Vllerprt balletjes* I
bovenste gedeelte van een
oud lampeglas af te snijden.
^Onderste schi|l,
verbonden met den
Boven en onder wordt de
anderen vonkarm
cylinder door een schijfje
Fig. 48. Dansende vlierpitballetjes.
blik of zink afgesloten. De
schijven worden ieder met een der vonkarmen verbonden. Als
wij nu de machine in beweging zetten, gaan de balletjes dansen.
Het electrisch reactierad. Dit bestaat uit een S-vormig
gebogen stuk koperdraad, waarvan de einden fijne, scherpe

[llPnili llï/
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punten moeten hebben. In het midden slaan wij een klein
putje, zoodat het daarmee op de punt van een naald kan draaien.
Omdat het zoo’n handig isoleerend statief is, nemen wij maar
weer de flesch met de kurk er op, steken de naald met het
oog in de kurk en leggen
Reactierad
het reactierad op de punt.
Verbinden wij nu de
Naald, verbonden -1
naald met den ontlaad me» de
Kudc
machine,
knop der electriseermachine, dan zal, zoodra
deze in beweging ge
bracht wordt, het reactie
rad met groote snelheid
Flesch
gaan draaien. De spitsen
deelen
aan de lucht een
Een
electrisch
reactierad.
Fig. 49.
gelijknamige lading mede.
De lucht en de spitsen stooten elkaar dus af, waardoor het
reactierad gaat draaien in een richting, tegengesteld aan die
der afstrooming der electriciteit.
Electrische wind. Wij zagen zoo juist, dat de spitsen een
gelijknamige lading gaven aan de lucht. Dit gebeurt alleen
bij sterke ladingen. Wij vervangen nu een der vonkarmen van
onze electriseermachine door een koperen staafje met spitse
punt. Het staafje moet een kwart slag gebogen zijn, zoodat wij
het op een kaarsvlam kunnen richten. Doen wij dat en draaien
wij de electriseermachine, dan zal de zoogenaamde ,,electrische
wind” (d.w.z. de gelijknamig geladen en dus afgestooten
lucht) de vlam schuin blazen.
Figuren van Lichtenberg kunnen wij op de volgende wijze
maken. Wij laden een Leidsche flesch door de schijf of knop
te verbinden met den eenen vonkarm. Het buitenbekleedsel
houden wij vast. Nu beschrijven wij een kleinen cirkel met
dien knop op den harshoek van onzen electrophoor, terwijl
wij de flesch steeds aan het buitenbekleedsel vasthouden.
Vervolgens laden wij een andere Leidsche flesch door het
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buitenbekleedsel met den zelfden vonkarm te verbinden. De
. schijf of knop moet nu vastge
houden worden. Is de flesch
geladen, dan teekenen wij met die
schijf een kruisje binnen den
cirkel op den harskoek. In een
neteldoeksch zakje hebben wij
een hoeveelheid menie en zwavel
(beide in poedervorm, goed dooreengemengd). Schudden wij dit
zakje op eenige hoogte boven
den harskoek, dan zien wij het
Fig. 50. Figuren van Lichtenberg. merkwaardige verschijnsel, dat
het poeder alleen neervalt op de
geteekende figuren, ja, nog merkwaardiger : de menie valt op
het eene, de zwavel op het andere figuur, zooals in fig. 50
aangegeven.
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HOOFDSTUK IV

ELEMENTEN EN BATTERIJEN
E electriciteit, die wij noodig hebben voor onze kleine
electrische toestellen en instrumenten, kan ons geleverd
worden door een element, een batterij of een kleine
dynamo. Een dynamo heeft het nadeel, dat zij aangedreven
moet worden, waarom wij dan ook gemakkelijker van elementen
gebruik kunnen maken.
In dit hoofdstuk worden verschillende elementen beschreven.
Wij kunnen enkele daarvan maken en dan eens berekenen wat
zij ons kosten. Hun werkelijke waarde wordt echter niet door
geld bepaald, maar door hetgeen wij er van hebben geleerd.
Kunnen wij evenwel steeds electrischen stroom gebruiken om
kleine electrische toestellen te laten werken, dan is het goedkooper droge elementen aan te schaffen, of wat nog beter is :
een accumulator, want deze kan steeds weer opnieuw geladen
worden.
Eerst maken wij onze elementen zelf. Later, als wij weten
hoe zij gemaakt en behandeld moeten worden, kunnen wij ze
koopen. Daar elementen voor verschillende doeleinden worden
gebruikt en men er steeds naar gestreefd heeft ze in alle opzichten
te verbeteren, behoeft het ons niet te verwonderen, dat er vele
soorten van zijn.
Slechts de meest gewone, die eenvoudig en met weinig
onkosten te maken zijn, zullen beschreven worden. Eerst echter
moet nog de aandacht worden gevestigd op een verkeerd
gebruik van het woord batterij. Het is namelijk niet juist om te
spreken van een „batterij” wanneer wij slechts een element
bedoelen. Een batterij is een groep elementen.
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Het element van Volta is genaamd naar zijn uitvinder,
een professor aan de Universiteit van Pavia, en dateert van
het jaar 1786.
Een heel eenvoudig element van Volta kan gemakkelijk
worden gemaakt door in een bekerglas met verdund zwavelzuur
een plaatje zink en een plaatje rood koper te zetten. De platen
mogen elkander niet aanraken. Wij
nemen één deel zwavelzuur en tien
+ Rood
deelen water. Schenk steeds, bij het
koper
Zink
mengen van zuur met water, het zuur
■j
in het water en nooit andersom. Dit is
W
een veiligheidsmaatregel, dien wij
nooit mogen vergeten. Het gevaarlijke
zuur zou anders naar alle kanten weg
spatten.
Wij soldeeren aan den bovenkant
van elk der platen een koperdraad,
of wij schroeven hem daar vast en Fig. 51. Het element van Volta.
zorgen er wel voor, dat deze draden elkander niet raken.
Het zwavelzuur tast het zink aan, waardoor dit langzaam
verteert en verloren gaat. Dit wordt oxydatie genoemd en is
eigenlijk een zeer langzaam verbrandingsproces. De oxydatie
van het zink levert de electrische energie, die in dit geval
voldoende is om een bel, een zoemer of een heel klein speelgoedmotortje te laten werken. Hiervoor is het natuurlijk noodig,
dat zij aan de platen van ons element verbonden worden, zóó,
dat wij een gesloten stroomketen hebben, d.w.z. een zoodanigen
toestand, dat de stroom van de koperplaat door de bel naar
de zinkplaat gaat en vandaar door het verdunde zwavelzuur
terug naar de koperplaat.
Zoodra de keten gesloten is, zien wij gasbelletjes opstijgen
van de zinkplaat. Deze belletjes bevatten een gas, dat waterstof
heet en zijn een bewijs, dat er een chemische werking plaats
vindt. Het zink wordt aangetast en waterstof wordt uit het
zuur vrijgemaakt. Van de koperplaat stijgen geen belletjes op

ra

llfil

48

JONGENS EN ELECTRICITEÏT

en er is daar weinig of geen chemische werking. Met andere
woorden : het schijnt alsof de chemische werking bij de eene
plaat sterker is dan bij de andere.
Gemakshalve kunnen wij een element vergelijken met een
vuur, waarin het zink de brandstof is, die het arbeidsvermogen
moet leveren. Wij weten, dat zink arbeidsvermogen levert in

I— Draad
Koper
Houten
k. latje

Houten

I.

latje

Zink^

Koper
wi»v el

|U«

Bekerglas

Fig. 52.

De electroden van een eenvoudig
element van Volta.

Fig. 53. Een zelfgemaakt
element van Volta.

den vorm van warmte wanneer het verbrand wordt. Wanneer
het langzaam verteert of ,,verbrandt” in een zuur waarin zich
een ander metaal bevindt, levert het zijn arbeidsvermogen in
den vorm van electriciteit. Wij zouden het zuur kunnen ver
gelijken met de vlam en het koper met een hand, die in het
element gestoken wordt om den stroom er uit te nemen, doch
die chemisch niet werkzaam is.
Als wij aan elk der platen een koperdraad vastmaken en
met de vrije einden dezer draden de punt van de tong aanraken,
proeven wij een eigenaardigen, zoutigen smaak, die de aan
wezigheid van electrischen stroom verraadt.
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Maken wij het element van twee zinkplaten of twee koper
platen, dan gaat de bel niet, omdat er geen electriciteit wordt
opgewekt. Om dus een electrischen stroom op te wekken,
moeten de electroden gemaakt worden van twee verschillende
stoffen, waarop het zuur verschillend inwerkt. Zoo kunnen
wij een element maken met een zink- en een koperplaat, of
met een zinkplaat en een stuk plaatijzer.
Voor een element hebben wij derhalve noodig: een metaal
dat verteerd wordt, een of ander zuur om dit metaal te ver
teren of te oxydeeren en een stof die chemisch niet werkzaam
is, doch alleen dient om de electriciteit bijeen te zamelen.
Wanneer wij de electroden of platen door een koperdraad
met elkander verbinden, gaat er een electrische stroom van
de koperplaat door den draad naar het zink. Het koper wordt
de positieve pool genoemd, het zink de negatieve.
Laten wij nu eens een element van Volta gaan maken. Wij
nemen een reep zink en een reep rood koper, elk 9 cm lang en
2,5 cm breed. Wij boren een gaatje in het boveneinde van eiken
reep, zoodat wij ze, als in hg. 52, op een houten latje kunnen
vastschroeven. De draden worden vastgeklemd onder de schroefkoppen. Wij nemen heel korte schroeven, zoodat de punten
elkaar niet kunnen raken, waardoor kortsluiting zou ontstaan.
Een gewoon bekerglas of een jampotje kan heel goed alles
bevatten. De vloeistof moet worden samengesteld uit:
10 deelen water en daarin
1 deel zwavelzuur.
Denk er aan, het zuur in het water gieten en nooit andersom!
Wanneer wij gewoon zinkplaat of zinkstaaf koopen, bevat
het haast altijd onzuiverheden. Dit blijkt, wanneer wij een
stukje van dat zink in verdund zwavelzuur leggen, want dan
zien wij gasbelletjes ontstaan en wel in het bijzonder op som
mige plaatsen. Dit wordt locale werking genoemd. Het kan
vergeleken worden met een heel klein elementje, waarin de
onzuiverheid als koperplaat werkt, terwijl het zink daaromheen
verteerd wordt en de op deze wijze opgewekte stroom verloren
MORGAN en 8IMS, Jongens en Electriciteit.
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gaat, daar hij plaatselijk, onder de vloeistof, circuleert. Men
kan dit voorkomen door het zink met kwikzilver te amalgameeren. Men doopt dan het zink in verdund zwavelzuur en,
terwijl het nog nat is, wordt een druppel kwikzilver er over
uitgewreven. Het kwik verspreidt zich gelijkmatig en bedekt
de onzuiverheden in het zink, zoodat er geen locale werking
kan optreden. Alle overtollig kwik moet na het amalgameeren
afgeveegd worden. Meestal kunnen wij ons zink reeds ge
amalgameerd koopen in zaken, waar speciaal electrische benoodigdheden te verkrijgen zijn.
Wij zagen zoo juist, dat wanneer de twee platen van een
element verbonden worden met elkander, er een electrische
stroom optreedt. Dit komt, omdat de eene plaat een hoogere
potentiaal heeft dan de andere ; dit potentiaal- of spannings
verschil wordt de electromotorische kracht van het element
genoemd.
Polarisatie. Een van de nadeelen van het element van Volta
is, dat het polariseert, d.w.z. waterstofbelletjes, die door de
chemische inwerking vrijkomen, verzamelen zich op de koper
plaat en belemmeren den stroomdoorgang. Bovendien ontstaat
hierdoor nog een tegengesteld spanningsverschil. Bijgevolg
daalt de spanning van het element snel. Men voorkomt dit
door speciale maatregelen, die wij al spoedig zullen beschrijven.
In plaats van koper, kunnen wij zeer veel andere materialen
gebruiken en het zwavelzuur kan door andere vloeistoffen ver
vangen worden. De platen worden electroden genoemd en de
vloeistof heet electrolyt. Sommige elementen hebben twee
,,electrolyten” noodig om polarisatie tegen te gaan.
Het Leclanché-element, zoo genoemd naar zijn uitvinder,
wordt zeer veel gebruikt voor telefoons, schellen enz., en heeft
een zink- en een kool-electrode. De electrolyt is een oplossing
van salmiak of chloorammonium. De e m k (electromotorische
kracht) bedraagt 1,5 volt, dus ongeveer anderhalf maal zooveel
als die van het element van Volta.
Een batterij van zulke elementen kan alleen gebruikt worden
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voor intermitteerend werk, zooals voor schellen en telefoons.
Hier immers wordt slechts af en toe stroom gebruikt en dan
nog slechts gedurende enkele oogenblikken. Toch zijn hier
maatregelen genomen om polarisatie te voorkomen. Fig. 54
toont ons een Leclanché-element met
depolarisator. Vele van zulke elemen
ten zijn in ons land in gebruik.
De kool, die de positieve pool van
het element vomt, staat in den vorm
van een plaat in een poreuzen pot,
welke van aardewerk gemaakt is. Hieri n
bevindt zich bruinsteen, dat een oxydeerende stof is. Dit wil zeggen, dat
Fig. 54. Een Leclanchéhet betrekkelijk gemakkelijk zuurstof element met poreuzen pot.
leveren kan. Zuurstof en waterstof
hebben een sterke chemische affiniteit oftewel verbindingsneiging.
Indien nu de koolplaat omgeven is door bruinsteen, zal alle
waterstof, die zich verzamelen wil op de kool en daardoor het
element polariseeren zou, zich geleidelijk verbinden met de
door het bruinsteen geleverde zuurstof, zoodat er water ontstaat.
Dit type van Leclanché-element kan gedurende langeren tijd
stroom leveren dan het Amerikaansche, waarin geen depola
risator voorkomt.
Het zink heeft meestal den vorm van een staafje en staat dan
in een der hoeken van den, gewoonlijk vierkanten, glazen bak.
Droge elementen worden tegenwoordig zeer veel gebruikt
voor alle intermitteerend werk, omdat zij zoo handig zijn. Zij
zijn niet ,,droog”, zooals de naam doet vermoeden, maar in
plaats van een vloeistof, wordt een pap gebruikt als electrolyt.
Het element wordt afgedekt door een laagje pek, zoodat het
goed afgesloten is en in eiken stand kan worden geplaatst.
Overal kunnen wij goedkoope droge elementen verkrijgen,
zoodat het zoo goed als nooit loonend is, deze zelf te maken.
Evenwel zullen wij voor hen, die dit toch mochten willen doen,
de noodige aanwijzingen hier laten volgen.
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Het principe van een droog element is het zelfde, als dat
van een Leclanché-element. De electrolyt is sal-ammoniak, de
electroden zijn zink en kool en de kool is omgeven door bruin
steen, dat als depolarisator dient.
, —
Uit een zinkplaat knippen wij net zooveel
rechthoeken van 20 X 15 cm als wij elementen
| noodig hebben en evenveel zuiver ronde
schijfjes met een middellijn van 6 cm.
i'i
Wij rollen nu de rechthoeken tot cylinders
w:
; met een lengte van 15 cm en een inwendigen
j diameter van 6 cm. De randen worden over
elkaar gesoldeerd (zie fig. 56, 1 en 2). Vervol
gens soldeeren wij de bodems in de cylinders.
Bij al dit soldeerwerk mag nergens eenopening,
hoe klein ook, blijven bestaan, daar anders de
electrolyt zou kunnen weglekken of verdampen.
Uit enkele oude, droge elementen halen wij
nu de koolstaven of -platen. Zij kunnen van
I verschillend fabrikaat en van verschillenden
vorm zijn, dat komt er heelemaal niet op aan,
Fig. 55.
als zij maar een klemschroefje hebben, zooEen droog element.
dat wij daaraan draad kunnen verbinden.
Vervolgens maken wij een houten model van de koolstaaf,
die wij uitgekozen hebben, maar dan een klein beetje grooter.
Wij schuren het glad met fijn schuurpapier en brengen er een
laagje schellak op, zoodat het geen vocht meer kan opnemen.
De electrolyt wordt gemaakt door de volgende bestanddeelen
tot een papje te mengen:
sal-ammoniak 1 deel.
chloorzink
1 deel.
3
deelen.
gips
meel
8/< deel.
2 deelen.
water
Hiermede bedekken wij den bodem van den cylinder. Het
laagje moet ruim één cm dik zijn. Vervolgens houden wij het
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Doorsnede, het koolstaafje
is aangebracht.

MD —• Koolstaafje.

E

0

9

K-

I
Doorsnede,
de afsluiting met pek.

Fig. 56.

Droog element waarop de
poolkleinmen nog aange
bracht moeien worden.

Voltooid droog
element.

De verschillende bewerkingen voor het maken van een droog element.

zoo juist vervaardigde houten model daarboven op, precies in
het midden en vullen den cylinder verder stevig op met het
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papje, waarbij wij een ruimte van ongeveer 2 cm van boven
overlaten (hg. 56, 3 en 4). Wanneer wij dit vullen onmiddellijk
na het maken van het papje verrichten, zullen wij er geen
moeite mee hebben, daar wij het er dan in kunnen gieten. Heeft
het papje echter een poosje gestaan, dan wordt het hard.
Wij laten het dus liever hard worden in den cylinder en
zoodra wij kunnen, nemen wij het houten model er uit. Er
blijft dan een ruimte over, die een beetje grooter is dan de
koolstaaf (hg. 56, 5). Wij zetten nu de koolstaaf daarin (hg. 56,
6) en vullen de overblijvende ruimte op met een mengsel van:
1 deel
sal-ammoniak
chloorzink
1 deel
bruinsteen
1 deel
fijngestampte kool 1 deel
meel
1 deel
gips
3 deelen
water
2 deelen.
De fijngestampte kool maken wij van oude koolplaten. De
deelen, in de bovenstaande recepten opgegeven, zijn geen
gewichtsdeelen, maar kunnen met een kopje of iets dergelijks
worden gemeten.
Nadat alle zinken cylinders op deze wijze gevuld zijn, vegen
wij den aan den binnenkant overgebleven zinkrand af en vullen
den cylinder verder op met gesmolten pek.
Vervolgens soldeeren wij nog een poolklemmetje aan den
bovenrand van het zink, dan rollen wij de cylinders in een
paar lagen dik papier, zoodat zij geïsoleerd zijn (liefst ook aan
den onderkant) en als het pek nu hard geworden is, boren wij
een klein gaatje daardoor, opdat vrijkomende gassen kunnen
ontsnappen.
Onze droge elementen zijn nu gereed.
Opnieuw bruikbaar maken van droge elementen,
waarvan het zink nog niet is verteerd en de chemicaliën nog
niet zijn verbruikt, is altijd mogelijk. Immers, het element
weigert in dit geval stroom te geven, doordat het water ver-
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dampt is, waardoor de inwendige weerstand zoo groot wordt,
dat de stroom niet door kan gaan. Daarom boren wij in zulk
een element verscheidene gaatjes en laten het dan in een sterke
sal-ammoniak oplossing staan, totdat het daarvan niets meer
wil opnemen. De gaatjes worden dan met zegellak dichtgemaakt
om het verdampen te voorkomen.
Een oud droog element kan ook gemakkelijk in een nat ver
anderd worden, door gaten in het zink te boren en het dan in
een beker met sal-ammoniak-oplossing te zetten.
Natte elementen zijn veel gemakkelijker te maken, dan
droge en kunnen ook meer stroom leveren.
Zij hebben echter het nadeel, dat zij eerder verteerd zijn
dan droge, wanneer zij geen stroom behoeven te leveren.
Het Leclanché-element is het eerste, dat wij zullen maken.
De polarisatie is een van onze grootste vijanden. Zooals hier
boven is aangetoond, kunnen wij hiertegen bruinsteen gebruiken.
Ook worden wel andere chemicaliën gebruikt, zooals in het
chroomzuur-element van Poggendorf, waarin dubbel chroomzure potasch het bruinsteen vervangt, en verdund zwavelzuur
de plaats inneemt van de sal-ammoniak, welke in het Leclanchéelement worden gebruikt. In het chroomzuur-elemen*: zijn
de electroden van hetzelfde materiaal, alleen zijn er twee koolplaten als positieve pool, waartusschen de negatieve zinkplaat
staat. Deze moet uit de vloeistof geheven kunnen worden,
wanneer het element niet gebruikt wordt, daar zij anders spoedig
verteerd zou zijn. De e m k is hooger dan van de meeste andere
elementen, n.1. 2 volt. Het wordt veel gebruikt bij proeven,
wanneer wij gedurende een korten tijd een krachtigen stroom
noodig hebben. Het is tamelijk gevaarlijk werk, dit element
zelf te maken, waarom wij dit dan ook liever niet zullen doen.
Bovenstaande elementen noemen wij : elementen met één
vloeistof.
Wij komen nu aan die net twee vloeistoffen, waarin de pola
risatie wordt tegengegaan door electro-chemische werking.
Als zink gedompeld wordt in een oplossing van zinksulfaat,
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of roodkoper in een oplossing van kopersulfaat, bestaat er een
bepaalde e m k of spanning tusschen het metaal en de oplossing. Als wij een electrischen stroom laten gaan van het
metaal naar de oplossing, wordt het metaal aangetast; laten
wij den stroom in omgekeerde richting gaan, dan wordt er
metaal uit de oplossing neergeslagen op de metaalplaat.
Een element, dat van twee dergelijke metalen is gemaakt,
welke ieder in een oplossing van hun eigen zout staan, zal,
als die oplossingen door een poreuzen pot gescheiden worden
gehouden, een constante e m k hebben, d.w.z. er zal geen
polarisatie plaats vinden. Dit werd in 1836 ontdekt door den
Engelschen professor Daniell.

!

ï

Het element van Daniell, of Daniell-element

Het Daniell-element bestaat uit een roodkoperen pot, welke
de positieve pool vormt en kopersulfaatoplossing bevat. Aan
den bovenkant is een open, ring
vormig kanaal, dat door middel
van vele gaatjes in communica
tie staat met de kopersulfaat
oplossing. In dit kanaal liggen
kopersulfaat kristallen, zoodat de
Koperoplossing steeds verzadigd blijft.
sulfaal
Een poreuze pot van onverglaasd
Verdund aardewerk staat midden in den
zwavelzuur
koperen pot en bevat een ge
” Zink
amalgameerde zinkstaaf, welke
~ Poreuze
als negatieve pool dienst doet. De
pot
vloeistof in den poreuzen pot
Fig. 57.
bestaat óf uit verdund zwavel
zuur, óf uit verdund zinksulfaat.
Het element is zeer constant en zal niet polariseeren zoolang
de kopersulfaat oplossing in verzadigden toestand blijft. Hierom
werd het veel gebruikt bij de telegrafie, speciaal waar men
met ruststroom werkte, d.w.z. waar steeds de stroom doorging,
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behalve wanneer de sleutel werd neergedrukt. De reden, waarom
het juist bij telegrafeeren met ruststroom gebruikt wordt, is deze :
indien het Daniell-element langen tijd geen stroom behoeft te
leveren, dringt de kopersulfaatoplossing door den poreuzen
pot en verbindt zich met het zwavelzuur, zoodat het zink
aangetast wordt. Bij het ruststroom-systeem moet nagenoeg
voortdurend stroom geleverd worden, dus gaat de stroom binnen
het element van het zink naar
het koper en voorkomt daarf
door, dat het kopersulfaat door
den poreuzen pot dringt. De
e m k bedraagt 1,07 volt.
Er bestaan nog zeer vele
andere elementen, waarvan wij
z
Cadmlumsuliaat
er nog één zullen beschrijven,
p
daar het vaak als standaard§
Cadmium
element wordt gebruikt en,
Pasta wan kwikevenals het Daniell-element, Kwik "
sullaat
een cel is met twee vloeistoffen.
Zijn spanning is practisch con
stant bij een bepaalde tem
peratuur, maar het kan niet worden gebruikt om stroom te
leveren.
Het Weston standaard-element. Hier wordt kwikzilver
toegepast als positieve pool, bedekt met een pasta van kwiksulfaat (hg. 58). De electrolyt bestaat uit cadmiumsulfaat,
verzadigd gehouden door cadmiumsulfaat kristallen onmid
dellijk boven elke electrode te leggen. De e m k bedraagt
1,018 V bij een temperatuur van 20° C (68° F).
De tabel op bladzijde 58 vermeldt de namen, electroden,
electrolyt, depolarisator en het voltage van enkele elementen.
Waar in deze tabel zwavelzuur is opgegeven, wordt het gewoon
lijk verdund. Chloorammonium is het zelfde als sal-ammoniak
of salmiak, of ammoniakzout.
Indien een aantal gelijksoortige elementen in serie geschakeld
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wordt, dus : de positieve pool van het eene verbonden aan de
negatieve van het volgende enz., dan wordt het potentiaal
verschil tusschen de uiterste polen vermeerderd naar verhouding
van het aantal zoo geschakelde cellen. Deze schakeling kan
echter niet meer stroom, of hoeveelheid electriciteit leveren,
dan één enkel element.
Schakelen wij echter de elementen parallel, d.w.z. alle posi
tieve polen met elkander verbonden en alle negatieve, dan is
1

e m k ongeveer

9 volt

"'**■

ongeveer
4,5 volt

Fig. 59. Twee methoden om elementen zoo te schakelen, dat wij
verschillende waarden krijgen voor voltage en amperage. (1) in serie.
-|- 9 V; (2) serieparallel, -4~ 4,5 V.

het voltage gelijk aan dat van één element. Deze schakeling
kan meer stroom, of een grootere hoeveelheid electriciteit
leveren dan de vorige.
Ten slotte kunnen wij de elementen nog serie-parallel scha
kelen, b.v. door twee groepen van serie-geschakelde elementen
parallel te schakelen (fig. 59, 2).
De werkelijke waarde van den stroom is afhankelijk van
den weerstand in den stroomkring.
Als twee of meer elementen gezamenlijk gebruikt worden,
hetzij serie, parallel of serie-parallel, dan noemt men zulk een
groep een batterij.
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Secundaire elementen of accumulatoren

Accumulatoren dienen om arbeidsvermogen op te zamelen,
te bewaren en af te geven. Zoo worden accumulatoren gebruikt
bij auto’s en motorrijwielen om stroom te leveren voor de
lampen en soms ook voor de ontsteking. Vele auto’s, ja, tegen
woordig haast alle, zijn voorzien van een electrischen starter.
Hierbij wordt ook een accumulator, of, zooals meestal gezegd
wordt: accu gebruikt. Deze levert, als wij contact maken,
stroom aan een electro-motor, welke den benzine-motor ,,aan
zwengelt”.
Ook worden er wel auto’s, electrische auto’s, zonder ben
zine-motor natuurlijk,
door accu’s van stroom
voorzien. Voor den toe
rist zijn deze electromobielen van geringe
waarde, immers, zijn de
accu’s ontladen, dan
kan hij niet verder, al| vorens deze weer gela| den zijn, iets, waarmee
eenige uren verloren
gaan. Vandaar, dat deze
Fig. 60. Kleine accumulatoren.
wagens alleen toepas
sing vinden als bestelwagens, of in het taxibedrijf, of bij de
stadsreiniging.
Tegenwoordig leveren de meeste electrische centrales wissel
stroom, maar vroeger, toen veel gelijkstroom gebruikt werd,
hadden de gelijkstroomcentrales een groote accubatterij om
den extrastroom, die gedurende de spitsuren afgenomen wordt,
te kunnen leveren. Tusschen de spitsuren in werden de accu’s
weer opgeladen met overtolligen stroom.
In een accu wordt geen electriciteit opgezameld, maar arbeids
vermogen.
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Eigenlijk wordt dit arbeidsvermogen in den vorm van che
misch arbeidsvermogen er in opgezameld, en wij mogen feitelijk
niet zeggen, dat er meer electriciteit in een geladen, dan in
een ontladen accu zou zitten.
Accu’s zijn gemaakt van looden platen (de electroden) of
van een loodlegeering, die in een raamwerk of rooster is aange
bracht. Er bestaan talrijke types van raamwerken, maar
gewoonlijk bestaan deze, althans wat betreft de positieve platen,
uit looden reepen, die elkander rechthoekig snijden. Deze

9*1

Fig. 61.

Een Varta zuurweger.

reepen staan zeer dicht opeen. Als negatieve electrode wordt
vaak een geperforeerde loodplaat toegepast.
De overblijvende ruimte wordt in beide electroden opgevuld
met een pasta van loodoxyde. Vervolgens worden zij geformeerd
door ze te plaatsen in een bak met verdund zwavelzuur en
ze te verbinden aan een stroombron. Deze moet gelijkstroom
leveren. De plaat, welke aan den positieven draad verbonden
is, wordt donkerbruin tengevolge van de veranderingen in de
vulling, die langzamerhand in lood peroxyde overgaat. De vulling
der negatieve plaat wordt blauw-grijs en verandert in spons
achtig zuiver lood.
Zijn de platen eenmaal goed geformeerd, dan worden zij
bijeen gegroepeerd,met houten of glazen separatoren er tusschen.
De negatieve platen in één cel worden alle met elkander ver
bonden en zoo eveneens de positieve. De vloeistof bestaat uit
een mengsel van zwavelzuur en gedestilleerd water, s.g. 1,18.
Het soortelijk gewicht van dit mengsel kan gemakkelijk
gemeten worden met behulp van een zoogenaamden zuurweger
of densimeter, ook wel genaamd areometer. Deze bestaat, zooals
wij zien in hg. 61, uit een glazen cylinder, waarin de eigenlijke
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densimeter, d.i. een glazen lichaam, dat van onderen met
metaalkorreltjes is bezwaard en dat van boven een steel heeft,
waarin een schaalverdeeling is aangebracht. Als wij het zuur
uit den accu in den zuurweger opzuigen met behulp van den
gummi-ballon, die zich aan het boveneinde bevindt, dan zal,
wanneer er genoeg zuur in den weger komt, de densimeter
daarin rechtstandig gaan drijven. Houden wij den zuurweger nu
zóó, dat de densimeter niet tegen den glazen wand kleeft, dan
zal deze precies het soortelijk gewicht van het zuur aangeven.
Hij zakt namelijk precies zoover in de vloeistof, dat men bij
de deelstreep, die zich ter hoogte van den vloeistofspiegel
bevindt, het soortelijk gewicht der vloeistof kan aflezen.
De accu is pas als geheel geladen te beschouwen, wanneer
het zuur een s.g. van 1,20 heeft bereikt. Wijst de zuurweger
voor het zuur in een der cellen een s.g. van 1,15 of nog minder
aan, dan mag de ontlading niet verder voortgezet worden,
maar behoort men zoo spoedig mogelijk tot laden over te
gaan.
Een ontladen accu kan weer geladen worden door de positieve
pool te verbinden met de positieve pool van een gelijkstroom
dynamo en de negatieve met de gelijknamige der dynamo.
Laten wij dan den stroom door den accu heen gaan, dan keert
deze de chemische werking om, welke gedurende de ontlading
plaats heeft gevonden.
Een accumulator is de handigste stroombron voor allerlei
proeven. Hij kan meer stroom leveren en gedurende langeren
tijd, dan droge elementen en is niet kostbaar, daar hij, als hij
ontladen is, niet weggegooid behoeft te worden, doch alleen
maar geladen.
Wij zullen nu eens een kleinen accu gaan maken. De platen
worden gesneden uit loodplaat van ± 6 mm dikte. Wij kunnen
ze snijden op zulk een maat, dat zij passen in bakken, die wij
misschien al hebben of daarvoor kunnen bestemmen. Laten wij
nu maar aannemen, dat zij 7,3 cm breed en 8,8 cm lang
moeten zijn.
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Een lange reep, de poolreep, wordt aan de plaat gelaten,
zooals in fig. 62.
Laten wij aannemen, dat er juist drie platen in onze glazen
Plaat uit looden
plaat gesneden

Geperforeerd

Gevuld

I
Dikte

+ 6 m.M

Fig. 62.

5

2

" gaten

lig

Hoe wij de platen voor een accu kunnen maken.

bak passen. Als de bak grooter is, mogen wij er gerust meer
platen in zetten, maar dan toch liefst altijd een oneven aantal,
zoodat een positieve plaat steeds tusschen twee
negatieve in staat. Het voltage zal, per cel,
nooit hooger dan 2 V zijn, al zetten wij er
ook nog zooveel platen in ; maar wel wordt daar
5
door de capaciteit vergroot en tevens de maxi
2
male ontlaadstroom. Wij kunnen de platen
van gelijke polariteit in één cel dus ongeveer
vergelijken met parallel geschakelde elementen.
Drie cellen in serie (6 V) vormen een handige p
batterij om kleine motortjes te laten werken, T,.
,
1
.
1
,
,
Fig. 63. De houten
lampjes te laten branden enz.
separator.
Wij snijden nu negen platen met poolreep
uit en stapelen ze op in groepjes van drie. Wij klemmen deze
in een bankschroef vast en boren er zooveel mogelijk gaten
van 6 mm middellijn in.
Nu zijn de platen gereedl om gevuld te worden. Wij leggen
ze op een glazen plaat en 1vullen de gaten stevig op met een

4
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stijf mengsel van loodoxyde en verdund zwavelzuur (1 deel
zuur op 2 deelen water). Dit vullen moet zorgvuldig geschieden
en de pasta moet stevig aangedrukt worden met een vlak stukje
hout. Vervolgens laten wij ze drogen en hard worden. Eerst
als zij door en door droog en hard zijn, groepeeren wij ze
bijeen, zooals in hg. 64, met
Positieve
één positieve plaat tusschen
Looden
plaat
blokjes '
twee negatieve. Tusschen
Negatieve
ieder paar platen leggen wij
platen
•*
^Elastiek
houten plankjes, b.v. van
sigarenkistjes, die gemakke
Separatoren .
lijk op maat zijn te zagen.Ook
kunnen wij in plaats daarvan
Lood en blokje dunne glazen buisjes nemen,
die wij dan links en rechts,
langs de opstaande kanten der
platen leggen, telkens twee
Fig. 64. De voltooide platen.
tusschen elk paar electroden.
Elke groep platen wordt nu in een glazen bak gezet, die een
mengsel bevat van zwavelzuur en gedestilleerd water (5 deelen
water, 1 deel zuur). Dit mengen moet te voren zijn geschied
en het mengsel moet weer geheel afgekoeld zijn. Er wordt n.1.
veel warmte ontwikkeld door het verdunnen van het zuur.
Zooals reeds eerder is gezegd: Schenk het zuur in het water
en nooit andersom. Roer het mengsel langzaam en voorzichtig,
terwijl het zuur bijgeschonken wordt.
Zoodra het zuur in de bakken geschonken is, of, zoodra wij
de platen in de bakken met het zuur gezet hebben, moet met
jbrmeeren begonnen worden. De poolklemmen moeten dus al
op de poolreepen zijn aangebracht en draden daaraan verbonden.
Als poolklemmen kunnen wij koperen boutjes met moertjes en
sluitringetjes gebruiken. De vrije einden der draden worden
nu verbonden aan de uiterste polen van vier in serie geschakelde
Daniell-elementen. Wij formeeren de cellen één voor één. Het
is niet noodig het gewijzigd Daniell-element volgens fig. 66

I
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te gebruiken. Dit type komt in ons land haast niet voor en
is dan ook zeer lastig te verkrijgen, doch gewone Daniellelementen doen het net zoo goed.
Wij verbinden de positieve pool (koper) van de Daniell
batterij met de middelste plaat van onze cel, de negatieve pool
(zink) van de Daniell-batterij met de andere pool van de cel
(buitenste platen). Wij laten den stroom verscheidene dagen
lang door onzen accu heen gaan zonder eenige onderbreking,

Fig. 65.

Een batterij van zelfgemaakte accumulatoren.

totdat de positieve plaat donker chocolade-bruin is en de
negatieve platen grauw geworden zijn. Tevens moeten er zeer
veel gasbelletjes van de platen opstijgen. Wij maken dan een
der draden los en wachten enkele uren, gedurende welken tijd
geen stroom aan den accu ontnomen mag worden. Daarna
maken wij den draad weer vast en gaan met laden door tot een
zeer krachtige gasontwikkeling plaats vindt. Dit moet zoo
noodig nog eenige malen worden herhaald, totdat de cel dadelijk
bij het verbinden met de batterij krachtig gas ontwikkelt. Wij
beschouwen onze cel eerst nu als geformeerd en geladen.
Alles wat onze accu’s verder noodig hebben, is vrijwel niet
veel meer dan nu en dan opladen met behulp van de elementen
of met een dynamo. Dit moet dan een shunt-dynamo zijn en
geen serie-dynamo. Natuurlijk moeten wij, ook als wij een
dynamo gebruiken, de positieve polen met elkander verbinden
MORGAN en SIMS, .Tongen» en Electrlcitclt.
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en de negatieve met elkander, evenals wij dat met de Daniellbatterij deden. Opnieuw laden duurt slechts ongeveer een
vierde van den tijd, noodig voor formeeren. Toch is het wel
handig de drie cellen van onze accu-batterij tegelijk te kunnen
laden. Dat gaat ongeveer drie maal zoo vlug als wanneer wij
ze één voor één laden moeten. Daarvoor hebben wij dan twaalf
Daniel-elementen in serie noodig. Zij kunnen steeds aan de
accu-batterij verbonden staan, wanneer de laatstgenoemde

Zink

Koper

Elementen
Fig. 66. Gewijzigde Daniell-elementen.
Electroden: zink en koper in een zink-kopersulfaat oplossing. Voor het laden
van één accu-cel zijn vier van deze elementen in serie geschakeld noodig.

geen dienst behoeft te doen. Op deze wijze blijft onze accubatterij steeds op volle capaciteit.
Het zuur moet, zooals ook in fig. 65 is te zien, steeds minstens
een centimeter boven de platen staan.
Nadat de accu’s eenigen tijd in gebruik zijn geweest, is het
raadzaam de platen uit te nemen en alle bezinksel te verwijderen.
Een batterij van drie zulke in serie geschakelde cellen heeft
een e m k van ruim 6 V. Om een hooger voltage te verkrijgen,
kan men meerdere cellen in serie schakelen.
De capaciteit van accu’s wordt gewoonlijk uitgedrukt in
ampère-uren. Eén ampère-uur = één ampère gedurende één
uur. Zoo kan een 10 ampère-uur accu leveren:
1 ampère gedurende 10 uren
2 ampère gedurende 5 uren
5 ampère gedurende 2 uren
10 ampère gedurende 1 uur.
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Met andere woorden: het product van aantal ampères en
uren is de capaciteit in ampère-uren.
Een dynamo moet een e m k van ± 10 V hebben om een
accu-batterij van drie serie-geschakelde cellen te kunnen laden.
De e m k van de cellen moet tegen het einde der lading
± 2,5 V per cel bedragen, hetgeen tot 2,1 V terugloopt, zoodra
met laden wordt opgehouden. Gaan wij de cel ontladen, dan
daalt de spanning tamelijk spoedig tot 2 V. Deze spanning
blijft langen tijd constant en daalt daarna langzaam af tot
1,95 V. Ontladen wij nog verder, dan neemt de spanning
tamelijk snel af tot 1,85 V. Beneden deze spanning mogen
wij nooit komen. Ontladen wij toch verder, dan neemt de
e m k zeer snel af, wat heel slecht is voor de cel.
Cellen van 2 V met een capaciteit van 20 tot 30 ampèreuren kosten ongeveer 6 a 7 gulden.

HOOFDSTUK V

ELECTRO-MAGNETISME EN MAGNETISCHE
INDUCTIE
X X TANNEER wij twee koperdraden aan een Daniell\ / \ / element verbinden en één draad gestrekt houden
V V
vlak boven een kompasnaald, evenwijdig daaraan,
dan zullen wij zien, dat de naald uitwijkt, zoodra de vrije

z
Magneetnaald

Fig. 67. Een electrische stroom, die door een draad
gevoerd wordt, doet een magneetnaald afwijken.

einden der draden met elkander in contact gebracht worden.
--------------- De naald zal nog eenige
—------ ) schommelingen vertoo-------nen en daarna tot rust
komen onder een hoek
met den draad.
Vervolgens leggen wij
Magneetnaald
den draad boven over en
Fig. 68. Als de draad boven over en <onder langs onder langs de magneet
de naald loopt, wordt de afwijking grooter.
naald, zooals in fig. 68.
Nu nemen wij een grootere afwijking waar. Wordt de draad
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op deze wijze meerdere malen om de naald gewonden, dan
wordt de afwijking daarvan nog veel grooter.
Deze proeven werden het eerst door Oerstedt genomen in
1819 en zij bewijzen, dat de omgeving van een stroomvoerenden
draad magnetische eigenschappen bezit.
Wij kunnen dit ook op de volgende manier aantoonen.
Wij schakelen twee of drie elementen parallel en verbinden de
positieve pool met de negatieve door een stuk koperdraad van
2 meter lengte. Wij nemen een
schakelaar in den stroomkring op,
om den stroom onmiddellijk weer
te kunnen verbreken. Immers, al
te lang mag de batterij op deze
wijze geen stroom geven, anders
zou zij al spoedig uitgeput zijn.
De draad wordt door een dun
stukje karton gestoken, waarop wij
Karton
I
een weinig ijzervijlsel strooien (fig.
I- Stroomvoerende
69). Sluiten wij nu den stroomkring
draad
(d.w.z. laten wij den stroom door
gaan) en tikken wij tegelijkertijd
Fig. 69. Magnetisch spectrum
zachtjes tegen het karton, dan zien rondom een stroomvoerenden
draad.
wij, dat het ijzervijlsel concentrische
cirkels rondom den draad vormt.
Dit effect kan zeer verhoogd worden door den draad lusvormig
te buigen, zoodat er twee draden naast elkaar, elk door een
afzonderlijk gat, door het karton gaan. Naarmate het aantal
draden vermeerderd wordt, neemt het magnetisch effect toe.
Als wij nu tegen het karton tikken en tevens den stroom
uitschakelen, verdwijnt het magnetisch effect.
De omgeving van den stroomvoerenden draad is een kracht
veld, waardoor krachtlijnen loopen op precies dezelfde wijze als
bij een staaf- of hoefmagneet (zie ook fig. 13 en 14). Deze
krachtlijnen worden door de concentrische cirkels aangetoond.
Maken wij van den draad een spoeltje, zooals in fig. 70,

1

70

JONGENS EN ELECTRICITEIT

dan wordt het magnetisch veld nog veel sterker en ook duide
Stroomvoerende draadwindingen lijker zichtbaar, maar
tevens verandert de
vorm van het veld en
het gaat meer gelijken
op dat van een staafmagneet.
Wij rollen van een
Karton
stukje stevig papier een
buisje van 10 cm lengte
en ruim 1 cm middel
Fig. 70. Magnetisch spectrum rondom
verscheidene draadwindingen.
lijn. Hierop wikkelen
wij netjes drie lagen geïsoleerd koperdraad van 1 mm dikte.
Wij laten er den
stroom van twee of
drie parallel gescha
Draad
kelde cellen door
gaan én houden het
bij een magneetnaald.Wij zien dan,
Paoieren buisie
dat het spoeltje zeer
Fig. 71. Papieren buisje omwonden met geïsoleerd
krachtig magneti
koperdraad.
sche eigenschappen
bezit en zelfs op eenigen afstand de naald reeds doet ronddraaien.
Brengen wij nu een
staafje ijzer in
kokertje, dan wordt het
magnetisch effect bijzonder
verhoogd.
Het ijzer
'reren
de kern, vermeerdert het
Fig. 72. De krachtlijnen „lekken” weg uit een aantal krachtlijnen daarin,
draadspoel met luchtkem, maar worden door Wanneer geen ijzeren kern
een ijzeren kem bijeengehouden.
gebruikt wordt, versprei
den vele krachtlijnen zich aan de zijkanten der spoel, zij lekken
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als het ware daaruit weg, terwijl slechts enkele zich uitstrekken
van het eene tot het andere einde. De ijzeren kern vermindert
niet alleen deze lekkage, maar voegt zelfs nog vele krachtlijnen

Electromagneet
Zink

Koper

Fig. 73.

Het principe van den electro-magneet.

aan het oorspronkelijke aantal toe. Vandaar dat de magneti
sche kracht van een spoel bijzonder versterkt wordt door een
ijzeren kern.
Een spoel van geïsoleerd draad, gewonden om een ijzeren
kern, vormt een electro-magneet.
Dat dit werkelijk zoo is, hebben wij reeds gezien, maar wij
. Draadnagel

" Spoeltje

8

I Droog element

Kopspljkertjej

Papieren
V buisje \
Droog element

x Spoeltje

Draadnagel

Fig. 74. Winden wij geïsoleerd draad
Fig. 75.
om een spijker en verbinden wij den
draad aan de polen van een element, dan hebben wij een electro-magneet.

kunnen het zelfs met een gewonen spijker ook aantoonen. Wij
winden daartoe eenige lagen fijn, geïsoleerd draad om den spijker,
verbinden de vrije einden van den draad aan de polen van een
of twee cellen en de spijker tilt kleine spijkertjes en naalden op.
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Als wij een solenoïde, een spoel met luchtkern, maken, door
fijn, geïsoleerd koperdraad te winden op een papieren buisje
waarin een spijker heel gemakkelijk heen en weer kan schuiven,
dan zal die solenoïde den spijker naar binnen trekken, zoodra
de stroom wordt ingeschakeld (fig. 75).
Electro-magneten maken deel uit van haast alle electrische
machines. Denk b.v. aan een dynamo, een motor, een telefoon,
een relais, een zoemer, een electrische bel, etc.
De vorm van een electro-magneet hangt af van het doel,
waarvoor hij gebruikt moet worden. De hoefijzervorm is de
meest gewone. Men monteert dan twee electro-magneten
zoodanig op een juk, dat de vrije polen noord en zuid zijn.
Heel groote electro-magneten worden gemaakt om groote
gietstukken en zware stukken ijzer op te heffen. Zulke magneten
worden gebruikt in de groote staalfabrieken en in fabrieken
waar spijkers, bouten enz. gemaakt worden, zooals b.v. in het
zuiden van Wales. Heel in het kort gezegd, gaat het daar onge
veer als volgt toe.
Schepen brengen het ijzererts naar de fabriek, waar groote
stalen grijpers het uit de ruimen der booten halen. Het ijzererts
wordt gesmolten en er wordt staal uit gemaakt. Als groote,
gloeiende blokken gaat het dan naar het walswerk. Zoo’n blok
wordt herhaaldelijk gewalst tot het de vereischte afmetingen
heeft. Ten slotte komt het als een stalen staaf van den juisten
vorm en de juiste lengte uit de machine. Het staal heeft nu
reeds een heele reis gemaakt en is al dien tijd bewerkt door
machines, die electrisch worden bediend door een paar werk
lieden, die aan een schakelbord staan. Ten slotte worden de
staven zuiver recht gemaakt. Zij zijn nog veel te warm om aan
te pakken en zoodra er tien naast elkander liggen wordt de
electrische stroom ingeschakeld en een geweldige electromagneet, die aan een wagentje hangt, dat op rails onder de
zoldering is komen aanrijden, daalt neer tot op de staven.
Vervolgens wordt de stroom voor den electro-magneet inge
schakeld en meteen worden de staven stevig tegen den magneet
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aangetrokken. Zij worden daarna even gemakkelijk geheven
alsof het naalden waren aan een hoefmagneetje. Zij worden op
deze manier naar een spoorwagen vervoerd, en als zij daarin
neergelaten zijn, wordt de stroom uitgeschakeld, waardoor de
staven losgelaten worden, zoodat de electro-magneet weer een
nieuw vrachtje kan gaan halen. Zulk een last, van soms wel
3000 kg, of nog meer, kan dus worden geheven, vervoerd en
neergelaten, alleen door stroom in- en uit te schakelen.

Geïnduceerde electromotorische kracht

In 1831 ontdekte Michael Faraday, een beroemd Engelsch
natuurkundige, dat er een stroom ontstaat in een gesloten

— Staafmagneet

Spoel —

Naar Galvanometer

Fig. 76.

Hoe een inductiestroom kan worden opgewekt.

geleider, wanneer deze in een magnetisch veld op zoodanige
wijze bewogen wordt, dat de geleider de krachtlijnen snijdt.
Dit kan gemakkelijk worden aangetoond met behulp van een
staafmagneet, een spoel en een galvanometer.
Zoolang de magneet onbeweeglijk blijft, induceert hij geen
1)

Zie Hoofdstuk IX Meetinstrumenten.
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e m k in de spoel, maar wanneer hij daarin op en neer bewogen
wordt, induceert hij een e m k, welke een stroom ten gevolge
heeft wanneer de geleider gesloten is. Wanneer een gevoelige
galvanometer, met nulpunt in het midden, wordt opgenomen
in den stroomkring, zien wij de naald naar links en rechts
uitwijken, wanneer de magneet op en neer bewogen wordt.
Doen wij dit met de andere pool van den staafmagneet, dan
zijn de uitwijkingen tegengesteld. De bron van dit electrisch
arbeidsvermogen is de mechanische arbeid, verricht door het
bewegen van den magneet. Het mechanisch arbeidsvermogen
wordt in electrisch arbeidsvermogen omgezet door het mag
netisch veld.
Een electrische stroom, die op een dergelijke wijze in een
spoel wordt opgewekt, heet inductie-stroom en wij noemen dit
verschijnsel magnetische inductie.
Zonder magnetische inductie zouden al de machines en toestel
len, die op electro-magnetisme berusten, niet kunnen bestaan,
zooals dynamo’s, motoren, telefoons, transformatoren enz.

HOOFDSTUK VI

ELECTRISCHE EENHEDEN

LVORENS verder te gaan, willen wij nog eens terug
komen op enkele reeds genoemde gevallen.
Ten eerste kunnen twee lichamen ongelijknamig
geladen zijn. Het eene heet positief geladen ten opzichte van
het andere; er bestaat een potentiaalverschil tusschen deze
twee lichamen.
Ten tweede : als twee punten, waartusschen een potentiaal
verschil bestaat, verbonden worden door een geleider, zal de
electriciteit zich door dien geleider verplaatsen en wij noemen
dit dan een electrischen stroom.
Nu komen wij in aanraking met iets nieuws, namelijk elec
trischen weerstand. Deze belet in mindere of meerdere mate
den doorgang van den electrischen stroom. Zoo heeft glas een
zeer hoogen electrischen weerstand, terwijl de weerstand van
koper zeer gering is. Men kan beide een electrische lading
geven, die zich, zooals wij reeds eerder zagen, over de opper
vlakte verdeelt. Raakt men nu het glas op één plaats aan, dan
neemt men alleen de lading weg, die zich daar bevindt, terwijl
de rest van het oppervlak zijn lading behoudt, tengevolge van
den hoogen weerstand, welken het glas biedt aan een electrischen
stroom. Doet men hetzelfde met koper, dan verdwijnt de
geheele lading, zoodra men het aanraakt. Koper biedt namelijk
uiterst weinig weerstand aan electrischen stroom.
Onze eerste drie eenheden zijn:
Electro-motorische kracht of potentiaalverschil, aan
geduid door de letter E (of V) en gemeten in volts.
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Electrische stroom, aangeduid door de letter I en
gemeten in ampères.
Electrische weerstand, aangeduid door de letter R
en gemeten in ohms.

Een vergelijking met water
Sluiten wij met den duim een waterkraan af, door hem op
de opening te houden en draaien wij daarna de kraan open, dan
zal de druk, dien het water uitoefent, den duim wegduwen.
Dit is te vergelijken met onze e m k of potentiaalverschil.

a

D

e

Fig. 77.

£

y

e

Nu bevestigen wij een lange tuinslang aan de kraan, die precies
net zoover open gezet moet worden als eerst. Zetten wij nu den
duim op het einde van de slang, dan bemerken wij, dat de druk
minder is. De druk van het water is verminderd door de wrijving
in de slang.Dit is te vergelijken met onzen electrischen weerstand.
Vullen wij nu een emmer, eerst direct uit de kraan en daarna
met de tuinslang, terwijl de kraan precies zoo blijft staan, dan
hebben wij, door in beide gevallen den tijd op te nemen, een
maat voor de hoeveelheid water of stroom. Dit is te vergelijken
met onzen electrischen stroom, welke het gevolg is van de
e m k die een zekeren weerstand moet overwinnen.
Het vat A in fig. 77 bevat water, dat voortdurend op dezelfde
hoogte gehouden wordt door middel van kraan B.
C is een horizontale buis waardoor water kan stroomen. De
hoeveelheid is afhankelijk van den stand der kraan.
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De buizen E zijn van boven open, monden uit in C en staan
verticaal. Hun hoogte moet grooter zijn dan die van den water
spiegel in A. Wanneer D open gezet wordt, toont de hoogte
van het water in elk der buizen de vermindering van druk
aan van buis tot buis in C.
In de rechter figuur is A een batterij van constante e m k.
D is een weerstand, die als aftapkraan werkt.
C is een draad, die den stroom naar D geleidt.
V is een voltmeter, te vergelijken met de verticale buizen,
daar hij de vermindering van potentiaalverschil tusschen de
punten E in den geleider C aantoont.
In beide figuren blijven wrijving of weerstand in C dezelfde,
daar de lengte en dwarsdoorsnede niet veranderd worden.
De druk van het water of de spanning blijven constant.
Hieruit volgt, dat de stroom in beide gevallen dezelfde
blijft en dat de druk of spanning in C dezelfde blijft voor elke
lengte-eenheid.
De wet van Ohm zegt, dat

-I

hetgeen door bovenstaande proef wordt aangetoond.
Veranderen wij echter R, d.w.z. de opening van de aftap
kraan D, of de waarde van den weerstand D, dan verandert
de stroom I, toenemend naarmate de weerstand afneemt en
omgekeerd.
Ampère
De eenige manier om een electrischen stroom te meten is
door middel van de uitwerking die hij heeft. Of de chemische,
óf de electro-magnetische, óf de warmtewerking kan daaraan
ten grondslag liggen.
De oudste methode was de chemische. Als men een stroom
door een kopersulfaat (kopervitriool) oplossing laat gaan, door
daarin twee koperen platen te hangen, dan wordt er op de
eene plaat koper neergeslagen, terwijl er van de andere koper
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afgenomen wordt. Wordt de stroom door een batterij geleverd,
dan wordt het koper neergeslagen op de plaat die met het zink
van de batterij is verbonden. Laten wij den stroom eenigen
tijd ingeschakeld en wegen wij daarna de platen, dan zien wij,
dat de eene plaat zwaarder is dan de andere.
Het koper is door den electrischen stroom afgenomen van de
eene plaat en neergeslagen op de andere. De waarde van een
electrischen stroom, die 1,181 gram koper per uur neerslaat,
bedraagt één ampère. De ampère is dus de eenheid van electrische stroomsterkte. De gebruikelijke afkorting voor deze
eenheid is A.
Volt
Ook de spanning kan op verschillende manieren gemeten
worden, door middel van de uitwerkingen, die zij heeft, maar
daar wij voorloopig nog niet in staat zijn deze metingen nauw
keurig te verrichten, moeten wij maar aannemen, dat spanning
gemeten wordt in volts. De volt is dus de eenheid van e m k
of potentiaalverschil en de afkorting voor deze eenheid is V.
Zoo geeft het element van Clark (Hoofdstuk IV) 1,434 volt bij
15° C, terwijl het element van Weston een emk van 1,18
volt heeft bij 20° C.
De practische methode is een voltmeter te gebruiken, een
instrument, dat meestal berust op een electro-magnetische
werking.

Ohm
De eenheid van weerstand is de ohm, afgekort O. Een kolom
zuiver kwikzilver met een dwarsdoorsnede van één vierkanten
millimeter en een lengte van 106,28 centimeter heeft bij een
temperatuur van 0° C een weerstand van 1 ohm.
Hieruit zien wij, dat de weerstand van een geleider in ver
band staat met zijn afmetingen en te mperatuur. Bovendien
maakt het veel verschil welk materiaal 'als geleider gebruikt
wordt.
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Zoo is de weerstand van een geleider:
(a) recht evenredig met de lengte
(b) omgekeerd evenredig met de doorsnede
en afhankelijk van:
(c) het gebruikte materiaal
(d) de hardheid van dat materiaal
(e) de temperatuur (in de meeste gevallen).

Is ons; materiaal koperdraad, speciaal gemaakt voor het
geleiden van stroom, dan kan het bovenstaande op de volgende
wijze worden uitgedrukt:

weerstand in ohms =
lengte der draad in meters
X 0,0173
dwarsdoorsnede in vierkante millimeters
en dit geldt voor een temperatuur van 20° C.
De namen der eenheden ampère, ohm en volt zijn ontleend
aan de namen van drie groote natuurkundigen: Ampère, Ohm
en Volta.
Deze drie eenheden staan in nauw verband met elkander,
zooals uit de Wet van Ohm blijkt.
De Wet van Ohm geldt voor gelijkstroomkringen, dus
wanneer wij werken met b.v. elementen, accumulatoren of
gelijkstroom dynamo’s.
Deze wet luidt als volgt:
de stroomsterkte is gelijk aan de e mk gedeeld door den totalen
weerstand van de stroomketen, of

-f
waar I = de stroomsterkte in ampères,
E = de e m k in volts,
R .= de totaal weerstand van de geheele keten in ohms.
Een eenvoudig voorbeeld om dit te illustreeren. Wij verbinden een gewoon zaklantaarnlampje met een batterij, welke
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een e m k van 4,5 volt heeft. De weerstand van dat lampje,
de draden en de batterij zelf is 15 ohm. Wij kunnen nu direct
bepalen hoeveel ampères door het lampje stroomen met behulp
van de Wet van Ohm:

4,5
I = -yy, of 0,3 ampère.
De eenheid van electrisch vermogen

De eenheid van electrisch vermogen heet watt, afgekort W.
Wanneer er in een geleiding een spanningsverschil bestaat
van 1 volt en een stroom van 1 ampère, dan is het vermogen
of effect 1 watt.
Het aantal watts = aantal volts X aantal ampères, of =
= voltampères.
In bovenstaand voorbeeld, waar de e m k 4,5 was en het
ampèrage 0,3, bedraagt het effect dus 4,5 X 0,3 voltampères
of 1,35 watts.
1 Paardekracht (1 pk) staat gelijk met 736 watts.
1000 watts noemt men 1 kilowatt (1 kW).
1000
1 kW = 1000 w =
pk = 1,36 pk.

736

De eenheid van hoeveelheid
Tot dusver heeft geen der besproken eenheden iets te maken
gehad met den tijdsduur. De eenheid van hoeveelheid doet dit
echter wel. Wanneer er namelijk 1 ampère gedurende 1 seconde
stroomt, zegt men, dat er een hoeveelheid electriciteit van
1 coulomb stroomt.
Zoo is een stroom van 60 ampère gedurende 10 minuten
(600 seconden) gelijk aan een hoeveelheid electriciteit van
60 X 600 = 36000 coulombs. Dit is gelijk aan 10 ampère-uren.
Eén ampère gedurende één uur is een ampère-uur. Het
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aantal ampère-uren wordt verkregen, door het aantal ampères
met het aantal uren te vermenigvuldigen.
Als een batterij een capaciteit van 10 ampère-uren heeft,
beteekent dit, dat zij 1 ampère gedurende 10 uren, of 2 ampères
gedurende 5 uren kan leveren. De afkorting, welke men tegen
woordig voor ampère-uur gebruikt, is Ah.
De eenheid van arbeidsvermogen

Één watt gedurende 1 seconde heet 1 watt-seconde; 1 watt
gedurende 1 uur heet 1 watt-uur, afgekort 1 Wh en het arbeids
vermogen van 1 kilowatt-uur (1 kWh) staat gelijk aan het
gebruik van 1 kW (1 kilowatt of 1000 W) gedurende 1 uur.
Het verschil tusschen wisselstroom en gelijkstroom

Electrische centrales leveren óf gelijkstroom óf wisselstroom.
Gelijkstroom gaat slechts in één richting en kan door een
rechte lijn worden voorgesteld (fig. 78 A).
A

Fig. 78.

A gelijkstroom, B wisselstroom.

Men zou gelijkstroom dus kunnen vergelijken met water,
dat door een buisleiding steeds maar in dezelfde richting stroomt.
Wisselstroom wisselt onophoudelijk van richting en gaat
beurtelings naar den eenen en naar den anderen kant. Wij
MORGAN en SIMS, Jongens en Electricitelt.
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kunnen dit weergeven door de gebogen lijn in fig. 78 B. De
stroom begint bij nul en groeit langzamerhand aan tot de grootste
stroomsterkte is bereikt en vermindert dan weer net zoo gelei
delijk tot nul. Op dat moment bestaat er dus geen stroom.
Vervolgens gaat de stroom weer terug in de richting vanwaar
hij gekomen is, groeit geleidelijk aan tot maximum stroom
sterkte en neemt daarna weer even geleidelijk af tot nul, op
welk moment er dus weer geen stroom is. Volgen wij nu nog
eens op de teekening (78 B) wat er gebeurd is : a, geen stroom
of nulpunt; geleidelijke toename tot maximum, b ; geleidelijke
afname tot nul, c; nu gaat de stroom in omgekeerde richting
en bereikt geleidelijk zijn maximumwaarde in d ; ten slotte
geleidelijke afname tot nul in e. Het gedeelte, voorgesteld door
abcde, heet een periode. Wisselstroom heeft gewoonlijk 50
perioden per seconde, d.w.z. dat de stroom 100 maal per seconde
van richting verandert, 100 maal per seconde nul- en even vaak
maximumwaarde bezit.
Het gedeelte abc of ede heet een wissel of wisseling.
Daar velen zich moeilijk een voorstelling kunnen maken van
. wisselstroom, zullen wij trachten een en ander duidelijk te
maken met behulp van een vergelijking met water.
Wanneer wij fig. 79 goed bekijken, zien wij daar een cylinder
waarvan boven- en ondereinde verbonden zijn door een buis.
In den cylinder kan een zuiger op en neer bewogen worden op
de geteekende wijze. Staat de zuiger in zijn hoogsten stand en
wordt de schijf door den drijfriem naar links gedraaid, dan zal
de zuiger naar beneden gedreven worden en het water, dat
cylinder en buis geheel en al vult, van B door de buis naar A
loopen. De hoeveelheid water, die ergens een doorsnede van de
buis passeert, kan vergeleken worden met de stroomsterkte
van den wisselstroom. Is nu de zuiger beneden aangekomen,
dan staat hij een moment stil en derhalve staat dan ook het
water stil. De stroomsterkte van den wisselstroom is op dat
moment ook nul. Gaat nu de zuiger een oogenblik later weer
omhoog, dan stroomt het water in omgekeerde richting, totdat
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de zuiger boven is aangekomen. Op dat moment staat het
water weer stil. In deze buis hebben wij derhalve een stroom
water, die periodiek van richting verandert en die bovendien
ook periodiek in sterkte varieert. Dit laatste vindt zijn oorzaak

I
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i lui

Et?
fW

B

ï
Fig. 79.

in de wijze waarop de zuiger wordt aangedreven. Wanneer wij
namelijk fig. 79 nog eens goed bekijken en daarbij speciaal
letten op de linksom draaiende riemschijf, dan zullen wij al
spoedig inzien, dat in den geteekenden stand de dalende zuiger
juist een maximum stroomsterkte gaat veroorzaken, terwijl die
stroomsterkte na ongeveer 7e van een omwenteling der schijf
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weer begint af te nemen. Zie ook fig. 80. Iets dergelijks nu is
bij een electrischen wisselstroom ook het geval.
In de meeste wisselstroomnetten verandert de stroom al
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zuiger naar boven

• zuiger naar beneden |

Fig. 80.

na elke honderdste seconde van richting, zoodat de electriciteit
in Vso seconde reeds eenmaal heen en weer is geweest. De

11
II

i
1 wisseling
1 periode = /$q seconde

i

Fig. 81.

tijd waarin dit gebeurt heet periode. Zie fig. 81. Voor periode
gebruikt men wel het teeken
Onder frequentie verstaat men het aantal perioden per seconde,
tegenwoordig meer en meer opgegeven in hertz, naar den ont
dekker der electrische golven: Heinrich Hertz (1857—1894).
Bovenbedoelde wisselstroomnetten hebben dus een frequentie
van 50 hertz.
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1000 perioden of 1000 hertz noemt men 1 kilohertz, kiloperiode of kilocycle.
Dient een centrale voor verlichting dan gaat men liefst niet
onder een frequentie van 30 hertz, daar anders het licht gaat
flikkeren. De stroomveranderingen gaan dan zoo „langzaam”,
dat zij zichtbaar beginnen te worden. Vandaar, dat men tegen
woordig voor dergelijke centrales bijna algemeen een frequentie
van 50 hertz heeft gekozen.
De reden, waarom vaak aan wisselstroom de voorkeur gegeven
wordt boven gelijkstroom, is, dat wisselstroom zich met veel
geringer verliezen over groote afstanden langs de geleidingen
laat transporteeren, dan gelijkstroom. Dit zal later uitgelegd
worden, in het hoofdstuk over energie-overbrenging.
In dit verband is het noodig er op te wijzen, dat de Wet van
Ohm niet zonder meer op wisselstroomketens kan worden
toegepast. In het Aanhangsel zal hierover nader gesproken
worden.
(Flg. 79, 80 eni 81 zijn, met toestemming der redactie,
ontleend aan ,„Onze Gids”.)

HOOFDSTUK VII
SCHAKELINGEN

Serie of Parallel
OT dusver hebben wij bijna steeds gesproken over de
eenvoudigste schakeling, waarbij alle apparaten, enz.
in serie verbonden zijn met elkander.
Om nu duidelijk te laten zien wat er gebeurt wanneer ver
scheidene apparaten enz. op verschillende manieren verbonden
zijn, zullen wij, aan de hand der onderstaande voorbeelden,
enkele waarden berekenen.

Eenvoudige serie-schakeling

av

2V|

i n-

n.i

•4 A

Fig. 82.

I =-

2xi

Batterij, 4 volt, 2 ohm,
Bel,
4 ohm,
Draad, 2 ohm.

Daar alles in serie geschakeld is,
worden alle afzonderlijke weerstan
den bijeengeteld, zoodat
4
2+4+2

4
,
- = i ampere.

Dezelfde schakeling maar de elementen parallel
Weerstanden zijn, parallel geschakeld, gezamenlijk kleiner
dan de kleinste afzonderlijk. De gezamenlijke weerstand wordt
verkregen door deze formule
1111
5- = - d------ F - enz.,
R
rx
r2
r3
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waarin R de gezamenlijke weerstand is en rlt r2 en r3 enz.,
de weerstand van elk apparaat, dat parallel met een ander
apparaat geschakeld is.
In fig. 83, waarin de elementen parallel
geschakeld zijn, wordt de gezamenlijke
2V
2n.
weerstand dezer batterij
In.
In.

1
1
+
1=?=
111
R
R = i ohm.
Daar de elementen parallel staan,
bedraagt de spanning 2 volt, zoodat

E

2

A £L

Fig. 83.

2

1 = R = ii+4+2
+ 4+2 =6^ = °’3°7 ampère’
Het is interessant hierbij op te merken, dat als alle weer
standen, die parallel geschakeld zijn, dezelfde waarde hebben,
de gezamenlijke weerstand gelijk is aan dien van één weerstand,
gedeeld door het aantal weerstanden, b.v.
3 weerstanden, elk van 6 ohm, zijn parallel geschakeld,
waardoor de gezamenlijke weerstand is | = 2 ohm, of
1
K

1 . 1 . 1
o
o
o

3

6
dus R = - = 2.
3

Wij werken het meest economisch, wanneer de weerstand
der batterij zooveel mogelijk gelijk is aan dien van de rest van
den stroomkring. Wanneer wij n elementen in serie hebben en
m rijen van n elementen parallel, dan is
j _

— —+R
m
(waarin r = weerstand van één element,
R = weerstand van den stroomkring zonder de ele
menten)
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en wij zullen het meest economisch werken als
— =R.
m
Stellen wij b.v. n = 18 en m = 3,
dan is

I =

18 X 2
18 X 1

—+ 6

36
6 4-6

3.

Hier is dus — — R, wij werken nu zeer economisch en
m
1=3 ampères.
Maar om I slechts 1 ampère te doen toenemen, moeten
wij het aantal elementen verdubbelen; dus
n = 36, terwijl m blijft = 3.

36 X 2

72

I = 36 X 1 , r ~18 -4‘
-4-6
“1—
+ 6

Ontleenen wij arbeidsvermogen aan een dynamo, dan is het
gebruikelijker van klemspanning te spreken , dan van potentiaal
verschil of van e m k. De Wet van Ohm geldt ook hier, maar
wij bekommeren ons niet om dat deel der stroomketen, dat
door den dynamo gevormd wordt.
In dit geval gebruiken wij de letter e om de klemspanning,
d.i. het potentiaalverschil over de klemschroeven, aan te duiden
en nemen alleen den weerstand van den stroomkring buiten
deze klemmen in aanmerking.
Hier hebben wij :

■4

I=-

waar e de klemspanning is, die den weerstand R moet over
winnen.

f
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Spanningsverlies
De wet van Ohm kan ook aldus geschreven worden:
E = IR.
Dit is van belang, wanneer wij ons electrisch arbeidsvermogen
over eenigen afstand moeten transporteeren.
Deze wet kan worden toegepast op elk willekeurig deel van
de stroomketen en toont het spanningsverlies aan, dat het gevolg
is van den weerstand in dat deel der keten bij een bepaalde
stroomwaarde.
Als wij nog eens het eerste voorbeeld in dit hoofdstuk be
schouwen, zien wij, dat de stroom in de keten 0,5 ampère is
en de weerstand der batterij 2 ohm. Wij hebben derhalve een
spanningsverlies in de batterij :
E = 0,5 X 2 = 1 volt.
Dit heet inwendig spanningsverlies.
Hieruit volgt direct, dat niet de geheele e m k der stroom
bron tot onze beschikking staat als nuttige spanning, maar
alleen de klemspanning van de batterij, welke gelijk is aan e mk
verminderd met inwendig spanningverlies.
Op dezelfde wijze is het spanningsverlies in den draad, die
2 ohm weerstand heeft: 0,5 X 2 = 1 volt.
Het arbeidsvermogen toegevoerd aan de bel heeft dus
4 —2 == 2 volt spanning.
De bel heeft 4 ohm weerstand. Met betrekking tot dit appa
raat hebben wij dus :
E = IR = 0,5 X 4 = 2 volt
E
2
- = 0,5 ampere
ofI =4
2
of R = |
— = 4 ohm.
0,5

HOOFDSTUK VIII

DRADEN, KABELS, ENZ.

Draden
LECTRISCHE stroomen worden gewoonlijk gevoerd
langs geleiders, genaamd draden. Er bestaan vele soorten
draden, elk gefabriceerd voor een speciaal doel.
Eénaderig draad, dat eerst is geïsoleerd met een laagje
rubber, vervolgens omsponnen met katoen en gedrenkt in was
of geparaffineerd, wordt veel gebruikt voor zwakstroomleidingen,
zooals schelleidingen, enz.
Windingen van electro-magneten bestaan gewoonlijk uit 1 of
2 maal met katoen omsponnen draad, zonder eenig ander
isolatiemateriaal, maar
draden als het wikkelen afgeloopen is, worden de
windingen met schel
1
I
Zuivere
|
Band
lak of een ander isoi rubber
Omvlecbting
leerend vernis door
Gevulcanlseerde
drenkt.
rubber
Om de draden, welke
Fig. 84.
voor zware stroomen
gebruikt worden, buigzaam te maken, zoodat zij gemakkelijk
gehanteerd kunnen worden, stelt men deze samen uit een
aantal fijnere draden van gelijke dikte, die niet van elkander
geïsoleerd worden.
Zulke geleiders noemt men in den regel kabels; zij zijn
geïsoleerd met rubber, band en gevlochten katoen.
Ofschoon rubber een zeer slecht geleidende stof is, kan zij
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met altijd gebruikt worden als isolatie voor alle soorten draden,
daar zij onder vele omstandigheden bederft en haar isoleerende
eigenschappen verliest.
De isoleerende of diëlectrische stoffen worden in twee
groepen verdeeld : de hygroscopische, zooals katoen, jute en
papier, die in hun natuurlijken toestand vocht opnemen en
de niet-hygroscopische, zooals rubber en asfalt en verschillende
vernissen.
Kabel wordt vaak op de volgende wijze geïsoleerd : de blanke
draad wordt eerst bedekt met een dun laagje zuivere rubber,

Lood

Papier

Vulling
«Q.

Fig. 85.

daarna met gevulcaniseerde rubber. Dit vormt de eigenlijke
isolatie, die door een laagje band wordt beschermd, waaromheen
katoen gevlochten wordt (fig. 84).
Zulke kabels worden veel gebruikt voor lichtleidingen en
dan extra beschermd tegen mechanische beschadiging. Zoo
legt men ze in stalen buizen, wanneer het huisleidingen betreft.
In sommige landen, b.v. Engeland, moeten deze stalen buizen
een gesloten keten vormen en geaard zijn.
De zwaardere kabels, die den stroom van de centrales naar
de onderstations voeren, zijn beschermd met een looden mantel
en bewapend met staalband of staaldraad omwikkeling.
Het aantal draden of aders in den kabel kan zijn: 1, 2, 3
of meer. Deze aders zijn van elkander geïsoleerd en zij liggen
zooals in fig. 85 aangegeven.
Bovendien bestaat er nog soepel snoer, dat b.v. gebruikt
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wordt voor staande lampen, strijkijzers, stofzuigers enz. Hier
wordt de groote buigzaamheid verkregen door een groot aantal
zeer fijne koperdraadjes te gebruiken. De isolatie is ook anders,
n.1.: katoen, rubber, katoen en tenslotte wordt vaak het geheel
met katoen of zijde omvlochten.
Verder bestaan er nog vele verschillende soorten kabel,
speciaal vervaardigd voor diverse doeleinden.
De geleider bestaat meestal uit roodkoper, daar dit de beste
van de goedkoopere geleiders is. Soms wordt echter ook wel
aluminium gebruikt, zooals voor sommige bovengrondsche
leidingen en schakelborden voor zware stroomen.
Het draad, dat wij bij onze proeven meestal zullen gebruiken,
heet bobinedraad. Hiervan maakt men spoelen, windingen voor
electro-magneten en dergelijke. Bobinedraad kan geïsoleerd
zijn met zijde, katoen of emaille. De eerste twee soorten kan
men enkel of dubbel omsponnen verkrijgen.
Draad met één zijde-omspinning en emailledraad wordt
gebruikt wanneer men weinig ruimte beschikbaar heeft, want
de isolatie van deze soorten draad is dunner dan de katoen of
dubbel zijde omspinning, zoodat zij bij het wikkelen minder
ruimte innemen.
De dikte van den draad wordt in ons land aangegeven door
de grootte van de middellijn in millimeters.
Isolatoren

Klem

Krammen

Fig. 86.

Krammen en een houten klem voor het leggen van
zwakstroomleidingen.

Isolatoren
Schel- en telefoonleidingen, waarbij batterijen worden gebruikt
met een voltage beneden 20 volt, kunnen gelegd worden onder
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geïsoleerde krammen of houten klemmen, voorzoover het
binnenleidingen betreft.

ÖË
F!

3

o=

)

Buisvormige isolator

Snoer isolatoren

Fig. 87.

Porceleinen isolatoren voor lichtleidingen.

Liggen zij buitenshuis en zijn zij dus blootgesteld aan weers
omstandigheden, dan behooren zij gelegd te
worden op glazen of porceleinen isolatoren.
Lichtleidingen in huizen behooren, zooals
reeds eerder is opgemerkt, in installatiebuis
te liggen.
Telegraaf- en telefoonlijnen worden gewoon
lijk gespannen over groote porceleinen of glazen
isolatoren, die op ijzeren stiften geschroefd zijn.
Fig. 88.
Porceleinen isolator
voor telegraaf- en
telefoonlijnen.

Klemmen

Klemmen zijn de handigste dingen om vlug
een draad aan een electrisch apparaat te ver
binden. Wij kunnen ze maken of koopen. De gekochte zijn

o

o
Fig. 89.

natuurlijk mooier en verhoogen het uiterlijk van ieder instrument
waarop zij worden aangebracht.
Enkele van de meest bekende handelssoorten vindt men in
fig. 89.
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Fig. 90 laat ons zien, hoe wij zelf op verschillende
manieren eenvoudige aansluitklemmen kunnen maken van

Fig. 90.

Zelfgemaakte aansluitklemmen.

schroeven, sluitringetjes, schroefoogen en strookjes metaal,
De teekeningen spreken voor zichzelf en
behoeven niet verder te worden uitgelegd.
De boutjes en moertjes van oude droge ele
menten komen ook heel handig voor zulke doel
einden te pas.

s

Fig. 91.
Klemschroef, die
van de koolstaaf
van een droog
element
afgenomen is.

Schakelaars

Schakelaars zijn noodig voor het in- en uit
schakelen van den stroom.
Als wij ze zelf wenschen te vervaardigen, moeten
wij er vooral voor zorgen, ze sterk en duurzaam
te maken, daar ze anders, door het veelvuldig gebruik, spoedig
versleten zouden zijn.
Fig. 92 laat ons eenige eenvoudige zelf gemaakte schake
laars zien.
De eerste (A), een afsluiter, heeft één contact, een geelkoper
taatsje, dat door een koperen strookje geslagen is.
De hefboom is een strook geel- of roodkoper, die aan één
einde omgerold is, om een handvat te hebben. Het andere
einde draait om een geelkoperen schroefje. Dit schroefje gaat
tevens door een ander koperen strookje, op het eind waarvan
-
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een klemschroefje is bevestigd. Een koperen sluitringetje
moet tusschen hefboom en koperen strookje worden gelegd,
zóó, dat het schroefje ook hierdoor gaat, om het bewegen van
den hefboom te vergemakkelijken.
B, C en D laten ons zien hoe dezelfde werkwijze kan worden
gevolgd voor het maken van omschakelaars.
Wij hebben geen afmetingen opgegeven voor deze schake

J
A

@1
KS

T

Koperen
taatsje

Fig. 92. Eenvoudige schakelaars.
A afsluiter. B, C, D omschakelaars. E hefboom met omgerold einde als
handvat. F hefboom met half klosje als handvat.

laars, omdat wij ze net zoo groot mogen maken als wij willen
en het ongetwijfeld veel handiger is zich in zulk een geval
aan te passen aan het voorradige materiaal. Slechts één raad :
vijl de onderkanten van den hefboom schuin bij, dan glijdt hij
des te gemakkelijker over den kop van het taatsje.
De schakelaars in fig. 93 kunnen zwaardere stroomen ver
dragen dan die in fig. 92 ; ook gelijken zij meer op het type,
dat op groote schakelborden voorkomt.
De grondplaat kan van hout worden gemaakt, maar veel
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beter is het, daarvoor een of andere isoleerende stof te nemen,
zooals fiber of dik
eboniet.
De metalen dee
len worden gemaakt
van zwaar geel- of
roodkoperplaat (fig.
94) en vervolgens
(&.
in den vereischten
vorm gebogen met
Enkelpolig
een platte buigtang.
Het handvat van
Houten handvat
den
enkelpoligen
hefboomschake laar
wordt op het punt
vormige einde van
Veer
den hefboom ge
dreven.
Scharnier
&
De dubbelpolige
hefboomschakelaar
is al even eenvoudig
Dubbelpolig
te
maken. Die ein
Fig. 93. Hefboom schakelaars.
den der hefboomen,
waaraan het handvat wordt bevestigd, worden rechthoekig naar
binnen omgebogen en
een hardhouten of fiber C&ÜS5
Enkelpolig
brug
wordt daartusschen vastgeschroefd.
Het handvat schroeven
Contacteer en
wij in het midden van
Dubbelpollg
»chamlen
de brug vast. Is de
Fig. 94. De metalen deelen voor de
schakelaar zuiver gecon
hefboomschakelaars.
strueerd, dan vallen de
hefboomen precies in de contactveeren, zonder dat de laatstge
noemde de neiging hebben de hefboomen zijwaarts te drukken.

•
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Smeltveiligheden

Smeltveiligheden of smeltzekeringen dienen om electrische
instrumenten, apparaten en draden te beschermen tegen
beschadiging ten gevolge van te zware stroomen.
Wanneer er electrische stroom door een weerstand gaat,
veroorzaakt hij warmte. Een smeltveiligheid is in den regel een
stukje looddraad, of draad van de een of andere legeering, dat
bij lage temperatuur smelt en zóó in de stroomketen is opgeno-

Koper

Mica
Fig. 95. Eenvoudige smeltzekeringen.
A: blokje met smeltdraad. D: blokje met smeltdraad op mica.

men, dat de stroom daar doorheen moet gaan. (In serie dus).
Gaat een te zware stroom door de zekering, dan wordt zij warm
en smelt omdat zij een laag smeltpunt heeft, waardoor de
stroom wordt verbroken en men gewaarschuwd wordt de
oorzaak der stroomvermeerdering op te sporen.
Zekeringen worden gemaakt voor verschillende stroom
waarden, noodig om ze te doen ,,doorslaan”, vandaar dat
men spreekt van 2, 6, 10, 15-ampère zekeringen, enz.
Fig. 95 toont ons verschillende eenvoudige zekeringen, die
wij zelf gemakkelijk kunnen maken om onze accu’s, batterijen,
enz. tegen kortsluiting te beveiligen.
De eenvoudigste zekering bestaat uit een stukje looddraad
MORGAN en SIMS, Jongens en Electrlciteit.

7

98

JONGENS EN ELECTRICITEIT

of een reepje staniol tusschen twee klemmen op een blokje hout.
Ook kunnen wij een reepje mica nemen van ongeveer 65
mm lang en 12 mm breed. (Vooral geen celluloid! Dit vat
vlam wanneer de smeltdraad ,,doorslaat” en zoodoende zouden
wij juist brand kunnen krijgen.) Om de einden buigen wij
een strookje dun koperplaat, waartusschen wij een eindje
smeltdraad vastsoldeeren.
Zulk een draad wordt vastgehouden door veerende klemmen
(zie D). Deze zijn van plaatkoper (rood of geel) en moeten
stevig klemmen, zoodat zij goed contact maken met de koperen
einden van den mica reep.

Bliksemafleiders

Deze worden gebruikt om alle geleidingen te beschermen,
die een gebouw binnenkomen, speciaal telefoon- of telegraaf
lijnen, zoodat de instrumenten en apparaten niet beschadigd
kunnen worden door den bliksem.
Er zijn slechts drie types, waaraan wij in den regel iets
hebben bij onze proeven.
Het type in fig. 96 is bekend als ,,bliksemafleider en aardings
schakelaar”. Het wordt hoofdzakelijk
gebruikt bij telegraaflijnen en in
stallaties voor draadlooze telegrafie.
Indien men volledige beveiliging ver
langt, behoeft men slechts de klink in
één der gaten te steken en zoodoende
een der draden te aarden of beide
kort te sluiten.
De bliksemafleider in fig. 97 is be
Fig. 96. Bliksemafleider en
stemd
voor beveiliging van telefoon
aardingsschakelaar
lijnen. Het is een gewone smeltveiligheid, waaraan is toegevoegd een bliksemafleider in den vorm van
twee koolblokken van ongeveer 2% X 2i cm. De blokken liggen
op een reep roodkoper en worden op hun plaats gehouden
door een veerenden reep roodkoper, die aan B verbonden is.
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De koolblokken worden gescheiden door een dun micaplaatje van dezelfde grootte als de koolblokken. De klem B
wordt verbonden met een der telefoonlijnen en wel met een
punt dicht bij de invoering in het gebouw. Klem A wordt
Naar telefoontoestel

A
B

Naar telefoonlijn
Koolblokjes

o
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Fig. 97.

C

Draad verbonden
aan aarde

Bliksemafleider voor telefoonlijnen.

verbonden met het apparaat, C met de aarde. Aan elk der
telefoonlijnen moet zulk een bliksemafleider worden verbonden.
Mocht de telefoonlijn contact maken met een hoogspanningsgeleiding, dan zou het toestel beschadigd worden, maar bij
gebruik van dezen bliksemafleider wordt dit voorkomen, doordat

Aarde

Leiding

i

Ï
Fig. 98.

Een edelgasveiligheid.

de zekering doorslaat. Worden de lijnen geladen door atmospherische of luchtelectriciteit, dan kan de lading zich gemakkelijk
langs den rand van het mica tusschen de koolblokken naar
C en zoo naar de aarde verplaatsen.
Een bliksemafleider, die bij telegraaf-en telefoongeleidingen
en radioantennes veel gebruikt wordt, is de z.g. edelgasveiligheid.
Deze bestaat uit een glazen buisje met twee electroden, waarvan
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de eene met den antennedraad, de andere met de aarde is ver
bonden. Het buisje is gevuld met neon, een der edelgassen,
welke in geringe hoeveelheden in de lucht voorkomen. Dit gas
heeft de eigenschap, dat de bliksem er zich veel gemakkelijker
een weg door baant dan door lucht. Slaat nu de bliksem op
de antenne of den telefoondraad, dan vindt er via de electroden
en het edelgas een ontlading plaats naar de aarde, hetgeen
aan de lichtverschijnselen in het glazen buisje waarneembaar is.

HOOFDSTUK IX

ELECTRISCHE MEETINSTRUMENTEN
Galvanoscopen en Galvanometers
I N het eerste gedeelte van Hoofdstuk V is uiteengezet, dat
verscheidene draadwindingen om een kompasnaald gewon1L den, deze doen uitwijken indien een electrische stroom
door de windingen gezonden wordt.
Zulk een instrument heet galvanoscoop en kan gebruikt worden
om heel zwakke stroom__
pjes aan te toonen. Een fefr —............... ■ 1
galvanoscoop wordt een
— Draad
galvanometer, door hem
van een schaalverdeeling
te voorzien, zoodat de
■
uitslag der naald gemeten
kan worden.
=—eRHI
Een galvanometer is
eigenlijk in principe een
kompas
ampèremeter,waarvan de
schaal zóó is verdeeld, dat
wij geen ampères aflezen.
Mannetje?.
Mannetje*
Een gewonen galvano
scoop kunnen wij op de Fig. 99. Eenvoudige kompas-galvanoscoop.
volgende wijze maken.
Wij zetten een zakkompas in een blokje hout. (fig. 99) Nu
wikkelen wij 50 windingen één maal met zijde omsponnen
koperdraad van 0,1 mm dicht opeen rond het blokje met het
kompas, zooals in fig. 99 is aangegeven. De einden van den

i
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draad worden onder zoogenaamde mannetjes (fig. 89) vast
geklemd, zoodat ons instrument gemakkelijk kan worden aan
gesloten.
Een andere uitvoering van hetzelfde instrument zien wij in
fig. 100. Om dit te maken, wikkelen wij eerst 25 of 30 windingen
éénmaal met katoen omsponnen koperdraad van 0,2 mm om
het onderste gedeelte van een tumblerglas. Aan het begin en eind
laten wij een stukje draad van 15 a 20 cm uitsteken voor ver
bindingen. Wij schuiven nu het spoeltje van het glas en binden
er op verschillende
plaatsen draad om
heen, zoodat het niet
Nabid
los kan gaan. Ver
volgens drukken wij
Brugje
het spoeltje een
©<l/
c*|
beetje plat, zoodat
Was
""mannetje
het min of meer
Grondplaat
ellipsvormig wordt,
waarna wij het op
Fig. 100. Galvanoscoop.
een blokje hout
vastzetten met een beetje zegellak. (Vooral niet met ijzeren
krammen of duimpjes!)
Nu maken wij een houten bruggetje en op het midden daarvan
zetten wij een kompasnaald (zie fig. 100). Deze naald kan
gemaakt worden uit een stukje veerenstaal, op de manier, zooals
in Hoofdstuk I is beschreven.
Wanneer wij nu op de twee voorste hoeken van het blokje
hout een mannetje bevestigen en daaraan de einden van het
spoeltje verbinden, dan is onze galvanoscoop gereed.
Het blok wordt nu zoo gedraaid, dat het spoeltje evenwijdig
komt te liggen met de kompasnaald, die natuurlijk Noord—Zuid
staat. AJs wij daarna een batterij verbinden met de mannetjes
van onzen galvanoscoop, dan zal de naald rechthoekig op het
vlak van het spoeltje komen te staan.
Een astatische galvanoscoop heeft twee naalden met hun
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polen in tegengestelde richting. Astatisch wil zeggen: zonder
richtende magnetische kracht. Zouden wij de naalden van
een astatisch naaldstelsel afzonderlijk opstellen of ophangen,
dan zouden zij evenals elke andere kompasnaald Noord-Zuid
wijzen. Worden zij echter opgehangen zooals in fig. 102, met
hun polen in tegen
Schroe*OOQJe om de
naalden hooier o<
gestelde richting, dan
leger te hangen
heffen zij eikaars wer
king op en worden
niet beinvloed door
het aardmagnetisme.
Een astatisch naald
- Draad
stelsel is bijzonder ge
voelig, zelfs zeer ge
ringe stroompjes ver
oorzaken reeds een
merkbaren uitslag.
Daarom zullen wij
nu eens een astatischen
O
Xjr
galvanoscoop gaan ma
'^C_Sp°e'
ken. Wij wikkelen on
geveer 50 windingen
éénmaal met zijde om
sponnen koperdraad
van 0,1 mm om het
Fig. 101. Astatische Galvanoscoop.
onderste gedeelte van
een tumblerglas. Wij
laten weer aan begin en eind ongeveer 20 cm uitsteken, schuiven
het spoeltje van het glas, binden er op verschillende plaatsen
draad omheen, maken het min of meer elliptisch en zetten
het met wat zegellak op een grondplaat vast. Aan de bovenzijde
trekken wij de draden in twee gelijke groepen een weinig
uiteen. Van een paar latjes maken wij een galgje en schroeven
dit op de aangegeven wijze aan de grondplaat vast.
De naalden zijn twee even groote naalden uit Moeder’s naai-
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doos, die wij magnetiseeren en dan door een strookje karton
steken, zóó, dat de noordpool van de bovenste boven de zuidpool van de onderste ligt. Willen de naalden niet netjes blijven
zitten, leg dan het naaldstelsel (fig. 102) plat neer en laat een
druppel zegellak vallen op de
plaatsen, waar de naalden door het
x Draad
karton gaan.
Nu boren wij een klein gaatje
boven in het galgje, precies lood
5
recht boven het midden van het
„ Karton
spoeltje. De draad, waaraan het
naaldstelsel hangt, loopt hierdoor en
s
N
wordt vastgemaakt aan een schroef
Naald
oogje, dat een paar centimeters
Fig. 102. Astatisch Naaldstelsel.
naast het gaatje ingeschroefd is.
Nu brengen wij het strookje karton met de onderste naald
door de opening in het bovengedeelte der spoel. De onderste
naald moet precies midden in de spoel hangen, de bovenste
echter hangt buiten de spoel (fig. 101). De spoel wordt verbonden
met twee mannetjes, die op de grondplaat zijn aangebracht.
• De twee naalden kunnen niet precies even sterk magnetisch
zijn, zoodat er altijd een richtend koppel, zij het dan ook een
heel gering, over blijft. Dit geringe richtend koppel vergroot
de gevoeligheid van het instrument. Deze gevoeligheid wordt
bovendien nog vermeerderd, doordat twee naalden gebruikt
worden en doordat men een spoel i.p.v. slechts één draadwinding gebruikt.
Daar een astatische galvanometer voor het aantoonen van
uiterst zwakke stroompjes, en ook in combinatie met een
brug van Wheatstone om weerstand te meten, een waardevol
instrument in ons laboratorium vormen kan, zullen wij nu een
astatischen galvanometer gaan maken.
Eerst maken wij twee klosjes, als in fig. 103.
Daarna wikkelen wij op elk der klosjes éénmaal met zijde
of katoen omsponnen koperdraad van 0,1 mm middellijn. Wij
N
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wikkelen beide in dezelfde richting en laten bij elk klosje aan
weerskanten een eindje draad van ongeveer 20 cm uitsteken.
Nu lijmen wij de klosjes op de grondplaat, ongeveer 2 mm
van elkaar, zoodat de naald er naderhand tusschen door kan.
Gebruiken wij spijkertjes of schroefjes voor de bevestiging,
dan wordt het instrument door de aanwezigheid van dat metaal
minder gevoelig.
De spoelen verbinden wij zóó, dat de buitenste winding

1

-63.5 m.M—

4

U

— 70 m.M —-

Fig. 103.
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Naald

Klosje voor den astatischen galvanometer.

van de eerste met de binnenste winding van de tweede ver
bonden is. Dit is noodig, omdat de stroom in de zelfde richting
door de windingen moet gaan.
Vervolgens magnetiseeren wij twee naalden, waarvan de
kleinste binnen de klosjes moet kunnen draaien. Op de in
fig. 103 aangegeven wijze bevestigen wij die in een strookje
dun karton. Ongelijknamige polen moeten weer boven elkaar
komen.
Wij knippen een schijfje uit mooi, wit karton, met een
middellijn, die iets grooter is dan de lengte der bovenste naald.
Dit schijfje moet als schaalverdeeling dienen en daarom ver
deden wij het in 160 graden, als in fig. 104. In de fig. is er een
stukje afgescheurd om de spoeltjes te kunnen zien. De dikke
zwarte lijn in het midden, van voor naar achteren, stelt een gleuf
voor, om de onderste naald door te laten. Als wij deze gleuf
met een heel scherp mesje hebben aangebracht, wordt de
schijf met een tipje lijm op de klosjes bevestigd.
Op het achterste gedeelte van de grondplaat wordt, in het
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midden, een houten stijl vastgelijmd en bovenop dezen een
armpje, waaraan de draad moet hangen met de naalden. Die
draad moet liefst niet uit ineengedraaide vezels bestaan en
daarom rafelen wij een eind borduurzijde uiteen. Aan een van
die dunne vezels hangen wij het naaldstelsel, terwijl het bovenArmoje

_Zijdewezel

1

ii

Zuiltje

ZC$chaal
ff- verdeahr»^

_____
Naald

X
i

Fig. 104.

I

Astatische Galvanometer.

einde vastgekit wordt aan een klein haakje, dat draaibaar aan
het einde van den arm bevestigd is. Door dit haakje te draaien,
kunnen wij de naald op nul brengen op onze schaal. Nul moet
liggen in het verlengde van de gleuf in de schaal, dus precies
tusschen de spoeltjes in.
Hoe dunner de draad is, waaraan de naalden hangen, hoe
gevoeliger het instrument.
De bovenste naald dient hier tevens als wijzer.
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Voltmeters en ampèremeters
Een instrument, dat dient om de electrische spanning of
e m k te meten, heet voltmeter, terwijl een ampèremeter gebruikt
wordt voor het meten van de stroomwaarde.
Er bestaan verscheidene soorten betrouwbare volt- en
ampèremeters, maar zij zijn allemaal nog al duur.
Sommige worden met nog meer zorg gemaakt dan een
horloge, en zij hebben fijne spiraal veertjes en steenen tappannen,
maar zij berusten allemaal op hetzelfde principe, namelijk op
den invloed, dien een magneetnaald en een spoeltje geïsoleerd
draad, waardoor stroom passeert, op elkander uitoefenen.
De in dit hoofdstuk beschreven meters zijn eenvoudig en
goedkoop, maar gevoelig. Ook zijn zij, in tegenstelling met
de instrumenten waarin fijne spiraalveertjes voorkomen, beter
bestand tegen ruwe behandeling.
Een verplaatsbare voltmeter en ampèremeter
Het klosje, waarop de draad gewonden wordt, is afgebeeld
in fig. 105. Het hout van een sigarenkistje is hiervoor het meest
geschikt. Het moet 3 mm dik zijn. Wanneer wij de verschillende
deelen van het klosje op het hout
afteekenen, doen wij dit liever
met de punt van een stopnaald
en niet met potlood. Potlood
lijnen zijn te dik en bij zulk fijn
werk luistert het erg nauw. Het
L
—47.5
—
voltooide klosje moet precies
Fig. 105. Het klosje.
op maat zijn en zuiver recht
hoekig. De afmetingen staan in de teekeningen. Wij mogen
geen spijkers gebruiken bij het samenstellen, maar alleen lijm.
Er zijn twee klosjes noodig, één voor den ampèremeter en
één voor den voltmeter. Wanneer zij klaar zijn, schuren wij ze
glad met fijn schuurpapier, waarna zij in- en uitwendig met
schellak bestreken worden.
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Het klosje voor den ampèremeter wordt omwonden met
bobinedraad van 1,5 mm middellijn, dat twee maal met katoen
omsponnen is. Voor den voltmeter gebruiken wij draad van
0,1 mm, met zijde één maal omsponnen. Beide spoeltjes moe
ten netjes, gelijkmatig gewikkeld worden. Wanneer wij
beginnen te wikkelen, boren wij eerst een heel fijn gaatje
in de bovenste plaat, waardoor wij het begin van den draad
steken, zoodat er ongeveer 20 cm draad buiten het klosje
Gaatje voor wijzer \

K~
1

lappen of Xj
kust«n

O

Doorsnede ven het klosje

I
i

«*5

Asje
Fig. 106.

Si
-5'

4

8

m

Het klosje gedeeltelijk opengesneden om de tappan of het
kussen te laten zien. Het anker en de as.

uit komt. Een even groot stuk laten wij er buiten uitsteken,
als wij met het wikkelen klaar zijn. Deze einden dienen voor
aansluiting. Het spoeltje wordt nu met schellak bestreken.
Een strookje rubberband, 12,5 mm breed, rondom het klosje
over de draadwindingen aangebracht, beschermt niet alleen
de draden tegen beschadiging, maar maakt ook, dat het spoeltje
er veel netter uitziet.
Het anker bestaat uit een stukje zacht staal, 2,5 cm lang,
3 mm dik en 9,5 mm breed.
Anderhalve mm boven het midden boren wij een gaatje van
3 mm waardoor het asje moet loopen (hg. 106). Het zwaarte-
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punt ligt zoodoende beneden het draaipunt, waardoor de wijzer
altijd op nul terugkomt, als tenminste ons instrument zuiver
horizontaal staat.
Het asje is een staafje zilver-staal, 3 mm dik en 11 mm
lang. De einden worden aan den onderkant scherp mesvormig
gevijld,zooals de teekening aangeeft.Wij noemen dit: de tappen.
Zuiver midden in de bovenzijde van het anker boren wij
nu een gaatje van 1,5 mm, waarin de wijzer wordt bevestigd.
Deze bestaat uit een stukje aluminiumdraad van 11,5 cm lengte.
Nadat de gaatjes geboord zijn, wordt het anker gehard.
Hierdoor behoudt het zijn magnetisme. Wij verwarmen het
daarom tot het helder roodgloeiend is en laten het dan in een
verzadigde keukenzout oplossing vallen. Daarna wordt het
anker gemagnetiseerd, door met de eene pool van een sterken
staafmagneet erlangs te strijken. Wij moeten alleen oppassen
steeds in dezelfde richting te gaan en niet over de geboorde
gaatjes heenstrijken.
De tappannen worden gevormd door twee strookjes dun
plaatkoper, 4,5 mm breed en 31 mm lang. Het middenstuk
wordt binnenwaarts gebogen, want de einden van het asje
mogen niet in aanraking komen met den binnenkant van het
klosje. Aan den bovenkant van dit middenstuk wordt met
een ronde vijl een breede, maar zeer ondiepe uitsparing gevijld.
Het verdient de voorkeur deze uitsparing niet te maken in
den vorm van de letter v, zooals in de figuur, maar in den
vorm van een liggend haakje, aldus
De strookjes worden
op precies dezelfde hoogte binnen in het klosje vastgelijmd.
Het klosje zelf wordt midden op een houten grondplaat
gelijmd, die 17,5 cm lang, 10 cm breed en 2 cm dik is.
Begin en eind van den draad worden door twee kleine gaatjes
in de grondplaat naar onderen gebracht en vandaar door te
voren uitgesneden groeven naar twee flinke mannetjes. De
groeven dienen om te voorkomen, dat de draden worden
beschadigd of kortgesloten.
Het kastje wordt gevormd door twee zijstukken, een achter-
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wand en een dekplaat, gemaakt uit hout van 1 cm dikte. Het
is 15 cm hoog, 10 cm breed en 5 cm diep. Aan den voorkant
bevindt zich een glazen plaat, die in twee ondiepe groeven
geschoven is, welke aangebracht zijn in de zijkanten op 3 mm
van den voorkant.
Het kastje wordt bevestigd op de grondplaat met 4 verzonken
schroeven, die, door de grondplaat heen, in de zijstukken
geschroefd worden. Zoodoende kunnen wij het instrument altijd
gemakkelijk openen, als dit noodig mocht zijn voor een reparatie.
De in fig. 107 afgebeelde voltmeter is een verplaatsbare en
IS ZOO gemaakt, dat hij staan kan. Voor een zuivere meting
moet hij echter op een goed waterpas vlak staan. Daar dit
wel niet altijd en
— 152 m.M.
overal het geval zal
b?r5^1 Jftknlaal’
10 m.vi.r”
zijn, draaien wij een
dun koperen schroef
je door de grondplaat
heen, b.v. aan den
\ Sc naai- l
rechterkant. Als wij
^werdeelinq
E
een reepje plaatkoper
\1OO m.M
2
op
den schroefkop
\\1 Wijzer
vastsoldeeren, kun
Waterpe»nen wij het schroefje
jSpoehie'
»cKroeli«
met de hand verstel
20 m.M.
Mannetje
len, zonder gebruik
'Grondplaat
te maken van een
schroevendraaier.
— -- ■
177 m.M.
Fig. 107. De voltooide voltmeter.
Wanneer de volt
meter op een schakel
bord gemonteerd moet worden, doen wij beter een kleinere
grondplaat te nemen, van dezelfde afmetingen als de dekplaat.
De mannetjes worden dan midden op de zijstukken aangebracht.
De schaalverdeeling wordt door vergelijking met een goeden
meter geijkt. Als schaal gebruiken wij een stukje wit karton,
dat met behulp van twee blokjes hout aan den binnenkant van

1

I
lp
j:

—

ELECTRISCHE MEETINSTRUMENTEN

111

het kastje wordt vastgelijmd. De verschillende waarden worden
er met pen en inkt netjes op geteekend. Eerst als dit gebeurd
is, kan de glazen plaat worden ingeschoven.
Het nulpunt ligt nu in het midden van de schaal. Laten wij
stroom gaan door het spoeltje, dan wil het anker ronddraaien
in een vlak, loodrecht op de draadwindingen. Maar daar zijn
draaipunt boven het zwaartepunt ligt, wordt dan meteen dat
zwaartepunt verplaatst, waardoor een kracht wordt uitgeoefend,
die tegengesteld is aan de door het spoeltje uitgeoefende kracht.
Voltmeter

Ampèremeter

^~~ï

Standaard.
• ampère-

I

X

n—

V o lt r* e t t R
Schakelaar

Ampèremeter
Standaard

Vok-

Regelbare
weerstnnd

u meter

Batterij

Fig. 108.

Regelbare
weerstand

Batterij

Schakelingen voor het ijken van ampère- en voltmeter.

Hoe sterker de stroom, des te grooter is de uitslag der naald.
De naald wijst óf naar rechts, óf naar links, al naar de richting,
waarin de stroom door het spoeltje loopt. In fig. 107 staat de
naald op nul, wanneer zij heelemaal links is. Dit komt, doordat
zij direct boven het anker naar links gebogen is. Nu kan zij
natuurlijk alleen maar naar rechts uitwijken, maar dan ook
twee maal zoo ver als anders, waardoor ook grootere stroom
waarden afgelezen kunnen worden. Bij een dergelijke inrichting
zal het meestal noodig zijn een gleufje in de grondplaat te
maken, zoodat het anker vrij kan draaien.
Om den ampère-meter te ijken, schakelen wij hem in serie
met een betrouwbaren, of standaard-ampèremeter, een krach
tige batterij en een regelbaren weerstand. Met behulp van
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den regelbaren weerstand is het mogelijk den stroom te regelen,
zoodat de beide meters verscheidene stroomwaarden kunnen
aanwijzen. Deze waarden worden op het te ijken instrument
eerst met potlood aangeteekend en later netjes met inkt aan
gebracht.
Om den voltmeter te ijken, schakelen wij hem parallel met
een standaard-voltmeter en in serie met verscheidene ele
menten. Een meerpolige omschakelaar wordt in den stroom
kring opgenomen, zoodat meer of minder elementen inge
schakeld kunnen worden. Om ook fracties van een volt te kun
nen meten, wordt een regelbare weerstand parallel geschakeld
met het eerste element der batterij (hg. 108). Door zoowel den
omschakelaar als den weerstand te gebruiken, kan elk voltage
beneden de maximum-spanning der batterij verkregen worden.
Dit is een heel gewone manier om de spanning te regelen,
die, zooals wij later zullen zien, ook wel bij de „draadlooze”
gebruikt wordt.
Als wij nu onze meters gaan gebruiken, moeten wij er wel
aan denken den ampèremeter steeds in serie, en den voltmeter
steeds parallel met den stroomkring te schakelen.
Nog gevoeliger en nauwkeuriger instrumenten zijn voor
gelijkstroom de meters met draaispoel en voor wisselstroom
de weekijzerinstrumenten.
In fig. 109 zien wij het instrument met draaispoel. Dit bestaat
allereerst uit een permanenten magneet A, van een speciale
staallegeering en met weekijzeren polen. Tusschen de polen
is, op een geelkoperen drager D, een weekijzeren kern, C,
gemonteerd.
In de ruimte tusschen B en C bevindt zich een spoeltje, E,
dat afzonderlijk is afgeheeld. Aan weerskanten van dit spoeltje
vinden wij een tap, waaraan een fijne spiraal veer is bevestigd
van ongeveer dezelfde soort, als in horloges wordt gebruikt.
Deze veertjes zijn in tegengestelde richting gewonden, zoodat
de spoel steeds weer op nul terugkomt. Bovendien is het instru
ment aperiodisch, d.w.z. dat de wijzer nagenoeg onmiddellijk
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en zonder slingeren tot staan komt. De beweging van het
spoeltje wordt bepaald door de polariteit van den magneet en
door de richting van den stroom in het spoeltje.
Het aperiodisme ontstaat door de wervelstroomen, die in
het aluminiumraampje, waarop de draad is gewikkeld, worden
opgewekt, zoodra dit raampje zich binnen
het veld der polen beweegt.
In fig. 109 gaat de stroom in dat gedeelte
van het spoeltje, dat het dichtst bij de
noordpool is, recht omhoog uit het papier,
A

p Draairichting

van

\

s

C

N

B

B

L

■de spoel

D

~T
Fig. 109.

terwijl in het gedeelte, dat het dichtst bij de zuidpool is, de
stroom naar beneden gaat, loodrecht het papier in. Dit wordt
door de pijltjes in de doorsnede teekening aangegeven. Het
gevolg hiervan is, dat de spoel van links naar rechts draait,
zooals pijl F aanwijst.
De stroom bereikt en verlaat het spoeltje langs de spiraalveertjes, welker buitenste einden zijn bevestigd aan vaststaande
bruggen G, die geïsoleerd op boven- en onderzijde van den
magneet zijn gemonteerd.
Een instrument van dit type vertoont reeds een grooten
MORGAN en SIMS, Jongens en Electriclteit.
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uitslag voor zeer geringe stroomwaarden. Het kan als volt- en
als ampèremeter worden gebruikt.
Als voltmeter gebruikt, wordt een hooge weerstand in serie
met de draaispoel geschakeld.
Als ampèremeter gebruikt, wordt de draaispoel parallel
geschakeld met een weerstand, die ampèremeter-shunt heet
en in serie geschakeld wordt met dien stroomkring, waarvan
de stroomsterkte gemeten moet worden.
Het principe, volgens hetwelk een draaispoel instrument
werkt, is zóó belangrijk, dat wij eens goed na zullen gaan wat

3

8

Fig. 110.

er gebeurt, wanneer een geleider onder stroom zich in een
magnetisch veld bevindt.
Fig. 110 toont ons allereerst een geleider in verticalen stand,
die een stroom loodrecht het papier binnenvoert. Het magne
tische veld, dat een gevolg is van dezen stroom, is concentrisch
met den geleider en zijn richting is met wijzers van de klok
mee, zooals de pijltjes aangeven. De tweede figuur laat ons twee
ongelijknamige magneetpolen zien, terwijl het magnetisch veld
in de richting der pijltjes is, dus van noord naar zuid. Brengen
wij nu den geleider tusschen de magneetpolen, zooals in de
derde figuur, dan zien wij, dat de krachtlijnen van den geleider
die van de magneet versterken aan de bovenzijde en tegen
werken aan den onderkant. Het resultaat hiervan zien wij in
de derde figuur ; boven den geleider ontstaat een opeenhooping,
om zoo te zeggen een samenpersing van krachtlijnen, eronder
daarentegen zijn zij door de onderlinge tegenwerking schaarsch,
zoodat de geleider naar beneden wordt weggeduwd.
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Dit verschijnsel demonstreert den linkerhandregel, welke in
alle gevallen, waarin electrisch arbeidsvermogen in mechanisch
wordt omgezet, kan worden toegepast.
Houden wij duim, wijs- en middelvinger van de linkerhand
zóó, dat zij rechte hoeken met elkander maken; draaien wij
dan de hand, zoodat de middelvinger in de richting van den
stroom wijst en de wijsvinger in de richting der krachtlijnen,
dan wijst de duim de richting aan, waarin de geleider uit het
magnetisch veld geduwd wordt.
De weekijzer instrumenten berusten op het verschijnsel, dat
de magnetische krachtlijnen den kortst
mogelijken weg trachten te nemen.
Wanneer dan ook een stukje week
ijzer aan den rand van een magne
tisch veld wordt gebracht, zullen,
omdat zijn weerstand of reluctantie
zeer veel geringer is dan die der
lucht, vele krachtlijnen liever door
Fig. 111.
het weekijzer gaan dan door de
lucht. Het gevolg hiervan is, dat het stukje weekijzer, als de
omstandigheden gunstig zijn, verder binnen het magnetisch
veld getrokken wordt.
Fig. 111 toont ons den stand van de spoel en het stukje week
ijzer. De tegenkracht is, bij de goedkoopere instrumenten, de
zwaartekracht; bij de duurdere worden gewoonlijk spiraalveertjes
aangebracht, op de zelfde manier als bij de draaispoeltjes.
Het weekijzer instrument heeft het voordeel, dat het zoowel
voor wissel- als voor gelijkstroom metingen kan worden gebruikt,
als tenminste de frequentie niet te hoog is.
Electrodynamische instrumenten zijn altijd van het draaispoel-type. Alleen worden de permanente magneten vervangen
door spoeltjes, die het magnetisch veld leveren, terwijl er hoe
genaamd geen ijzer in het geheele instrument voorkomt.
Instrumenten van deze soort kunnen als ampèremeters en
tevens als voltmeters dienen. Bovendien hebben zij dit voor-
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deel, dat zij zóó geijkt kunnen worden, dat men direct het
product van volts en ampères, dat is dus : watts, kan aflezen.
Men bereikt dit, door het draaispoeltje te zamen met een
hoogen weerstand als voltmeter te gebruiken, en de vaste
spoeltjes als ampèremeter.

Hoe wij een brug van Wheatstone kunnen maken

Wij zullen bij onze experimenten vaak bemerken, dat het
gewenscht is den weerstand van een of ander apparaat te weten.
Ge kanom eter

Bekende lï| ï|

- ol telefoon

Onbekende

weerstand ^Jül LLs

■operl

595 m.M,

Ki p^ère^s^^^^^JeeCr

Hier
soldeeren j|

------------------------------- 63£ m.M.--------------------------------------------------------760 m.M.’
r^evwziker óhsjkJ

Fig. 112.

■" ■

' ■

:

~

Brug van Wheatstone.

Zoo onderscheidt men telefoons, telegraafrelais, etc. in ver
schillende soorten, al naar hun weerstand in ohms.
Het meten van weerstand in een electrisch apparaat of
stroomkring wordt gewoonlijk gedaan door vergelijking met
een bekenden weerstand, zooals b.v. een spoel.
De eenvoudigste manier is met behulp van een brug van
Wheatstone. Dit is een heel eenvoudig instrument, maar als
het zorgvuldig gemaakt wordt, is het bijzonder gevoelig.
De grondplaat is een stuk goed droog, oud, hard hout, 76
cm lang, 15 cm breed en 2 cm dik.
Van een stuk roodkoperplaat, dik 0,9 mm en breed 25 mm
knippen wij drie reepen af, twee ter lengte van 7,6 cm en de
derde 59,5 cm.
Wij monteeren deze strooken op de aangegeven wijze (fig. 112)
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op de grondplaat, terwijl wij er zorgvuldig op letten, dat de
afstand tusschen de twee kleine strooken precies 63,5 cm
bedraagt. Alle drie de reepen worden met kleine koperen
schroefjes met ronde koppen vastgeschroefd. Wij monteeren
twee mannetjes op elk van de kleine strooken en drie op de
lange, zooals in de teekening zichtbaar is. Deze mannetjes
moeten door de grondplaat heen loopen en goed contact maken
met de koperen reepen.
Vervolgens maken wij een papieren schaalverdeeling, precies
63,5 cm lang. Wij nemen stevig papier hiervoor, b.v. teekenpapier. Wij verdeelen deze papierstrook in 100 gelijke deelen.
Draad

Plat geslagen draad
—'Handvat —

Contactkant

Fig. 113. Mes-, glij- of sleepcontact.

Elk vijfde streepje maken wij iets langer en elk tiende dubbel
zoo lang. Wij zetten bij elk tiende streepje een nummer, en
wel van links naar rechts onderaan de schaalverdeeling en van
rechts naar links bovenaan. Onze schaalverdeeling ziet er dus
als volgt uit:
bovenaan van links naar rechts: 100, 90, 80, enz.
onderaan van links naar rechts : 0, 10, 20, 30, enz.

Nu soldeeren wij een eind „nieuwzilver” draad van 0,3 mm
middellijn aan een der korte koperen strooken, zoo dicht
mogelijk bij de papieren schaal (die wij natuurlijk tijdens
het soldeeren wegnemen). Nu spannen wij den draad naar
de andere korte strook en soldeeren hem ook daarop vast.
Wij maken vervolgens een mescontact door een stuk heel
dik koperdraad aan één kant plat te slaan en daarna een weinig
bij te vijlen. De andere kant wordt in een houten of ebonieten
handvat gestoken, terwijl een eind soepel draad vlak bij het
handvat wordt vastgesoldeerd.
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Het instrument is nu practisch klaar.
Om onze brug van Wheatstone te gebruiken, hebben wij
nog een stel weerstanden noodig van bekende waarden. De
weerstand van eiken onbekenden stroomkring of van ieder
apparaat of toestel kan worden gevonden, door hem te verge
lijken met één der bekende weerstanden.
In zekeren zin kunnen wij dus dit instrument vergelijken
met een gewone weegschaal met gewichten, want op deze
„electrische weegschaal” kunnen wij weerstand ,,wegen” door
vergelijking met weerstand van bekende waarde.
Het eenige wat wij dus nog moeten maken, is een serie
weerstanden van bekende waarden. Het komt er heel erg op
aan, dat het draad precies de opgegeven dikte heeft en wel
0,19 mm in middellijn. Het is mogelijk, dat een handelaar met
de Engelsche maat werkt, in dat geval is het No. 36 S.W.G.
Dit draad moet éénmaal met katoen omsponnen zijn.
Wij gaan er 8 stukken afknippen en leggen het daarbij recht
over den vloer zonder het te rekken of te spannen.
Voor
„
„
„
„
„
„
„

de spoel van | ohm: 0,864 m.
1,727 „
,,
„
,,
1
3,454 ,,
„
„
„
2 „
8,636 ,,
„
„
,,
5
,,
17,272 ,,
„
,,
,, 10
,,
34,544 ,,
,,
,,
,, 20
,,
51,816
,,
„
,,
,, 30
,,
86,360 ,,
„
„
„ 50
„

Deze stukken worden bifilair of inductievrij op de klosjes
gewonden. Daartoe wordt elk stuk draad dubbel gevouwen,
precies in het midden, en dan, alsof het één enkele draad was,
op het klosje gewikkeld. Wij beginnen, zooals uit fig. 114 te
zien is, met de lus. Deze methode heeft geen magnetisch veld
tengevolge, waarvan wij in dit geval niets dan last zouden
hebben, want bij de brug van Wheatstone wordt meestal een
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galvanometer gebruikt, die door het veld beïnvloed zou kunnen
worden.
Wij soldeeren de einden van de wikkelingen vast aan dikke
stukken koperdraad, ongeveer 7,5 cm lang en 2 mm dik, welke
gedreven zijn in gaten, die in de einden der klosjes zijn geboord.
De klosjes worden gemerkt
1, 2, 5, 10, 20 30 en 50 naar
gelang van den weerstand, dien zij volgens onze berekening
f Klosje

Hier soldeeren
—• Dik koper
draad
Fig. 114. Weerstandsklos.
A laat zien hoe de draad gevouwen en gewonden wordt.
B is een voltooide weerstand.

hebben moetenl en daarna in een pan met gesmolten paraffine
gekookt tot er geen
i
luchtbelletjes meer opstijgen. Dan nemen
wij ze met een tang er uit en laten ze verder rustig afkoelen
en hard worden.
Hoe de brug van Wheatstone wordt gebruikt voor het
meten van weerstand

Het instrument wordt volgens fig. 112 aangesloten. De te
meten weerstand wordt over de opening bij B geschakeld, één
van onze bekende weerstanden over de opening bij A. Een
gevoelige galvanometer of een telefoon wordt eveneens, met
twee droge elementen, in den stroomkring opgenomen.
Nu laten wij het mescontact met zijn scherpen kant langs den
nieuw-zilverdraad glijden, tot er een punt bereikt is, waarop
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geen uitslag van de galvanometernaald of geen geluid in de
telefoon merkbaar is.
Ligt dit punt dicht bij een der einden der schaal, dan ver
vangen wij onzen weerstand bij A door een volgenden hoogeren
of lageren, net zoolang tot het bedoelde punt zoo veel mogelijk
in het midden der schaal komt te liggen.
Hebben wij dit punt gevonden, dan noteeren wij de gevonden
getallen nauwkeurig. En nu komt het moeilijkste : de berekening.
De onbekende weerstand bij B staat tot den bekenden weer
stand bij A, zooals het aantal verdeelingen tusschen sleepcontact en rechtereinde van de schaal (onderste rij cijfers) staat
tot het aantal verdeelingen tusschen sleepcontact en linkereinde
der schaal (bovenste rij cijfers).
Veronderstellen wij eens, dat een spoel van 5 ohm wordt
gebruikt bij A en dat de wijzer van den galvanometer stilstond
toen het mescontact rustte op de 40e verdeeling van rechts,
of wel de 60e van links. Om dan de waarde van den onbe
kenden weerstand bij B te vinden, moeten wij het aantal ohms
bij A met 40 vermenigvuldigen en het product door 60 deelen.
De uitkomst is de weerstand bij B in ohms.
De berekening is in dit geval als volgt: A is de waarde van
onzen bekenden weerstand en Az is de afstand tusschen mes
contact en linkereinde der schaal.
B is de waarde van den te meten weerstand en Ar is de
afstand tusschen mescontact en rechtereinde der schaal.
Wij hebben dan:

B : A = Ar : Az

A
Az

dus B =

Ar X A

~

40 X 5
= 3,33 ohm.
60

Op het eerste gezicht mag dit wat ingewikkeld lijken, maar
bij nadere beschouwing blijkt al spoedig hoe eenvoudig het
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is. Hebben wij het eenmaal goed onder de knie, dan kunnen
wij alle mogelijke weerstanden meten, wat het interessante en
ook de waarde van onze experimenten in niet geringe mate
verhoogen kan.
Voor hen, die de besproken methode van weerstandsmeting
bewezen willen zien, is in hg. 115 het schema van de Wheatstone’sche brug geteekend. Met behulp van <dit schema is de
meting gemakkelijk te verklaren.
De weerstand van de stukken, waarin het mescontact P den

Fig. 115. Schema van de brug van Wheatstone

meetdraad MN verdeelt, zijn voorgesteld door C en D. In M
wordt de stroom uit de batterij aangevoerd. De spanning is
daar het grootst en op dat punt vertakt zich de stroom in twee
stroomen: Ix en I2 over de takken MO en MP. In de richting
van de stroomen neemt de spanning af. Als dus de galvano
meter geen stroom aanwijst, zullen de spanningen in O en P
gelijk zijn. Maar dan is :
het spanningsverlies langs MO = spanningsverlies langs MP
en ook
,,
,, ON =
,,
,,
PN
Wij weten, dat vólgens de wet van Ohm (blz. 79 en 89)
het spanningsverlies = stroomsterkte X weerstand, dus
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spanningsverlies langs
„
,,
„
„
„
„
dus li X A = I2 x C
of Ix : I2 = C : A
verder is Ix X B = I2 X D
of Ix : I2 = D : B
Hieruit volgt C : A = D : B
D
of B = A X Ü

MO
MP
ON
PN

= Ij X A
=I2 xC
=Ii x B
=I2 x D

G’

De verhouding van de weerstanden D en C is dezelfde als
de verhouding der lengten Ar en Az, dus
B =A X

A(

HOOFDSTUK X
BELLEN, ALARMTOESTELLEN EN
NUMMERBORDEN

E grondplaat van de electrische bel, die wij gaan
maken, is bij 10 bij 14 cm.
De magneetkernen bestaan uit zacht stalen schroef
bouten zonder koppen, 7,9 mm dik (ö/16 inch). Zij worden 35 mm
Fiberschijljes
2S.5 mM.

Hier al

•n
r*-k

Juk

B

Kern

Fig. 116.

3X6X25 «r»M.

Juk met kernen

Het juk en enkele onderdeden der magneetklosjes van een
electrische bel.

van elkander in een juk van hetzelfde materiaal gedraaid en
aan den onderkant met moertjes vastgezet. Op deze kernen
worden fiber-plaatjes geschoven, zooals wij zien in fig. 116.
Schroeven wij vervolgens de kernen weer los, dan kunnen
wij handiger werken. Het gedeelte tusschen de fiber-plaatjes
wordt eerst 3 maal met papier omwonden en daarna met bobinedraad van 0,4 mm middellijn. Het draad moet twee maal
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met katoen omsponnen zijn. De einden worden getrokken
door de gaatjes die in de plaatjes geboord zijn (zie fig. 116).
De magneten worden tegen de grondplaat vastgeklemd door
middel van een stukje hard hout en een schroef, die, tusschen
de spoeltjes door, in de grondplaat wordt gedraaid (fig. 118).
Het anker van de bel zien wij in fig. 117. Het wordt gemaakt
van een stukje ijzer, waaraan een stalen veertje geklonken is.
Het anker wordt bevestigd aan een blokje geelkoper, dat op
de grondplaat wordt vastgeschroefd (fig. 118 links onder).
Door een tweede geelkoperen blokje boren wij een gat en
snijden er draad in, zoodat wij er een geelkoperen schroefje
SpKs toe
gevijld
schroeleinde

Veertje

f Schroef

Blokje

°°l
Koperen bolletje

Contact .

Contact schroef

Anker

Fig. 117.

Onderdeden van het anker en het contactschroefje.

met spitse punt doorheen kunnen draaien. Dit schroefje moet
in eiken stand vast te zetten zijn met behulp van een moertje
(fig. 117 en 118). Dit blokje met contactschroefje wordt zóó
op de grondplaat bevestigd, dat het contactpuntje tegenover
het einde van het contactveertje van het anker staat.
De bel (van een defecten wekker b.v.) wordt zóó aangebracht,
dat het klepeltje tegen den rand ervan slaat.
De onderdeden worden aangesloten op de in fig. 118 aange
geven wijze. Eén magneetdraad wordt verbonden aan het
contactschroefje, de andere aan één der klemschroefjes. Het
andere klemschroefje wordt met het anker verbonden.
Het contactveertje van het anker moet zóó gebogen worden,
dat het net even tegen het contactschroefje aangedrukt wordt.
Verbinden wij de bel met een batterij, dan is de werking
als volgt: de electromagneten trekken het anker aan, waardoor
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het klepeltje tegen de bel slaat. Zoodra het anker zich naar
de magneten beweegt, verbreekt het veertje het contact, waar
door de magneten het anker weer loslaten. Het ankerveertje
brengt het anker nu in zijn oorspronkelijken stand, er wordt

>ulen latje
magneten
> plaats t«

Contactsch roefje

Contact,

Veer

Blokje
Fig. 118.

De voltooide bel.

daardoor contact gemaakt, het anker wordt dus weer aange
trokken, enz.
Door te probeeren zullen wij spoedig den juisten stand van
het contact-schroefje vinden, dat dan vastgezet moet worden
met behulp van het kleine moertje.
In fig. 119 zien wij, hoe een bel met een batterij en een
drukknop verbonden moet worden. Eigenlijk is een drukknop
een heel klein schakelaartje, dat alleen dan den stroomkring
sluit, wanneer er op gedrukt wordt.
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Wij moeten het ankerveertje vooral niet te slap maken,
anders beweegt het klepeltje te langzaam. Ook moet de klepel
de bel niet aanraken wanneer het anker tegen de kernen rust;

Bel

rgw

?

Drukknop

Batterij

Fig. 119.

Schakelschema voor een bel, batterij en drukknop.

in bedrijf toch veert de klepel juist genoeg door om de bel
te raken. Alleen op deze wijze geeft de bel een helder geluid.
Mocht echter het anker willen blijven ,, kleven” aan de kernen,
dan is dit gemakkelijk te verhelpen, door op de laatstgenoemde
Pen
Schroefje |

.Veerend stukje f'
'
koperband J
Houten

<s>

Houten blokje
ö<y

pillendoosje
p.

Mil
Schroefje

I
I

Fig. 120.

Veerend
stukje
koperband

Twee eenvoudige drukcontacten.

een stukje papier te plakken. Werkt de bel naar behooren,
dan maken wij een kastje over de werkende deelen heen, waar
alleen de bel met het klepeltje buiten uit komen.
In fig. 120 zien wij twee eenvoudige manieren om drukcontacten te maken.
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Soms is het noodig twee bellen en twee drukknoppen zóó
te schakelen, dat een antwoordsignaal gegeven kan worden.
In zulk een geval gaan wij volgens het schema van fig. 121
te werk. De geroepen persoon kan dan, door terug te bellen,

Bel

Drukknop

(®)

Druk-

knop
Batterij

Bel

Fig. 121.

Schakeling van twee bellen met antwoordsignaal.

te kennen geven, dat hij het sein gehoord heeft. Dit kan nuttig
wezen wanneer de twee personen nogal ver verwijderd zijn
van elkander, wanneer b.v. de een in den kelder en de ander
op zolder is.
Een inbraak-alarmtoestel

Een betrouwbaar contact hiervoor vinden wij in fig. 122
afgebeeld. De grondplaat bestaat uit een stukje hout van onge
veer 12 bij 15 cm en 1,5 cm dik.
Een strookje geelkoper, A, wordt op de grondplaat bevestigd
met twee houtschroeven met ronde koppen. De einden van
het strookje worden rechthoekig omgebogen. De hefboom, B,
is ook een strookje geelkoper. Aan één kant is het opgebogen,
zoodat het de schroefkoppen en het vlakke gedeelte van A
niet kan raken. B is in het midden doorboord en draait daar
om een schroefje met een ringetje. In het ondereinde van
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B wordt een klein gaatje, D, geboord, waardoor een dun touwtje
en een veer gestoken worden. Het andere einde van de veer
wordt met een schroef en een ringetje C, vastgezet. In plaats
van een dun touwtje kunnen wij vaak nog beter een zwarten
draad nemen en dien aan D vastbinden. Deze draad wordt
dan dwars voor een raam of deur gespannen. Natuurlijk moet

A

0J

I
Veer

TouwJ|^

o

Fig. 122.

het stukje hout eerst op een geschikte plaats stevig bevestigd
zijn. De draad moet dan zóó gespannen worden, dat de hefboom
B midden tusschen de omgebogen einden van A is. Loopt
iemand tegen den draad aan, dan maakt B contact met één
der einden van A; breekt de draad, dan trekt het veertje den
hefboom tegen het andere einde van A aan. Hebben wij één
der koperdraden, die van de batterij en de bel komen, ver
bonden met A en den anderen met C, dan zal in elk van
beide bovengenoemde gevallen de stroomkring gesloten worden,
waardoor dus de bel in werking komt.
Een electrische wekker
Het is soms gewenscht een wekker te gebruiken, die blijft
bellen totdat men is opgestaan en den wekker heeft afgezet.
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Fig. 123 toont ons hoe wij de electriciteit daarvoor kunnen
bezigen.
Wij zien in fig. 123 een houten kistje, waarin zich een droog
element bevindt. Aan den
_ __________
met.
batterij
buitenkant is een electrische
bel opgehangen. Een klemC
schroef van het element wordt
verbonden met een klemschroef
Ketting
van de bel. De andere klem
Bel
men van de bel en het element
Fiber
worden elk verbonden met een
stukje geelkoperen ketting van
Veer
ongeveer 10 cm lengte. De
vrije einden der kettinkjes
,_ Klem
worden nu bevestigd aan een
stukje fiber of eboniet, zooFig. 123.
dat zij van elkander geïso
leerd zijn. Het tegenoverge
stelde einde van het plaatje fiber wordt vastgemaakt aan een
veer, aan het andere einde waarvan een stevige knijper is gesol
deerd (zie fig. 124).
De werking is heel eenvoudig. Wind een gewonen wekker
Fiber plaatje

Kettinkje

Klem

Vee»

Fig. 124.

op en zet hem. Zet den knijper op den sleutel van het alarmwerk. Plaats den wekker zóó, dat de kettinkjes elkander niet
raken. Loopt nu de wekker af, dan draait de sleutel om en de
kettinkjes worden daardoor ineengewrongen, waardoor de
stroomkring gesloten wordt en de bel gaat werken. Het bellen
MORGAN en SIMS, Jongens en ElectricIteit.
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gaat door, totdat het knijpertje van den sleutel is afgenomen
en de kettinkjes van elkander geïsoleerd zijn. Het toestel kan
aan iederen gewonen wekker worden bevestigd.
Een nummerbord

Nummerborden worden vaak opgenomen in grootere schel
en inbraak-alarmgeleidingen om te zien waar het contact
gemaakt is. Wordt
er namelijk ergens
Spil
contact
gemaakt,
Veer
o
dan valt meteen op
het
nummerbord
een
klepje
neer, een
Magneet . j V-A
Nu m roerstaafje
zoogenaamd numKr" Anker
merklepje, zoodat
v* Haakje
wij, door de lijst te
frame raadplegen, die bij
het bord behoort
Spilte hangen, meteen
kunnen zien waar
Fig. 125. Een nummerklepje.
men gebeld heeft
of waar ergens onraad is. Onder nummerklepje wordt ook
wel verstaan het klepje, waarop het nummer, met de electromagneet, het frame, het anker, het veertje en de stangetjes ;
dus eigenlijk een compleet apparaatje. Meerdere apparaatjes
vormen samen een nummerbord.
Het frame kunnen wij maken van geelkoperplaat van 1,5 mm
dikte (zie hg. 125 en 126).
Het nummerstaafje maken wij van een reepje plaatkoper,
dat wij scharnierend bevestigen aan den onderkant van het
frame en waarvan wij het bovenste einde ombuigen en daarop
een cijfer aanbrengen.
Het anker wordt gemaakt van een reepje plaatijzer en boven
aan het frame scharnierend bevestigd (fig. 126).
Het ondereinde wordt haakvormig omgebogen; deze haak

ï lfi

■

BELLEN, ALARMTOESTELLEN EN NUMMERBORDEN

131

moet passen in een gleuf in het nummerstaafje. Een slap veertje
wordt gezet tusschen
het frame en het bo
r-28,5
vengedeelte van het
28.5
anker, om het anker
van de magneetkern
O
Frame
te verwijderen, zoodra
2 COé
cn
geen contact meer ge E
maakt wordt.
o
De magneet moet
gewikkeld worden met
o
Anker
.'Sz>
bobinedraad van 0,4
mm, dat tweemaal
met katoen omspon
Fig. 126. Frame en anker.
nen is.
Wanneer er stroom door de magneetwindingen gaat, wordt
het anker aangetrokken, waardoor
de haak het nummerstaafje met het
klepje laat vallen, zoodat het nummer
zichtbaar wordt. Het is een goed
idee om het nummerstaafje te laten
-/T5Ö'vallen op een stangetje, dat op een
bepaalde hoogte is bevestigd, zoodat
het nummerklepje niet te ver valt.
--------- Mr-------o-J
Direct na het neervallen moet
♦
+
klepje weer omhoog gezet
Nummerklepjes
Drukknopjes het
worden.
Fig. 127.
Een schakeling voor verscheidene
nummerklepjes op één bord vinden wij in fig. 127.

1

V

HOOFDSTUK XI
TELEGRAFIE

EEDS in 1753 begon men proeven te nemen met telegrafie
langs electrischen weg. Op allerlei andere manieren, b.v.
door middel van vuur-, licht-, rook- of trommelsignalen,
hadden reeds Grieken, Perzen en negers eeuwen en eeuwen
geleden berichten overgebracht. Ook probeerde men met
behulp van een electriseermachine letters weer te geven door
combinaties van vonken, maar voor de praktijk had dit geen
waarde en eerst de ontdekking van de dynamische electriciteit
heeft het mogelijk gemaakt, dat de telegrafie zich heeft kunnen
ontwikkelen tot een bruikbaar communicatiemiddel.
Vele van deze oude experimenten waren zeer primitief en
schijnen belachelijk in vergelijking met moderne methodes.
Het eerste plan voor een electrische telegraaf verscheen in
Scots Magazine van Februari 1753. Volgens dit systeem had
men voor elke letter een aparten draad noodig!
Tegenwoordig bestaat de eenvoudigste telegraaf hoofdzakelijk
uit vier dingen, namelijk:
1. een batterij, die den stroom levert;
2. een draad, die den stroom van het eene naar het andere
punt geleidt;
3. een seinsleutel, om den stroom in- en uit te schakelen;
4. een electro-magnetisch ontvangtoestel, dat in schrift en/of
geluid de signalen weergeeft, die door de stroomstooten
vanaf een verwijderd punt worden gemaakt.
Elke soort batterij kan gebruikt worden, maar gewoonlijk
geeft men aan Meidinger, Krüger of Callaud elementen de
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voorkeur. Als geleiding wordt in den regel koperdraad gebruikt.
Overal, waar de draad wordt vastgemaakt, moeten isolatoren
gebezigd worden. Buitenshuis zijn dit meestal porceleinen of
glazen isolatoren op stalen stiften, terwijl op die plaatsen,
waar de geleiding gebouwen binnenkomt, vaak buisjes van
fiber of porcelein worden aangetroffen.
Telegrafeeren is heelemaal geen ingewikkelde of moeilijke
zaak, zooals vele menschen denken, maar juist heel eenvoudig.
De sleutel is een apparaat waarmee de stroom gesloten kan
worden op ongeveer dezelfde wijze als met een gewonen schakelaar. De sleutel bestaat uit een stalen of geelkoperen hefboom,
die even achter het
s
Tl
midden draaien kan
om een horizontale as.
Op het eene einde zit
een ebonieten knop,
die door den telegra
fist losjes met duim
Fig. 128. Een seinsleutel.
en wijsvinger neerge
drukt wordt. Stevig of krampachtig vasthouden is verkeerd,
de spieren van de hand en der vingers moeten werkeloos
blijven. De sleutel mag alleen in beweging komen door het op
en neer bewegen van den pols.
Wanneer nu de sleutel neergedrukt wordt, maakt een aan
den onderkant aangebrachte platina contactpunt contact met
een tweede, die in de grondplaat geïsoleerd is aangebracht.
De sleutel wordt gewoonlijk op de seintafel bevestigd met
twee schroeven of bouten. Op den sleutel bevinden zich verder
nog schroefjes, waarmee de slagwijdte nauwkeurig geregeld
kan worden en eveneens de spanning van de veer.
De telegraafdraad en de batterij worden aan den sleutel ver
bonden, zoodat er geen stroom kan vloeien, voordat de sleutel
neergedrukt wordt en de contactpunten elkander raken.
Een sounder bestaat uit twee electromagneten welke op een
grondplaat gemonteerd zijn en waarboven zich een plat staafje
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ijzer bevindt, dat door de electro-magneten wordt aangetrokken,
zoodra de stroom door hun windingen gaat. Zoodra de stroom
verbroken wordt, trekt een veer dit anker weer omhoog. Het
anker is bevestigd op een hefboom van geelkoper of aluminium.
Deze hefboom, die door het anker meegenomen wordt, slaat
tegen een geelkoperen ,,aambeeld” en maakt zoodoende de
tikken, die de punten en strepen van het Morse-alfabet vormen.
Schroef om den neer-’
waartschen slag van den
1 he,boorn te^e^Schroef om de spanning
Schroefje om den opwaartsc;hen slag van den
hefboom te regelen.

Anker

’

van de veer op den hefboom te regelen.

ïïö
“

Schroefje dat als draaipunt
’ dient voor den hefboom

Hefboom

J.

W

7^ Klemmen

Aambeeld
Houten grond plaat

aas
Magneet

Fig. 129.

Een sounder.

Telkens wanneer de sleutel neergedrukt wordt, zendt men
een electrischen stroom door den telegraafdraad. Die stroom
gaat dan door de windingen van de electromagneten en het
anker wordt naar beneden getrokken. De hefboom slaat op
het aambeeld en geeft een tik. Wanneer de hefboom van den
seinsleutel omhoog gaat wordt de stroom onderbroken, de
hefboom van den sounder springt ook omhoog en tikt tegen
het bovenste gedeelte van het aambeeld.
De tijd tusschen den eersten tik en den tweeden komt over
een met den tijd gedurende welken men den sleutel neergedrukt
houdt. Een korte tijd komt dus overeen met een punt, een
lange met een streep. Het Morse-alfabet bestaat uit groepen
van punten en/of strepen, zoodat op deze wijze berichten
overgeseind kunnen worden.
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Het maken van een eenvoudigen sleutel en sounder
De telegraaftoestelletjes, afgebeeld in de fig. 130 en 131
zijn niet geschikt voor lange lijnen, maar kunnen gebruikt
worden om berichten van de eene verdieping naar de andere
te seinen, waarvan wij, al leerende, veel plezier kunnen hebben.
De seinsleutel is een strook geelkoper, die, op de in fig. 130
aangegeven wijze, bevestigd is op een houten grondplaat. Aan
den voorkant is er een knop op aangebracht.
C

Klemschroef
Geelkoperband

Brugje
Knop

O
Contactschroelje

Fig. 130.

Een eenvoudige seinsleutel.

Het brugje wordt gemaakt van dik geelkoperplaat en moet
verhinderen, dat de hefboom zich te ver van het contact ver
wijdert op zijn opwaartschen slag.
A wordt verbonden met een schroefje, dat onder het voorste
einde van den hefboom in de grondplaat wordt geschroefd;
B wordt verbonden met het achtereinde van den hefboom en C
met het brugje. Al deze verbindingen worden aan den onderkant
in te voren gemaakte groeven, ingelaten.
De sounder bestaat uit twee kleine electromagneten in verti
calen stand op een houten grondplaat gemonteerd. Aan de
onderzijde zijn de kernen verbonden door een strook dik
plaatijzer, die als juk dienst doet.
Het anker wordt van plaatijzer gemaakt en aan één kant
omgebogen, zooals in fig. 131 te zien is.
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Het eene einde van het anker wordt bevestigd op een blokje
hout en wel zóó, dat het anker ongeveer 3 mm boven de electromagneten ligt. Het vrije einde van het anker moet ongeveer
3 mm op en neer kunnen bewegen tusschen twee schroefjes,

Elastiekje
_ Anker

• Schroef

Blok

Blokje

Magneet

Juk-

Fig. 131.

die elk in een blokje hout zijn gedraaid, dat bevestigd is aan
een opstaand plankje achter de electromagneten. De schroefjes
dienen om de tikken duidelijker te maken.
Een elastiekje of veertje, gespannen tusschen het anker en
een schroefje daarboven, trekt het anker direct omhoog, zoodra
de stroom verbroken wordt.
De magneetwindingen worden verbonden met twee klemschroeven op de grondplaat.
Dit apparaat moet met den sleutel en een of twee elementen
in serie geschakeld worden. Drukken wij dan op den sleutel,
dan wordt het anker aangetrokken en geeft een tik; laten wij
den sleutel los, dan wordt het anker door het veertje of elastiekje
omhoog getrokken en het geeft een tweeden tik.

I
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Iedere jongen, die belang stelt in techniek en electriciteit,
heeft wel eens verlangd naar een telegraaftoestel om te kunnen
correspondeeren met een vriend in de buurt.
Met weinig kosten en moeite kan een dergelijke verbinding
op de volgende wijze tot stand gebracht worden.
De electromagneetjes kan men óf zelf maken óf uit een oude
electrische bel halen. In het laatste geval vermijdt men het
moeilijkste gedeelte van het werk. Wil men ze zelf maken, dan
neme men de volgende aanwijzingen in acht.
De kernen worden gemaakt van stalen schroefbouten, waar
van de koppen afgezaagd worden. De bouten moeten 6,3 mm

Rl

Sounder

Sounder

Telegraaflijn

Sleutel

Sleutel
Batterij

Fig. 132.

■

Telegraaflijn

Schema voor twee eenvoudige telegraafstations.

(i inch) dik zijn. De schijfjes aan boven- en onderzijde worden
gezaagd uit hard hout, 3 mm dik en 25 mm in middellijn.
Zij moeten vooral niet te gemakkelijk op de bouten geschoven
kunnen worden en met kit worden vastgezet. De ruimte tusschen
het bovenste en onderste schijfje moet 22 mm bedragen. De
klosjes moeten vol gewikkeld worden met koperdraad van 0,4
mm middellijn, dat eenmaal met katoen omsponnen is.
Het juk wordt gemaakt van zooveel strookjes plaatijzer van
12,5 mm breed en 51 mm lang, dat zij opeengestapeld 6,5 mm
hoog zijn. Twee gaten van 6,3 mm (| inch) worden aan weers
kanten door dit juk heengeboord, 38 mm van elkander. De
benedeneinden van de magneetkernen worden door deze gaten
gestoken en moeten er 12,5 mm aan den onderkant uitsteken.
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Deze einden komen uit in twee gaten, in een grondplaat
van 2 cm dikte geboord. Deze gaten zijn aan den onderkant
Schroef om de opwaartsche beweging
van den hefboom te reoelen

Heiboon. /Uzeren anker

Aambeeld

3? Magneet
44. x—»
Spil

■Haak je
— Klemschroeven

Magneet

g—

_Schroefje om de slagwqdle
te regelen

'"f/c

ie

Spil

o

Uzeren juk><<

Standaard

Standaard
CD

Veer
''Contacten

Schroefje verbonden met
het onderste contact

Stroomsluite»

Fig. 133. Een compleet telegraaftoestel.

verzonken, zoodat op elk einde der kernen een moertje gedraaid
kan worden, dat de magneten stevig rechtop houdt.
De overige deelen zijn gemakkelijk te maken en de afbeel,, m.Ml
Mi——
51

12-5I

W1 2.5 m.M. I
Uzeren Juk

32 m.M >

—f-

i|l|l||ll| I

Zriflll
■ IÉö
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25 rruM.I

!**~44,5 m.M*
Klosje gereed om
te wikkelen

Uzeren anker

|

E

s.

-35 m.M^'

Jo-44,5 m.M—*
Standaard

Aambeeldl

-------- 98.5:----------Sounder helboorn

Fig. 134.

>12.5

I—
------ 101.5 b---------Sleutel hefboom

>*12.5

Onderdeden van het toestel in fig. 133 afgebeeld.

dingen zijn zoo duidelijk, dat er verder weinig over te zeggen valt.
De hefboom, het aambeeld, de standaard en de hefboom
van den sleutel worden alle uit hard hout vervaardigd volgens
de teekeningen.

__
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Het anker is een stukje weekijzer, aan den hefboom bevestigd
met een koperen schroefje.
Onder de stelschroefjes van sleutel en sounder worden
kopspijkertjes geslagen om het tikken duidelijker hoorbaar te
maken.
Het elastiekje dient ook hier weer om den hefboom met het
anker omhoog te trekken, zoodra de stroom verbroken wordt.
De hefboom mag slechts zooveel bewegen als juist voldoende
is om een hoorbaar tikje te veroorzaken. Alle onnoodige wrijving
tusschen hefboom en standaard moet worden vermeden.
G sluiten om te
ontvangen en ope
nen om te seinen.
Door de omschakelaars bij AB kun
nen de batterijen
uitgeschakeld
worden.

r

Fig. 135.

i

w

Schema voor■ twee complete telegraaftoestellen, met
gebruik van één
(
telegraafdraad en aarde.

De stelschroefjes zijn koperen houtschroefjes met afgevijlde
punten. Voordat zij worden ingedraaid moeten eerst gaatjes
geboord worden om splijten van het hout te voorkomen.
De sleutel mag geen zijwaartsche speling hebben.
De stroomsluiter moet gesloten blijven wanneer het toestel
niet gebruikt wordt en zoolang men bezig is een bericht te
ontvangen. Zoodra men met ontvangen gereed is en wil seinen,
opent men den stroomsluiter en moet deze op het andere station
gesloten worden.
De spanning van het veertje onder den hefboom van den
seinsleutel moet gemakkelijk te regelen zijn, daar sommigen
aan een ,,vasten”, anderen weer aan een ,,lossen” sleutel de
voorkeur geven. Het schakelschema is duidelijk genoeg en
spreekt voor zichzelf (fig. 135). Links en rechts boven zien wij
de toestellen, voorgesteld door een rechthoek (de grondplaat),
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met 2 klemschroeven, 2 spoelen (de magneten) een sleutel en
een stroomsluiter. Heeft men een water- of gasleiding in huis,
dan wordt daaraan de eene draad vastgesoldeerd en werkt men
eigenlijk maar met één telegraafdraad (zie schema). Heeft men
zoo’n leiding niet, dan kan men een groote zinkplaat (b.v.
1 m2) op een vochtige plaats diep ingraven, na den draad daaraan
te hebben gesoldeerd.

Hoe een telegraaf-relais te maken

Wanneer een telegraaf over grooten afstand werken moet
of wanneer er veel toestellen aangesloten zijn, is de stroom
in den regel niet sterk genoeg om het ontvangtoestel in werking
te brengen. In zulke gevallen worden relais gebruikt. Het relais
wordt volgens dezelfde principes geconstrueerd als de ont
vanger van fig. 131, maar alles wordt veel lichter gemaakt,
zoodat het instrument gevoeliger is. Het anker van een relais
is zóó klein en zijn beweging zóó gering, dat het tikken ervan
nauwelijks te hooren is. Daarom laten wij dit ankertje een
tweeden stroomkring sluiten en verbreken, waarin een krachtige
batterij en een ontvangtoestel zijn geschakeld. Door middel
van een relais kan een zwak stroompje dus een sterken stroom
het werk voor zich laten doen.
Er zijn vele soorten van relais en ofschoon het type, waarvan
de beschrijving nu volgen zal, niet algemeen gebruikt wordt
op de telegraaflijnen, is het veel gevoeliger dan eenig ander
relais van het normale type, dat wij zelf zouden kunnen maken.
De magneetkernen worden weer gemaakt van stalen schroef
bouten, 6,3 mm dik (| inch), waarvan zooveel afgezaagd
moet worden, dat zij ongeveer 57 mm lang zijn. De koppen
moeten in alle geval afgezaagd worden. Op elk der kernen
worden twee fiber plaatjes geschoven om de windingen op
hun plaats te houden. De kernen worden geïsoleerd met
papier en vervolgens omwonden met 50 windingen eenmaal
met katoen omsponnen koperdraad van 0,2 mm middellijn
(bobinedraad).

TELEGRAFIE

141

De afstand tusschen het bovenste en onderste fiberplaatje
bedraagt ongeveer 28 mm.
De boveneinden der kernen moeten ruim 6 mm uitsteken
boven de bovenste fiberplaatjes en worden plat gevijld op de
wijze in fig. 136 aangegeven.
De magneten worden gemonteerd op een ijzeren juk van
5 mm dikte. De gaten daarin moeten zóó geboord worden,
dat hun middelpunten 38 mm van elkander af zijn.
Het anker van het relais wordt bevestigd op een klein stalen
63.5 m.M

<uim»

è
«n

1

Ijzeren juk
■"4 4,5 m.M.

1£

Ijzeren anker
38 m.M.

Ê
Magneetklosje

Fig. 136.

Contact arm

Deelen van het relais.

asje met scherpe punten aan weerskanten. Den juisten vorm
van het anker ziet men het best in fig. 136.
Het ondereinde van het asje rust in een putje in het juk
midden tusschen de magneten. Dat putje kan er gemakkelijk
ingeslagen worden. Van boven rust het asje in een dergelijk
putje, dat in een strookje geelkoper geslagen is. Dit strookje
is bovenop een blokje hout vastgeschroefd en steekt voor het
grootste gedeelte daar buiten uit.
De contactarm is van geelkoper en wordt onder het anker op
het asje bevestigd. Hij beweegt heen en weer tusschen een geel
koperen contactstrookje aan den eenen kant van het houten blok
en een schroefje in een dergelijk strookje aan den anderen kant.
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Het contactstrookje is van veerend plaatkoper ongeveer
0,7 mm dik en moet verstelbaar zijn door middel van een
schroefje, dat van den tegenovergestelden kant af, dwars door
het blok heen gaat. Door deze twee schroefjes te regelen kan
men de beweging van het anker en dus tevens van den contactarm zoo gering mogelijk maken.
Wrijving moet zooveel mogelijk worden vermeden en het
Schroefje om nel contactveertje bij ie regelen

^•Reepje geelkoper.

Contactveertje

Schroetic om de slagwijdte te’rcgelen

Schroefje om hel
veertje Ie spannen

8B

'c

o

/
/Contact arm
/ /
Kern
/\
/>C^Uzeren anker

veert,

'a._ _

O

o

8

Mag neet

Asje

'Ijzeren juK
lagneet

Fig. 137.

Het relais.

anker mag door niets in zijn bewegingen belemmerd worden.
Het moet zoo worden afgesteld, dat het de magneetkernen
niet aanraakt, maar daar nog zoover vanaf blijft, dat men er
een dun visitekaartje tusschen steken kan.
Het veertje wordt gemaakt van dun geelkoperdraad en aan
elk einde binden wij een eindje zijden draad. Het eene draadje
wordt een paar slagen om de ankeras gewonden, het andere
om het schroefje in het houten blok (fig. 137). Het eerste draadje
moet zóó gewonden worden, dat het veertje het anker van
de magneetkernen trekt, het tweede zóó, dat aandraaien van
het schroefje de spanning van het veertje vermeerdert. De
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spanning moet zoo geregeld worden, dat het anker dadelijk
loslaat, zoodra de seinsleutel losgelaten wordt, en dadelijk
aanslaat, zoodra de sleutel neergedrukt wordt. Wil het anker
tegen de kernen blijven ,,kleven”, plak dan met een beetje
schellak een paar stukjes papier tegen de kernen.
De magneetdraden worden verbonden met de klemmen A
en B. C wordt verbonden met het bovenste reepje geelkoper
Telegraaflij»

L
o

o

Sounder

|

w
Er~T

Relais

«rar
Locale batterij

Sleutel

| Aarde

Telegraaf batterij

Fig. 138. Schakelschema voor een relais, ontvangtoestel en sleutel.
De figuur stelt slechts de helft, n.1. een der beide stations voor.

en D met het contactveertje. Het staat natuurlijk veel netter
als wij deze verbindingsdraden kunnen wegwerken in daartoe
speciaal geboorde kanalen.

Hoe het seinen te leeren
De tot dusver beschreven toestellen werken wel goed, maar
toch missen zij die fijne nauwkeurigheid van de ,,echte” toe
stellen en men kan dan ook het seinen veel beter leeren met
een ,,echten” sleutel en sounder. Wil men dus leeren goed
en vlug te seinen, dan is het zeer gewenscht deze twee dingen
aan te schaffen. Schroef den sleutel op een tafel, vlak tegen
den rand. Let er op, dat alle stelschroefjes juist gesteld en vast
aangedraaid zijn en dat het anker van den sounder onbelemmerd
bewegen kan en wel ongeveer 1,5 mm. Schakel deze twee
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toestellen nu in serie met een droog element en regel de spanning
van het veertje van den sounder. Deze spanning moet maar
net voldoende zijn om het anker op te tillen, zoodra het contact
verbroken wordt en vooral niet grooter.
Vervolgens moet het Morse-alfabet geleerd worden. Dit
alfabet moet er zóó ,,geheid” inzitten, dat men geen fractie
zelfs van een seconde behoeft na te denken onder het seinen,
daar anders het Morse-schrift onregelmatig en lastig verstaanbaar
zou worden.
Vele van de Morse-teekens zijn elkanders tegengestelde.
Zoo is A het omgekeerde van N, B van V, D van U, E van

Fig. 139. Wijze van vasthouden van den sleutel.

T, F van L, G van W, Q van Y enz., zoodat men hieraan
reeds eenigen steun kan hebben.
Daar het van het grootste belang is, dat men den sleutel op
de juiste wijze vasthoudt, omdat men anders nooit een mooi
regelmatig ,,schrift” of een eenigszins behoorlijke snelheid
bereiken kan, zullen wij nu eerst enkele raadgevingen hieromtrent laten volgen.
Zet den wijsvinger en middelvinger bovenop den knop en
den duim een weinig terzijde tegen den rand. Deze vingers
moeten een weinig gebogen zijn, zoodat zij nagenoeg kwart
cirkels vormen. Ringvinger en pink worden naar beneden
gebogen (hg. 139).
Het neerdrukken van den sleutel mag volstrekt niet geschieden
door de vingers op en neer te laten kloppen, tikken of hameren.
Dit is glad verkeerd want men bereikt er niets anders mee
dan een zeer slecht leesbaar ,,schrift”. De beweging wordt
nergens anders door verkregen, dan door het op en neer
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bewegen van den pols, waarbij de elleboog op haar plaats blijft
en de spieren van de vingers onwerkzaam zijn. De vingers blijven
dus steeds in dezelfde houding en bewegen zich niet.
Houd den sleutel niet al te stevig vast, maar vooral ook niet
te slap en aarzelend. Vermijd allen zijwaartschen druk en geen
der vingers mag den sleutel onder het seinen loslaten. De bewe
ging wordt enkel en alleen met den pols gemaakt, terwijl de
vingers en de hand eigenlijk niets doen.
Een punt wordt geseind door den pols plotseling naar beneden
te drukken en gedurende één tel zoo te houden; seint men een
streep, dan houdt men den pols drie tellen neer. De tusschenruimte tusschen de punten en strepen van één letter bedraagt
één tel, de tusschenruimte tusschen letters drie tellen en
tusschen woorden vijf tellen.
Om den pols lenig te maken en hem aan het seinen te
gewennen, kunnen wij beginnen heele series punten te seinen,
eerst met een snelheid van twee per seconde en dan langzamer
hand vlugger, tot tien per seconde. Het valt echter in het
begin niet mee om deze snelheid een minuut lang vol te
houden en daarom zullen wij blijven oefenen tot wij 360 punten
per minuut kunnen seinen, maar dan ook met volmaakte regel
matigheid. Dus : alle punten even lang, alle tusschenruimten
precies even groot.
Daarna beginnen wij met de strepen. Eerst twee per drie
seconden en dan langzamerhand vlugger tot 120 per minuut
met volmaakte regelmatigheid.
Er zijn verschillende manieren om het Morse-alfabet gemak
kelijk te leeren. Hier volgt er een:

E I -s --H------W

-------

J----------

T —
M-------O-----------CH----------------

G---------

ö-

MOKGAN en SIMS, Jongens en Electriciteit.

A -—
U --V ---

N —D —B —-

K —C —-

R -—
A -—
10
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É----------F--------L---------

N-----------------Q-------------Y--------------

Ü - ---------

Z-----------

P--------

x--------

En dan zijn er nog twee minder vaak voorkomende letters,
die niet zoo mooi in bovenstaand systeem passen, n.1.
de A of A---------------en de Q
-------------Wanneer wij nu zoover zijn, dat bovenstaande teekens
muurvast in het geheugen geprent staan, zoodat wij gemakkelijk
woorden kunnen seinen, gaan wij beginnen met heele blad
zijden uit een boek. Daarvoor moeten wij eigenlijk het geheele
Morse-alfabet kennen met de cijfers en de leesteekens enz.,
welke wij vinden in hg. 140. (Zie volgende bladzijde).
De verkorte cijfers worden alleen gebruikt, wanneer men de
cijfers of getallen, die in het telegram voorkomen, herhaalt.
Zij kunnen ook gebruikt worden bij het overseinen van cijfer
telegrammen.
De teekens voor () onderstreeping en ,,” moeten voor en na
de woorden, waarop zij betrekking hebben,geseind worden.Staan
er dus b.v. 5 woorden in een zin tusschen haakjes, dan wordt het
betreffende teeken voor het eerste en na het 5e woord geseind.
Wanneer men zich bij het seinen vergist, geeft men het
vergissingsteeken, daarna herhaalt men het laatste woord,
dat goed geseind werd en gaat dan verder.
Door steeds en systematisch te oefenen zal men flinke vorde
ringen kunnen maken in de kunst van het seinen.
Het opnemen of ontvangen van berichten kan men het best
leeren in samenwerking met een ander. Wat dan voor den
één een seinoefening is, is voor den ander een oefening in het
opnemen. Zet daartoe twee toestellen in afzonderlijke kamers
of nog beter : in twee verschillende huizen, zoodat men alleen

i

Teekens van het Morse-alfabet
Letters
Cijfers
Voluit

a----a----- -é of a
b —- c-------9 —
ch------d —- e é-------

Verkort

1------2 ------3 ------4 ------5 ------6 —- 7 ------8 ------9 ------0-------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

f-----g------h------i - j-------k-------1------m
n —n------o------ö------p-------q------r -—s----t —
u -ü - V

w
X

y —
z-----

—
------------ of
----—----——

Leesteekens

? ---

o -/ —

— (koppelteeken)
---- (apostrophe)
(deelstreep)

Overige teekens

onderstreepingsteeken
vergissingsteeken
begrepen
wil even wachten
-scheidingsteeken
—
oproepteeken
—
sluitteeken
kom (geef uw bericht)
—
einde van alle correspondentie - Fig. 140.

De Morse-teekens.
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op de toestellen is aangewezen. Begin dan met kleine berichten,
sein vervolgens bladzijden uit een boek over en voer ten slotte
zeer geleidelijk de snelheid zoozeer op, dat men met een snel
heid van minstens 15 woorden per minuut kan opnemen, zonder
naar den sounder te kijken, dus uitsluitend op het gehoor.
Men kan elkander oproepen door het oproepteeken te seinen
en daarna drie maal eenige letters b.v. de voorletters van den
opgeroepene, gevolgd door de eigen voorletters. Men kan
natuurlijk ook andere letters afspreken en men noemt deze
,,roepletters”. Als men op bovenstaande wijze den ander geroe
pen heeft, wacht men eenige oogenblikken om hem gelegenheid
te geven naar zijn toestel te gaan en te antwoorden. Antwoordt hij
niet, dan kan men nog eenige malen oproepen,totdat de ander het
oproepteeken seint, gevolgd door de roepletters van het correspondeerende station, en daarna zijn eigen roepletters, gevolgd
door--------- , waarna de correspondentie direct kan beginnen.
Aan het eind van elk bericht seint men het sluitteeken, gevolgd
door zijn eigen roepletters en het teeken--------- terwijl aan
het einde der correspondentie door beide stations het teeken
---------------- wordt gegeven, gevold door de eigen roepletters.
In fig. 135 zien wij hoe een telegraafverbinding tot stand kan
worden gebracht. Daniell-elementen zijn het best voor amateurgebruik. De stroomsluiters bij C moeten gesloten zijn om te
ontvangen en in het algemeen, wanneer niet gewerkt wordt, want
laat men een dezer stroomsluiters open, dan is het niet mogelijk
door een ander opgeroepen te worden of een bericht te ontvangen.
Bovenstaande methode van oefenen met een sounder, een
toestel dat dezelfde tikken geeft als een seinsleutel, is zeer
geschikt om zich te bekwamen in het op ’t gehoor opnemen
van berichten, geseind langs de gewone telegraaflijnen.
Wil men zich echter speciaal toeleggen op ontvangst van
draadlooze telegrefie, dan doet men beter een zoemertje i.p.v.
een sounder te gebruiken. Zoemers met regelbare toonhoogte
zijn hiervoor speciaal in den handel en deze voldoen zeer goed.

HOOFDSTUK XII

MICROFOONS EN TELEFOONS

I N 1878 ontdekte D. E. Hughes dat het contact tusschen
twee stukken kool zeer gevoelig is voor de geringste trillingen of drukveranderingen, zoodat een paar stukjes kool,
met een batterij en een telefoon in serie geschakeld, geluiden
konden overbrengen. Het toestel, dat zoodoende werd uitge
vonden, kreeg den naam microfoon. Dit toestel komt in ver
schillende vormen voor, maar in de meeste wordt een stukje
kool losjes tusschen twee andere vastgehouden en wel zóó,
dat het gemakklijk beïnvloed wordt door zelfs de geringste
trillingen, welke door de lucht of door iets anders daarop
worden overgedragen.
In fig. 141 zien wij een heel eenvoudig toestel, dat volgens
dit principe werkt. Een koolstaafje staat losjes tusschen twee
blokjes van dezelfde stof, die aan een houten klankbord zijn
gelijmd. Het klankbord is verticaal op een houten grondplaat
bevestigd. In de koolblokjes zijn een paar kleine putjes gemaakt,
waarin het staafje losjes rust. Door middel van heel dun draad
worden nu een paar elementen en een telefoon met de hooi
blokken in serie geschakeld. Zoodra het klankbord gaat trillen,
doordat het getroffen wordt door een trilling of geluidsgolf, zal
de contactdruk tusschen het staafje en de blokjes zich wijzigen.
Wordt de druk grooter, dan vermindert de weerstand en onmid
dellijk neemt de stroom toe. Wordt de druk minder, dan
neemt de weerstand toe en de stroom neemt dadelijk af. De
veranderingen van de stroomwaarde houden dus gelijken tred
met de veranderingen in den weerstand en daar laatstgenoemde
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veranderingen overeenkomen met de trillingen of geluidsgolven
welke het klankbord treffen, zal deze wisselende stroomsterkte
een geluid voortbrengen in de telefoon, dat gelijk is aan het
oorspronkelijke. Gewoonlijk echter is dit geluid nog sterker,
zoodat men de microfoon gebruiken kan om zwakke geluiden •
te versterken, zooals het tikken van een horloge of zelfs het
loopen van een insect.
Telefoon

Klankbord
z Koolblokje
’ Koolstaafje

Koolblokje

M>4

Droge elementen

Horloge

Grondpiaat

Fig. 141.

Een microfoon in serie geschakeld met een
telefoon en een batterij.

Een heel gevoelige microfoon, waarmee wij heel goed een
vlieg kunnen hooren loopen en vliegen, zien wij afgebeeld in
fig. 142.
De plaat, waarop het toestel is gemonteerd, dient tevens als
klankbord en heeft den vorm van een houten kistje. Wij kunnen
het b.v. van een sigarenkistje maken, door het papier te ver
wijderen en het deksel. Dan nemen wij het kistje heelemaal
uit elkaar en schaven den bodem af tot hij ongeveer 2 mm
dik is. Het kistje moet ongeveer 12 X 12 cm bij 2 cm hoogte
meten. Het moet met lijm in elkaar gezet worden en er mogen
geen spijkertjes worden gebruikt, want daardoor zou de gevoe-
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ligheid erg te lijden hebben. Van onderen blijft het kistje open.
Onder de vier hoeken lijmen wij kleine blokjes hout, ongeveer
0,5 cm in het vierkant en daaronder weer stukjes vilt. Wij
hebben dan een klankkastje, dat niet zoo licht beïnvloed wordt
door trillingen van de tafel, waarop het staat.
Het koolstaafje is draaibaar in het midden en rust aan één
/**

Kool sta a t j

—*■*— Schuifje
Soil letje
Geelkop£*^ Standaard

4 Schroefje'

©
Mannetjes

Fig. 142. Een zeer gevoelige microfoon, waarmee men een
vlieg kan hooren loopen.

einde op een koolblokje. Dit koolblokje is 2,5 cm lang; 0,5 cm
dik en 1 cm breed. Bij de einden wordt een gaatje geboord om
het met kleine schroefjes op het klankkastje vast te zetten. Van
één dezer schroefjes loopt een dun draadje naar één der twee
mannetjes aan den zijkant van het klankkastje. Een tweede
draadje gaat van het andere mannetje naar een standaard, die
eveneens met een klein schroefje op het kastje bevestigd is.
Deze standaard wordt van heel dun koperplaat gemaakt en
in den vorm gebogen, welken wij in hg. 142 zien. Het kool
staafje is ongeveer 6 mm dik en 7 cm lang. 41 mm van één
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der einden af wordt met een dunne naald een fijn gaatje geboord,
dwars door het staafje heen, waarna er een stukje dun geelkoperdraad, aan weerskanten van een scherpe punt voorzien,
doorheen gestoken wordt. Wij kunnen hiervoor een speld
gebruiken, maar dan moet de kop er af en een scherpe punt
er aan gevijld worden. De lengte moet ongeveer 13 mm zijn
en dit spilletje moet stevig vast zitten in het koolstaafje.
Het schuifje dient om den druk van het staafje op het blok
te regelen en bestaat uit een eindje zacht koperdraad, dat zóó
gebogen is, dat het langs het staafje heen en weer geschoven
kan worden.
De opstaande zijden van den standaard moeten juist genoeg
druk uitoefenen op de punten van het door het koolstaafje
heengaande spilletje, dat dit niet kan wegglijden, terwijl het
toch ook onbelemmerd moet kunnen draaien.
De twee mannetjes moeten in serie geschakeld worden met
twee droge elementen en een paar goede telefoons. Houden
wij de telefoons aan de ooren, dan kunnen wij door middel
van het schuifje de gevoeligheid zóó groot maken, dat iemand,
die in den versten hoek van de kamer zit te praten, duidelijk
in de telefoons te verstaan is. Om een zacht fluisteren te kunnen
hooren, moet het schuifje iets verder van het koolblokje af
geschoven worden.
Om een vlieg te hooren loopen, moeten koolstaafje en -blokje
zeer droog en schoon zijn en moeten wij het toestel zoo gevoelig
mogelijk afstellen. Daarna plaatsen wij een groote glazen stolp
over de microfoon en brengen er een vlieg in. Loopt de vlieg
op eenig gedeelte van de microfoon, dan hooren wij duidelijk
eiken stap, vliegt zij binnen de stolp rond, dan hooren wij een
geluid, dat aan vliegmachines doet denken.
Telefoons
De eerste telefoon was een zeer eenvoudig en goedkoop
apparaat. Langzamerhand is daaruit onze moderne, zeer
gecompliceerde telefoon ontstaan, door middel waarvan wij
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zelfs over afstanden van 3000 km of meer een duidelijk ver
staanbaar gesprek kunnen voeren. Wat dit zeggen wil, begrijpen
wij eerst goed, wanneer wij weten, dat de afstanden, door de
oudste telefoons overbrugd, meestal de 75 km niet overschreden.
Evenals de telegraaf berust de telefoon op het stroomen van
electriciteit langs een geleider naar een paar electro-magneten.
Hierbij doen zich echter vele belangrijke verschillen voor.
Vergeleken bij het telegraaftoestel is de telefoon buitenge
woon gevoelig. Een telegraaf-relais heeft misschien 0,01 ampère
noodig om behoorlijk te kunnen werken, een telegraaf-sounder
ongeveer 0,1 ampère, maar een telefoon heeft slechts 0,000001
ampère noodig om een gesprek verstaanbaar te maken. Wij
kunnen dus zeggen, dat een telefoon ten naaste bij 100000
maal gevoeliger is dan een sounder.
Een ander verschil tusschen de telefoon en de telegraaf is,
dat de stroomen in een telegraafdraad gewoonlijk niet meer
dan 20 of 30 maal per seconde varieeren, terwijl zij in een
telefoondraad honderden malen per seconde van intensiteit
veranderen.
Wanneer wij telefoneeren spreken wij tegen een heel dun
koolplaatje, dat zich in de microfoon bevindt en membraan
genoemd wordt. Door de luchttrillingen komt dit plaatje in
trilling en wel in dezelfde als die der lucht. Zoodra het mem
braan gaat trillen, ontstaan pulseerende electrische stroompjes.
Ook de trillingsgetallen dezer stroompjes stemmen zoodoende
weer precies overeen met die der gesproken klanken. De
stroompjes gaan door een telefoondraad en komen ten slotte
in een ander toestel terecht. Daar gaan zij door een paar kleine
electro-magneetjes, die een dergelijk trilplaatje of membraan
van ijzer beïnvloeden. Dit membraan brengt de naburige lucht
weer in beweging, die zoodoende dezelfde trillingen ontvangt
als de lucht bij den spreker, kilometers en kilometers van het
laatste toestel verwijderd.
Het toestel, dat de geluiden opneemt en ze verandert in
electrische stroompjes heet microfoon. Wij zagen reeds, dat
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de luchttrillingen het membraan in beweging brengen. Aan
den achterkant van dit membraan is een klein komvormig
stukje kool bevestigd. Een dergelijk stukje kool is vlak achter
het eerste aangebracht, maar is onbeweeglijk. Het kan dus
niet, zooals het eerste, meetrillen. De ruimte tusschen de
genoemde stukjes kool wordt gevuld met fijne koolkorrels.
Wanneer deze korreltjes losjes tegen elkander liggen en niet
bewogen worden, is hun electrische weerstand hooger dan wan
neer zij door het membraan een weinig samengedrukt worden.
Telefoon
/

\ Spoeltje

mem |

Laan ƒ

Sprookje llanel ronoom de
om
stukjes ‘kool gewonden
.
de ruimte al te sluiten zooAi
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.
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Fig. 143. Telefoon, microfoon en een batterij in serie geschakeld.

Wanneer zij een weinig samengedrukt worden, vermindert
hun electrische weerstand dus en laten zij meer stroom door.
Wordt echter de druk minder, dan neemt de weerstand toe
en derhalve laten zij dan minder stroom door. De trillingen
van het membraan oefenen een veranderlijken druk uit op de
fijne koolkorreltjes, waardoor hun weerstand varieert en dus
eveneens de stroom, welken zij doorlaten.
De telefoon, of wel dat deel, hetwelk den pulseerenden
stroom weer omvormt tot geluid, bestaat uit een dun ijzeren
schijfje, dat vlak voor het einde van een kleinen permanenten
stalen staafmagneet is geplaatst, maar dezen niet aanraken
mag. Om het einde van dien staafmagneet is een spoeltje
gewonden van fijn geïsoleerd draad.
Zooals in fig. 143 is te zien, worden microfoon, telefoon
en batterij in serie geschakeld. Wordt er nu in de microfoon
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gesproken, dan worden de koolkorreltjes direct in beweging
gebracht en daar de druk beurtelings meer en minder is, ver
oorzaken zij overeenkomstige veranderingen in den stroom,
die van de batterij door de telefoon loopt. Het magnetisme
van de telefoon varieert dus bij elke variatie in den electrischen
stroom. Doordat derhalve het membraan beurtelings meer en
minder wordt aangetrokken, komt dit in trilling en deelt deze
trilling mede aan de omringende lucht. Dit is het principe
van de telefoon. De tegenwoordige toestellen zijn ingewikkeld,
doordat er allerlei apparaten aan gemonteerd zijn, zooals b.v. :
bellen, inductiespoelen, condensatoren, relais en verscheidene
andere dingen, waardoor zij beter kunnen werken.
Bel en magneto dienen om de(n) telefonist(e) of den persoon
aan het andere einde van de lijn te roepen. De oudere toestellen
hadden een wisselstroombel en een telefooninductor voor dit
doel. De wisselstroombel was zeer gevoelig en vereischte maar
heel weinig stroom. De telefooninductor was een kleine, met
de hand aangedreven dynamo, die, als de kruk werd rond
gedraaid, stroom leverde, welke de bel aan het andere einde
van de lijn deed overgaan. Nam de opgeroepene dan de telefoon
van den haak om haar aan het oor te houden, dan werden
bel en dynamo automatisch uitgeschakeld en microfoon en
telefoon ingeschakeld. De stroom, die voor deze laatste twee
noodig was, werd door 2 of 3 droge elementen geleverd. Vaak
waren deze in het toestel aangebracht.
De moderne toestellen krijgen hun stroom van een groote
accumulatoren-batterij in de telefoon-centrale.
Een uitgebreide beschrijving van de verschillende moderne
systemen kan hier niet gegeven worden en is ook niet noodig.
Wie zelf een huistelefoon wil maken, vindt voldoende inlich
tingen op de volgende bladzijden.
Het maken van een telefoon

Behalve voor het weergeven van spraak, worden telefoons
nog voor vele andere doeleinden gebruikt. Zoo worden zij
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b.v. wel gebruikt i.p.v. een galvanometer bij het verrichten
van electrische metingen.
Er zijn twee types van telefoons. De eene is lang en zwaar
en gelijkt veel op de origineele Bell-telefoon. De andere is
klein en plat en wordt naar zijn vorm wel genoemd : horloge telefoon (Zie fig. 144). Een horloge-telefoon bestaat uit een
C-vormigen permanenten magneet, die zóó gemonteerd is,
dat hij een polariseerenden invloed uitoefent op een paar
Permanente
------ ^naqneet

I

Spoeltje

f 0

Schelp

Spoeltje-

o
Membraan

Fig. 144.

Het inwendige van
een telefoon

Een horloge-telefoon.

heel kleine electromagneten. Voor de polen der laatstgenoemde
bevindt zich een dun ijzeren membraan. De samenstellende
deelen, zoo juist genoemd, worden in een klein cylindrisch
kastje aangebracht, dat soms van eboniet is, doch ook vaak
van aluminium. De permanente magneet tracht voortdurend
het membraan binnenwaarts te trekken. Wanneer nu de
telefoonstroomen door de electromagneetjes gaan, zullen zij
óf den permanenten magneet versterken óf tegenwerken,
naar gelang van de richting waarin de stroom gaat. Hierdoor
wordt het membraan dus telkens meer of minder aangetrokken,
waardoor het in trilling komt.
Horloge-telefoons worden gewoonlijk gebruikt voor het
ontvangen van draadlooze telegrafie, daar zij zeer licht zijn
en gemakkelijk bevestigd kunnen worden aan een stalen band,
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die over het hoofd gaat en de telefoons tegen de ooren aange
drukt houdt, zoodat men de handen vrij heeft.
Een telefoon, welke goede resultaten geeft op een korte
lijn, kan gemakkelijk zelf gemaakt worden, maar is natuurlijk
nooit zoo goed als een telefoon, die door een bekende firma
in den handel wordt gebracht.
De eerste practisch bruikbare telefoon werd uitgevonden
door Alexander Graham Bell en was nagenoeg op dezelfde
wijze geconstrueerd als die in hg. 145.
Zulk een telefoon kan worden gemaakt van een eind gordijnstok, 9,5 cm lang en ongeveer 2,8 cm in diameter. Over de
geheele lengte wordt in het hart van den stok een gat geboord
met een middellijn van 9,5 mm om den permanenten magneet
op te nemen.
De telefoondoos is een komvormig stuk hard hout, 63 mm
in diameter en 25 mm diep. Het moet op een draaibank worden
vervaardigd. De juiste vorm blijkt het best uit de dwarsdoor
snede in fig. 145. De doos wordt op den stok vastgelijmd.
De permanente magneet is een stuk hard staal 9,5 mm dik en
115 mm lang. Om er een goeden magneet van te maken, moeten
wij het staal eerst harden. Eigenlijk kunnen wij dit het best
door een smid laten doen, want hij weet veel beter de juiste
temperatuur waarbij het staal in het water geworpen moet worden.
Als dat harden nu achter den rug is, maken wij twee dikke
fiber ringetjes op het eene einde van het staafje vast. Zij hebben
een middellijn van 22 mm en staan 6,5 mm van elkander af.
Het aldus gevormde klosje wordt nu vol gewikkeld met
bobinedraad, dat eenmaal met zijde omsponnen is en een
middellijn van 0,1 mm heeft (Nr. 42. S.W.G.). De einden
van den draad worden gestoken door twee gaatjes in de fiber
ringetjes en dan verbonden aan een paar dikkere draden. Deze
loopen door twee kanaaltjes naar het andere einde van het
stuk gordijnstok (zie fig. 145, doorsnede).
Vervolgens wordt de staafmagneet in den stok gestoken.
Het einde, dat het spoeltje draagt, moet juist onder den rand
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van het komvormig gedeelte blijven en mag in geen geval
het daarop te leggen membraan aanraken.
De twee draden worden verbonden aan de klemschroeven A
£é
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Fig. 145.

Een eenvoudige telefoon.

en B, die aangebracht zijn op een schijfje hard hout, dat tegen
den stok wordt vastgelijmd. In het middelpunt schroeven wij een
net koperen oogje, zoodat de telefoon opgehangen kan worden.
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Het membraan is een zuiver cirkelvormig dun plaatje ijzer
van 63 mm middellijn. Het mag, zooals reeds gezegd, den
staafmagneet volstrekt niet aanraken, ook niet wanneer de
stroom door het spoeltje gezonden wordt. Mocht de magneet
een weinig los in den stok zitten, dan moet hij daarin goed
vast worden gezet, zoodat hij nooit verschuiven kan.
Het membraan wordt vastgehouden door een hardhouten
ring van 70 mm middellijn en een opening van 19 mm. Met 4
kleine koperen schroefjes bevestigen wij den ring aan de telefoon.
Nu is de telefoon klaar. Telkens als wij een batterij ver
binden met A en B (of losmaken), moeten wij een harden klik
in de telefoon hooren.
Het oorspronkelijke Bell telefoontoestel bestond uit twee
telefoons zonder batterij of microfoon. De stroom werd door
inductie opgewekt. De telefoon werd zoowel voor spreken als
hooren gebruikt. Dit systeem deugt niet voor eenigszins grootere
afstanden. De tijd besteed aan het maken van een microfoon
is dan ook goed benut.
Fig. 146 stelt een eenvoudige microfoon voor. Het lichaam
B is vierkant, met een zijde van 88 mm en is 19 mm dik. Aan
den voorkant is het uit gehold, zooals de doorsnede aangeeft.
Plaat A sluit deze uitholling af en is vierkant, met een zijde
van 63 mm, terwijl de dikte 12 mm bedraagt. In het midden
is een gat van 22 mm middellijn geboord. Aan den achterkant
wordt een uitholling gemaakt met een middellijn van 44 mm,
zoodat het membraan ruimte heeft om te trillen.
De koolschijfjes zijn 25 mm in diameter en 4,5 mm dik. In
het middelpunt van elk schijfje wordt een klein gaatje geboord
en verzonken, zoodat wij er een koperen schroefboutje met
verzonken kop in kunnen zetten. De kop van het boutje moet
dus in één vlak komen te liggen met het oppervlak van het
koolschijfje. Met een scherp mes of een driekante vijl moet
nu dat kooloppervlak voorzien worden van krassen of groefjes,
die elkaar snijden.
Het membraan is weer een heel dun, cirkelvormig stukje
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plaatijzer met een middellijn van 63 mm. In het middelpunt
boren wij een gaatje en één der koolschijfjes wordt nu met
het schroefboutje en een moertje hierop bevestigd.
Nu knippen wij van een stuk flanel of dun vilt een strookje
Membraan

Vilt of flanel
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Fig. 146.

I
i

Een zelfgemaakte microfoon.

af, dat 14 mm breed en 88 mm lang is. Wij binden dit strookje
met een zijden draad om den rand van het koolschijfje, dat
op het membraan is bevestigd. Het strookje vormt nu een
cylinder die aan één kant door het koolschijfje wordt afgesloten.
Wij vullen dit cylindertje met een 3 mm dik laagje gepolijste
koolkorreltjes (ongeveer 0,5 mm dik). Deze korreltjes moeten
er speciaal voor gekocht worden.
Nu steken wij een langer schroefboutje, ook van geelkoper
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en met verzonken kop, door het gat in het tweede koolschijfje.
Aan den achterkant zetten wij het met een moertje vast. Ver
volgens schuiven wij het koolschijfje in den cylinder van flanel
of dun vilt. Tusschen de twee schijfjes moet een afstand van
4 mm bestaan. Ook om het tweede schijfje wordt het flanel
met een zijden draad vastgebonden, zoodat het niet wegglijden
kan. Wat wij nu gemaakt hebben moet er dus uitzien als fig.
146 rechts boven. De complete microfoon wordt in elkaar gezet
op de wijze, zooals aangegeven in het onderste gedeelte van
fig. 146.
Het bovenste stuk van een blikken trechtertje wordt in het
gat in plaat A bevestigd, zwart gelakt en dient als hoorn.
Een schroefboutje E gaat door B en maakt contact met het
membraan. Een klem wordt op dit boutje geschroefd, zoodat
daaraan gemakkelijk een draad verbonden kan worden.
Het boutje, dat in het achterste koolschijfje zit, gaat ook
door een gat in B en wordt stevig vastgehouden door een
koperen moertje met ringetje, zoodat het schijfje niet bewegen
kan. Het voorste schijfje, dat aan het membraan bevestigd is,
kan vrij bewegen met elke trilling.
De koolkorreltjes moeten de ruimte tusschen de schijfjes
voor ongeveer } vullen. Zij moeten losjes liggen en in geen
geval dicht opeen gepakt.
Wanneer wij de microfoon verbinden met een batterij en
telefoon, gaat de stroom van D naar het achterste koolschijfje,
door de korreltjes naar het voorste schijfje en door het mem
braan naar E. Wanneer wij nu in den hoorn spreken, treffen
de geluidstrillingen het membraan en doen dit trillen. Het
daaraan bevestigde voorste koolschijfje trilt mede en verandert
daardoor voortdurend den druk op de koolkorreltjes. Elke ver
andering van druk gaat gepaard met een verandering van den
weerstand en dus met een verandering van stroomwaarde.
In fig. 147 zien wij een compleet wandtelefoontoestel. Het
bestaat uit een telefoon, microfoon, bel, haak en drukknop.
De bel is aangebracht op een grondplaat.
MORGAN en SIMS, Jongens en Electrlciteit.

11

162

JONGENS EN ELECTRICITEIT

De microfoon is dezelfde als die van fig. 146, maar is hier
ingebouwd in het deksel van een kastje, dat aan de rechterzijde
van een drukknop voorzien is. Een eenvoudige manier om
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Fig. 147.

Een compleet wand telefoontoestel.

een drukknop te maken is aangegeven in den linker bovenhoek
van fig. 147. Hij bestaat uit twee reepjes geelkoper, die door
het drukken op een houten of beenen knopje contact maken.
De haak bestaat uit een reepje geelkoper, dat aan één kant
draaien kan om een koperen houtschroefje met ronden kop.
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Verder zit er een klein veertje aan, dat den haak tegen een
schroefje C aan trekt, zoodra de telefoon van den haak genomen
wordt. Hangt de telefoon aan den haak, dan moet deze contact
maken met D. De haak is aangebracht op de grondplaat en steekt
naar buiten door een opening in den zijkant van het kastje.
Dicht bij den onderrand van de grondplaat zijn 4 klemschroeven aangebracht. De twee gemerkt B zijn voor de batterij,
L is voor de telefoonlijn
Telefoondraad
en G is voor de aardverbinding.
Het schema zien wij
in fig. 148. De telefoon
Telefoon
Haak
lijn, die van het andere
toestel komt, wordt ver
Druk- g(]\
bonden met L en is zoo
knop
M'croloon
met den haak verbon
den. D is verbonden met
a
g Je
een der klemschroeven
Batterij
der bel, terwijl G met
de andere verbonden is
"=■
Aarde
en tevens aarde maakt.
148. Schakelschema voor een telefoontoestel.
G en B (één der 2 ge Fig.
Slechts één einde van de lijn is hier afgebeeld;
merkt B) zijn onderling
het andere einde is precies eender.
verbonden, terwijl de
andere B met één der klemmen van de microfoon is verbonden.
De andere microfoonklem is verbonden met één der telefoonklemmen, terwijl de andere telefoonklem verbonden is met C.
Het drukknopje wordt zóó aangebracht, dat, bij indrukken
ervan, de telefoon en de microfoon beide kortgesloten worden,
zooals in de fig. te zien is.
Zoolang de telefoon aan den haak hangt en de laatstgenoemde
derhalve contact maakt met D, zal een stroom, die langs de
telefoonlijn binnenkomt, door de bel gaan naar G en zoo
door de aarde weer naar het andere station terug. Als de stroom
maar sterk genoeg is, zal de bel overgaan. Licht men dan de
MT
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telefoon van den haak, dan zal deze contact maken met C.
Hierdoor worden telefoon, microfoon en batterij met de tele
foonlijn verbonden, zoodat men spreken kan. Wil men echter
eerst terugbellen, dan licht men ook weer de telefoon van den
haak en drukt dan op den drukknop. Hierdoor worden telefoon
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Fig. 149.
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Een tafeltelefoontoestel.

en microfoon kortgesloten en de bel van het andere toestel
gaat over. Dit is dus ook de wijze van handelen wanneer men
den ander wil opbellen. Zoolang de telefoon van den haak is,
gaat de stroom van de batterij langs de tefefoonlijn, maar de
weerstand van telefoon en microfoon is zoo hoog, dat er niet
genoeg stroom is om de bel te laten overgaan. Eerst wanneer
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deze hooge weerstand kortgesloten wordt door op het knopje
te drukken, is de stroom sterk genoeg om de bel ta laten gaan.
Aan weerskanten van de lijn moeten eendere toestellen
worden gebruikt. Bij het opstellen der batterijen moet men
er vooral op letten, dat deze in serie staan en elkander niet
tegenwerken. Men kan ook i.p.v. de aarde een tweeden draad
gebruiken, maar noodig is dit niet.
Een tafeltoestel kan men maken naar het voorbeeld van
fig. 149. Het bestaat slechts uit een microfoon, aangebracht op
een zuiltje met voet, een telefoon aan een haak en verder een
drukknopje. De batterij en de bel kunnen hier elders een plaatsje
krijgen en door middel van een snoer aangesloten worden.
Kern van
Abe<
blokje

|

ijzeren draden
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HOM

Voltookfa klos

Fig. 150.

Een telefoon inductieklos.

Wanneer over groote afstanden getelefoneerd moet worden,
gebruikt men inductieklossen. Zulk een telefoon inductieklos
zien wij afgebeeld in fig. 150. Dit systeem is meer gecompliceerd
en moet zorgvuldig aangelegd worden, maar het is veel beter
dan het zoo juist behandelde.
Deze klos bestaat uit twee zijkanten van fiber of hard hout
25 mm lang en breed, bij een dikte van 7 mm, die gemonteerd
zijn op de einden van een ijzeren kern, welke bestaat uit een
bundel dunne ijzerdraadjes van ongeveer 64 mm lengte. De
kern moet een middellijn hebben van 8 mm en wordt met
een laagje papier overtrokken en vervolgens omwikkeld met
3 lagen eenmaal met katoen omsponnen koperdraad van 0,7 mm
(Nr. 22 S.W.G.). Deze drie lagen vormen de primaire wikkeling.
De primaire wordt bedekt door een laagje papier en dan wordt
de secundaire wikkeling aangebracht. De secundaire bestaat uit
twaalf lagen over elkander van eenmaal met zijde omsponnen
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bobinedraad van 0,1 mm (Nr. 42 S.W.G.). Het is wel raad
zaam een stukje papier te leggen om iedere laag van de secun
daire en iedere laag te schellakken. De einden van de secundaire
worden evenals die der primaire door gaatjes in de kanten
van den klos naar buiten gebracht. Natuurlijk moeten primaire
en secundaire draadeinden gescheiden gehouden worden.
Microfoon

Inductiespoet

1

e

Druk,
knop

F eleloon

Slechts één einde der lijn is afgebeeld;
het andere is precies eender. Wordt de
telefoon van den haak genomen, dan maakt
de laatste contact met 2 schroefjes tegelijk.
De knop is ook van ander type. In rust is
er contact met het eene punt; ingedrukt,
met het andere, P en P zijn de primaire,
S en S de secundaire draadeinden van den
inductieklos.

' B

Draad naar het andere toestel

Batterij

Fig. 151.

“

Aarde

Schema voor een telefoonaanleg met inductieklos.

Het wikkelen van deze klos kan het gemakkelijkst worden
gedaan op de wijze in het volgende hoofdstuk beschreven.
Het schema van een telefoonsysteem met inductieklos in het
toestel vindt men in fig. 151. Bij gebruik van zulk een klos
klinkt de spraak veel helderder en is gemakkelijker te verstaan.
Ten slotte kan er niet genoeg nadruk op gelegd worden, dat
zulke gevoelige instrumenten als telefoontoestellen, slechts dan
goed kunnen werken, wanneer bij het maken en aanleggen ervan
de uiterste nauwgezetheid en zorg toegepast wordt.
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HOOFDSTUK XIII

INDUCTIEKLOSSEN

EN kleine inductieklos bestaat uit een kern, een prip
maire en een secondaire wikkeling en een interruptor,
Aoftewel onderbreker. Het principe van inductieklossen
en van magnetische inductie is reeds in Hoofdstuk V besproken.
(Zie bladz. 68—74).
Het menschelijk lichaam heeft een hoogen weerstand en de
spanning van een of twee gewone elementen is niet voldoende
om dien weerstand te overwinnen en een stroom door het
lichaam te laten gaan, die sterk genoeg is om gevoeld te kunnen
worden, tenzij onder buitengewone omstandigheden.
Het eenvoudigste middel om de spanning van een paar
elementen hoog genoeg op te voeren, zoodat men een schok
kan voelen, is de inductieklos.
Wanneer wij zoo’n klos gaan maken, beginnen wij met het
rollen van een papieren buisje, dat een inwendigen diameter
heeft van 8 mm en een lengte van 64 mm. De buitenste rand
van het papier wordt dichtgeplakt, zoodat het buisje nooit
kan openrollen. Als de lijm droog is, vullen wij het buisje met
stukjes ijzerdraad van 64 mm lengte, die wij eerst zuiver recht
gemaakt hebben door ze tusschen twee vlakke plankjes te rollen.
Het ijzerdraad mag een dikte van 0,9—0,6 mm hebben (Nr.
20—Nr. 23 S.W.G.). Het buisje moet er stevig mee opgevuld
worden, zoodat er niets meer bij in kan.
Uit een stuk fiber plaat zagen wij nu een vierkant blokje,
25 X 25 X 8 mm en door het midden boren wij een gat van
9 mm middellijn. Het eene einde van het papieren buisje (met
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kern) wordt vastgekit in dit fiberblokje en mag er bijna 2 mm
uitsteken. Het andere einde van het buisje wordt vastgekit in
een cirkelvormig fiberschijfje met een middellijn van 19 mm,
waarin een even groot gat is geboord als in het vierkante fiber
blokje. De kern steekt niet buiten het ronde schijfje uit.
Als het droog is, worden er vier kleine gaatjes geboord in
het vierkante blokje, ongeveer zooals in fig. 152 is aangegeven.
Daarna winden wij vier lagen bobinedraad van 0,7 mm dikte
(Nr. 22 S.W.G.) gelijkmatig en goed stevig aansluitend om
de kern. Het draad mag één of tweemaal omsponnen zijn,
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De verschillende deelen van een kleinen inductieklos. (Maten in mm).

onverschillig of dit met zijde of katoen is gedaan. De einden
worden door de gaten a en b naar buiten gebracht. De primaire
wikkeling wordt nu met twee of drie lagen papier overplakt,
waarna wij met het winden van de secundaire zóólang door
gaan, tot de totale diameter van de spoel 18 mm bedraagt.
De secundaire draad moet veel fijner zijn dan de primaire.
Goede resultaten zijn te verkrijgen met bobinedraad van
0,2—0,1 mm dikte (Nr. 36—Nr. 42 S.W.G.), dat eenmaal
met zijde of katoen omsponnen is.
De einden der secundaire wikkeling worden door de gaten
c en d naar buiten gebracht. Daar deze draden gemakkelijk
afbreken, kan men een iets dikker en steviger draadje aan de
einden vastsoldeeren en dan zóó, dat de soldeer plaatsen juist
in de kanaaltjes c en d vallen.
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De interruptor is een eenvoudig onderdeel, dat op ver
schillende manieren gemaakt kan worden. Fig. 153 toont een
manier, die voor verbetering vatbaar is. Het is echter de een
voudigste werkwijze, zoodat alle lezers dezen interruptor zullen
kunnen maken.
Als kleine stukjes zilver op het veertje en het contactpuntje
gesoldeerd worden, zal het resultaat beter zijn. Dit zilver is
meestal wel te verkrijgen in zaken waar men zwakstroomtoestellen koopen kan.
Het eene einde van de primaire wikkeling wordt verbonden
f IJzeren anker
Veer

o °

Contact
schroef

Gaten voor
klinknageltjes

o
o "

o

l.
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Hoekstuk voor veer

Fig. 153.
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Hoekstuk voor contactechroel

Deelen van den interruptor van een kleinen inductieklos.
(Maten in mm).

met het interruptor-veertje en het andere met een klemschroefje.
Het hoekstukje met contactschroef wordt ook met een klem
verbonden. Als wij nu een batterij verbinden met deze twee
klemmen, zal de stroom den volgenden weg nemen: klem —
primaire wikkeling — interruptor-veer — contactschroef —
klem — naar batterij terug.
Het contactveertje wordt nu door de kern aangetrokken en
rust dus niet meer tegen het contactschroefje, waardoor de
stroomketen verbroken wordt, zoodat de kern het veertje meteen
weer loslaat. Het veertje springt dus weer terug tegen het
schroefje, de stroomketen is weer gesloten, de kern wordt weer
magnetisch, het veertje wordt weer weggetrokken van het
schroefje enz. Dit blijft zich met zeer groote snelheid herhalen.
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De einden van de secundaire wikkeling worden verbonden
met contactklemmen, waarop twee electroden of handvatten
met behulp van soepel snoer worden aangesloten. De electroden
zijn twee stukjes metalen buis, waaraan de snoeren vastgesoldeerd
worden of waarin zij met behulp van een kurk worden vast
geklemd. Grijpt men de electroden aan terwijl de batterij met
de primaire klemmen verbonden staat en de interruptor derhalve
in werking is, dan voelt men een schok. Deze schok kan geregeld
worden van zeer zwak tot krachtig, door over de spoel een
Uzcren buisje voor IHet regelen
van de sterkte der schok kei

Hoekstuk voor veer
Contact schroei
j
>^-Prrmairr- klem

Secunoaire Ca»,
klem

SS

Hoekstuk voor
contact

sn<

Seei

Handvot
Handvat

Fig. 154. De voltooide kleine inductieklos.

ijzeren buisje te schuiven van 5 cm lengte en ± 22 mm inwendigen diameter. Bedekt het buisje de spoel geheel, dan is de
schok het zwakst; hoe minder het de spoel bedekt, des te
sterker wordt de schok.

Vonk-inductieklossen
Een vonk-inductieklos is wel een van de meest interessante
toestellen om mee te experimenteeren. Wij kunnen daarmee
dan ook zeer vele verschillende proeven nemen.
De spanningen, door deze klossen opgewekt, zijn zoo enorm
hoog, dat er een ontlading optreedt in den vorm van een vonk,
die de lucht doorboort.
De vonk-inductieklos wordt volgens hetzelfde principe
gemaakt als de kleinere inductieklossen, alleen is alles grooter
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en zwaarder en is er over den interruptor een condensator
geschakeld.
De klos bestaat uit een ijzeren kern, omgeven door een
spoel van dik draad, de ,,primaire wikkeling” genaamd en
door een tweede spoel daar omheen, bekend als de ,,secundaire
wikkeling” en van heel fijn draad
Vonkenbaan
gewikkeld. Ook hier is er weer
^xSecundaire
een interruptor. Primaire met
interruptor worden verbonden
'E Interruptoi
met een batterij van eenige seriePlatina
puntjes
geschakelde elementen. Door den
Primaire
interruptor wordt de stroom nu
herhaaldelijk zeer snel achtereen
__ 6-^ Condensat >r
<d
in- en uitgeschakeld. Telkens
Sleutel • ■
1
■
wanneer de stroom wordt in- of
Batterij
uitgeschakeld, wordt in de se
cundaire een hooge spanning Fig. 155. Schematische voorstelling
van de voornaamste deelen van een
geïnduceerd. Door middel van
vonk-inductieklos.
den condensator, welke over den
interruptor staat, wordt het aangroeien van den stroom bij het
inschakelen een weinig vertraagd, terwijl daarentegen bij het
uitschakelen de stroom onmiddellijk afgebroken wordt. De
stroomen, die bij het uitschakelen in de secundaire worden
geïnduceerd, zijn zoo krachtig, dat zij de lucht doorboren als
een stroom schitterende vonken.

0

BIM

Het maken van een vonk-inductieklos

Van alle toestellen probeeren de knutselaars wel het liefst
den vonk-inductieklos te maken en gewoonlijk worden zij dan
in hun verwachtingen teleurgesteld. Toch is het niet zoo erg
moeilijk, maar wel is er veel geduld, nauwkeurigheid en vooral
tijd voor noodig.
Zij, die een nog grooter toestel mochten willen maken, dan
dat, waarvan de beschrijving hier volgt, vinden afmetingen
en hoeveelheden voor twee grootere in den tekst vermeld.
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Wil men echter voorloopig volstaan met kleinere experi
menten, dan kan men zich met weinig moeite en kosten een
inductieklosje verschaffen, dat zeer goed aan bescheidener
eischen voldoet, door bij een autoslooperij een ontstekingsbobine van een oude Ford te koopen.
De kern wordt gemaakt van zeer week ijzerdraad 0,9—0,7
mm dik (Nr. 20 of 22 S.W.G.). Alle stukjes moeten precies
152 mm lang zijn en zuiver recht.
Verder moeten zij ook uitgegloeid zijn. Als wij dat zelf
willen doen, kunnen wij als volgt te werk gaan. Wij binden het
ijzerdraad met een dun metaaldraadje tot een bundeltje bijeen

Leeg papieren kokertje

Papieren kokertje gevuld met Ijzerdraad

Fig. 156. Ledig papieren kokertje en hetzelfde kokertje gevuld met ijzeren kern.

en leggen het dan in een houtvuurtje. Als het ijzer roodgloeiend
geworden is, bedekken wij het vuur met asch en laten dat
zachtjes uitgaan.
Nu knippen wij uit een stuk taai pakpapier een rechthoek
van 152 mm bij 127 mm. Hiervan maken wij een kokertje door
het te wikkelen rondom een buis met een uitwendigen diameter
van 12,7 mm (£ inch). Het kokertje moet n.1. 152 mm lang
worden en een inwendigen diameter hebben van 12,7 mm.
De binnenste en buitenste rand van het papier worden vast
gelijmd, zoodat het kokertje niet open kan rollen. Als de lijm
droog is, schuiven wij het van de buis af en vullen het dan met
de uitgegloeide, kaarsrechte stukjes ijzerdraad. Wij doen er
zooveel in tot zij stevig opeengepakt zitten en er geen een
meer ingeschoven kan worden.
De primaire wikkeling bestaat uit twee lagen met katoen
omsponnen draad van 0,9 mm dikte (Nr. 20 S.W.G.), dat
over een afstand van 127 mm om de kern gewonden wordt.
Voor de primaire heeft men genoeg aan 100 gram van de opge
geven draadsoort. De draad moet zoo gelijkmatig mogelijk

■
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gewikkeld worden. Om te voorkomen, dat het begin los gaat,
leggen wij op de in fig. 157 aangegeven manier een stukje band
op^de kern en winden daar drie of vier windingen overheen
kola"eband
band

Begin

Be9'°

b- band
Begin

Fig. 157.

Begin

Isol. band

■

e>eQ'n

Het winden van de primaire wikkeling en het vastmaken
der draadeinden.

Daarna slaan wij het losse einde over de zoo juist gemaakte
windingen heen en gaan verder met wikkelen. Als de eerste laag
klaar is, bestrijken wij haar met schellak en gaan dan door met
de tweede laag. De onderste drie afbeeldingen in fig. 157 toonen
hoe ten slotte tusschen beide lagen een dubbelgevouwen stukje

Fig. 158.

Voltooide primaire wikkeling met kern.

band wordt geklemd. De laatste winding van de tweede laag
wordt door de lus gestoken, welke door het stukje band gevormd
wordt, zoodat het einde van de primaire wikkeling nu ook
goed bevestigd is. Deze tweede laag wordt ook met schellak
bestreken, waarna wij het geheel goed laten drogen.

174

JONGENS EN ELECTRICITEIT

Een stuk papier van 127 mm breedte en van voldoende
lengte om vijftien maal om de primaire spoel te worden gewik
keld, wordt nu in gesmolten paraffine gedrenkt. Vervolgens
wikkelen wij het stijf om de primaire spoel, die intusschen
goed droog moet zijn. Wij zullen dit dicht bij een kachel
moeten doen, zoodat de paraffine zacht blijft, anders zit het
^-Kern

In paraffine gedrenkt papier

Fig. 159.

De primaire spoel, bedekt met isoleerende laag papier en
gereed voor het aanbrengen van de secundaire.

papier te los. Deze kern en primaire zijn geschikt voor een
secundaire, die vonken van ongeveer 12—19 mm lengte kan
geven. Om langere vonken te trekken, neme men liever een
kern van 25 mm diameter en 170 mm lengte, die over een
afstand van 145 mm omwonden moet worden met 2 lagen
draad van 1,2 mm (No. 18 S.W.G.). Naar schatting zal 250
gram ongeveer voldoende zijn. De hierop volgende beschrijving
der secundaire wikkeling deugt dan echter niet voor wat betreft
de hoeveelheid draad (er zal misschien wel vier maal zoo veel
noodig zijn) en 1bovendien zullen de secundaire windingen
zich dan ook over• een lengte van 145 mm moeten uitstrekken.
De draaddifete vanl de secundaire blijft echter, zooals opgegeven,
0,15 mm.
De secundaire wikkeling bestaat uit verscheidene duizenden
windingen van zeer fijn draad, dat in gelijkmatige lagen moet
worden gewikkeld, met papier tusschen elke twee lagen in.
Het volgende tabelletje geeft de draaddikte aan en tevens
de benoodigde hoeveelheid. Bovendien zullen wij nog eenig
schrijfmachinepapier en ± 1 kg paraffine noodig hebben. De
isolatie van het draad mag bestaan uit email, katoen of zijde. Wij
geven echter de voorkeur aan eenmaal met zijde omsponnen draad.
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Lengte der vonk

Draaddikte

Hoeveelheid draad

12 mm
25 mm
38 mm

0,12 mm (40 S.W.G.)
0,15 mm (38 S.W.G.)
0,15 mm (38 S.W.G.)

283 gram
454 gram
908 gram

De handige, jonge knutselaar zal misschien zelf wel een
toestel kunnen bedenken om die lastige secundaire spoel een
beetje gemakkelijker te wikkelen. De meeste jongens schijnen
echter zooveel haast te hebben, dat zij geen tijd meer besteden
willen aan het maken van een eenvoudig toestelletje, dat hun
het werk aanmerkelijk zou kunnen verlichten en waaraan zij
zelfs grootendeels hun
succes bij de vervaar
Spoel
n
diging der secundaire [
spoel en van nog enkele
andere dingen zouden
kl
kunnen danken. Im
mers het wikkelen der
secundaire spoel is een [
bijzonder nauwkeurig
Fig. 160. Eenvoudig windtoestel voor het
werk, zoodat het vol
wikkelen der secundaire spoel.
gende hulpmiddel wer
kelijk geen overbodige luxe genoemd mag worden. Fig. 160
toont een eenvoudig windtoestel, waarmee het wikkelen wel
niet erg vlug gaat, maar ten minste nauwkeurig en gelijkmatig
kan geschieden. Alle deelen kunnen van hout worden vervaardigd.
In de doorsnede teekening, fig. 160, zien wij aan weerskanten
van de spoel een schijf (gearceerd), welke over de einden der
kern heen geschoven wordt. Tusschen de rechter schijf en den
stijl is een veer, zoodat de primaire wikkeling stevig opgesloten
wordt tusschen beide schijven. Draaien wij dus het handvat,
dan wordt de spoel meegenomen.
Het schrijfmachinepapier wordt nu tot strooken van 127 mm
breedte geknipt, welke in gesmolten paraffine worden gedrenkt.
De klos met het fijne draad moet zóó opgesteld worden,
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dat hij heel gemakkelijk afwikkelen kan zonder dat er eenige
trek op het draad komt, want dit breekt heel gemakkelijk,
vooral als er een knik in zit.
Het begin van de secundaire wikkeling wordt nu om het
isoleerend papier gewon
den en wel om het linker
einde (fig. 159). Verder
windend dragen wij er
zorg voor, dat de laag
mooi gelijkmatig wordt,
dat elke winding vlak
tegen de vorige ligt en
dat nergens een paar
windingen elkaar kruisen.
Het begin en het einde
Fig. 161. Voltooide secundaire spoel.
van deze laag en ook
van al de volgende, moet 12
13 mm van den rand van het
isoleerend papier verwijderd blijven. De lagen der secundaire
worden dus ongeveer 25 mm korter dan die der primaire.
Is de eerste laag gereed, dan wikkelen wij twee lagen van
het in paraffine gedrenkt schrijfmachinepapier daar omheen.
Dit moet er zoo strak mogelijk maar zonder rimpels om heen
zitten, zoodat het een stevige onderlaag is voor de volgende
wikkeling. De draad wordt tegelijk met het papier meegedraaid,
zoodat de tweede laag ook weer ± 13 mm van den rand af
begint. Wij wikkelen nu verder, tot wij weer op 13 mm van
den anderen kant gekomen zijn, brengen dan weer twee lagen
papier aan en beginnen met de derde laag. Zoo gaan wij steeds
door, tot de opgegeven hoeveelheid draad verbruikt is.
Het is wel raadzaam de afzonderlijke lagen telkens, voor
wij het papier aanbrengen, met schellak te bestrijken. Schellak
is een goede isolator en bovendien houdt het de windingen
beter bijeen.
Ook moeten wij er op letten, dat er bij het winden geen
oneffenheden of onregelmatigheden ontstaan, want die worden

Sfis?-ia
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in de volgende lagen steeds erger. Mochten de windingen een
enkele keer eens de neiging vertoonen onregelmatig te worden,
dan wordt dit nog wel verholpen door een extra laagje van
dikker papier.
Een doelmatige interruptor kan door het meerendeel der
knutselaars niet gemakkelijk worden gemaakt, zoodat wij veel
verstandiger een kunnen koopen, die van platina contacten

o
Stelsch roefje met
platinapunt

Blokje

o

o

"ö~
Veer

Brug

Fig. 162.

Deelen van den interruptor.

is voorzien. Van de juiste constructie hangt zeer veel af en het
type van fig. 162 is wel een van de beste. Op sommige auto’s
doet het nog dienst voor de ontsteking.
Den condensator kunnen wij zelf maken. (Koopen wij
hem kant en klaar, dan moet het een blokcondensator zijn
van 1 a 2 microfarad). Hij bestaat uit velletjes staniol en in
paraffine gedrenkt papier, die zoo opeengestapeld worden, dat
elk velletje staniol van het volgende gescheiden wordt door
papier. Het volgende tabelletje geeft de juiste condensatorafmetingen voor drie verschillende inductieklossen.
Lengte der vonk

Aantal

12 mm
25 mm
38 mm

50
100
100

MORGAN en SIMS, Jongens en Electrlciteit.

Staniolvelletjes
Afmeting

51 X 51 mm
178 X 127 mm
203 X 153 mm
12
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Het papier moet rondom 15 mm grooter zijn, zoodat er een
goede rand overblijft. Zooals wij in fig. 163 zien, hebben de
velletjes staniol een reep aan één kant, zoo ongeveer als de
platen van accumulatoren (Fig. 62). Bij het opstapelen worden
die reepen, zooals wij in fig. 163 kunnen zien, beurtelings
rechts onder en rechts boven gelegd. Wanneer alle velletjes
opgestapeld zijn, worden alle reepen, die rechts boven liggen
met elkander verbonden en
Staniol
zoo ook alle reepen, die
7 Reep
rechts onder liggen. De
condensator wordt nu recht
streeks over den interruptor
/Staniol mei reepen.
geschakeld (zie fig. 155).
“ ‘
«'elke beurtelings
- --links
en rechts
Er zijn verschillende ma
worden gelegd.
nieren
om een inductieklos
Fig. 163. Condensator.
te monteeren. Een van de
netste en eenvoudigste manieren is afgebeeld in fig. 164. De
zijkanten zijn van hout. Afmetingen kunnen niet opgegeven
worden, omdat het een groot verschil maakt door wien en hoe
stijf een secundaire spoel gewikkeld wordt. Zooals wij in de
figuur zien, wordt de klos omgeven door een koker van karton,
die met schellak wordt bestreken. Om het karton kan weer dun
eboniet of pertinax worden aangebracht,hetgeen veel netter staat.
De interruptor wordt aan een der houten zijkanten bevestigd.
De kern steekt door een gat in het hout dicht bij het einde
van de interruptorveer, zoodat de laatstgenoemde door het
magnetisme van de kern wordt aangetrokken, zoodra de stroom
wordt ingeschakeld. De condensator vindt een plaats in de
doos, die als grondplaat dient voor den klos.
De klemmen van de secundaire spoel worden gemonteerd
op een reep eboniet.
Het eene einde van de primaire wikkeling wordt verbonden
aan een klem op de grondplaat, het andere aan de interruptor
veer. Het brugstukje van den interruptor wordt verbonden
met een tweede klem op de grondplaat.

_
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De condensator wordt verbonden met veer en brugstukje.
Hebben wij alle aanwijzingen goed opgevolgd, dan zijn vier
droge elementen, in serie geschakeld, voldoende om den klos
een goede vonk van 12 mm te laten geven. Om langere vonken
te trekken, gebruike men liever een 8 V-accubatterij. De inter-

Liï-j

c

Secundaire klemmen

Reep eboniet

Kartonnen
koker

^Houten zijkant

o

J

Interruptor

<D

Houten grondplaat, ’ ean den ondgrkant
uitgehold om den
condensator er In te
plaatsen.

Primaire klemmen

s
Fig. 164.

Voltooide vonk-inductieklos.

ruptor zal waarschijnlijk eerst nog wat bijgesteld moeten worden,
maar na eenig probeeren is de stand van het stelschroefje,
waarbij de inductieklos het best werkt, al spoedig gevonden.
Geisslersche Buizen
Zeer mooie en verrassende resultaten verkrijgt men door
Geisslersche buizen door middel van een inductieklos te doen
oplichten. Deze buizen worden in verschillende vormen gemaakt
van een speciale glassoort, die fluoresceerende mineralen en
zouten bevat, terwijl zij gevuld zijn met verschillende verdunde
gassen. Wanneer men de ringetjes, die zich aan weerskanten
bevinden, verbindt met de secundaire klemmen van een
inductieklos en dezen laat werken, geven de buizen een zeer
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eigenaardig licht. De mineralen en de verdunde gassen zenden
dan fluorescentie-licht uit, dat vooral in een donkere kamer een
heel aardig effect maakt.
Gewoonlijk is iedere buis weer van een anderen vorm en
geeft een combinatie
van verschillende kleu
ren. De mooiste bui
zen zijn wel die,
welke een dubbelen
wand hebben met een
fluoresceerende vloei
stof.
Acht & tien buizen,
in serie' geschakeld,
kunnen
gewoonlijk
tegelijkertijd door één
. , , , .
inductieklos in werrig. 165. Geisslerscne buizen.
, .
. ,
,
king gesteld worden.
Een doorgebrande, gasgevulde lamp, zooals de Philips Arga,
of Bi-Arlita, op dezelfde wijze geschakeld (deze natuurlijk met
behulp van een fitting), kan ook uitstekend dienst doen.
Fluorescentie-licht

Als men het glas van een oud electrisch gloeilampje met
één hand vasthoudt en de huls tegen een der secundaire klem
men van een werkenden inductieklos drukt, geeft het lampje
in een donkere kamer een eigenaardig groenachtig licht.
De vonk slaat door papier heen

Als men een stuk dik papier of karton tusschen twee in de
de secundaire klemmen gestoken draden houdt, terwijl de
inductieklos in werking is, wordt het papier doorboord.
Misschien hebt ge wel een vriend, die veel zelfgerolde cigaretten rookt. Als ge hem een poets wilt bakken, probeer dan
zijn boekje cigaretten-papier ongemerkt op de volgende manier
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te behandelen. Men legt het boekje open neer en schuift onder
het laatste velletje een metalen plaatje, dat met een der secundaire klemmen is verbonden. Men verbindt een draad met
de andere klem en houdt hem met een goed isoleerend handvat

Fig. 166.

Het lampje geeft een eigenaardig groenachtig licht.

vast, zoodat men geen schokken kan krijgen. Men beweegt
nu dien draad met behulp van dat handvat over de geheele
oppervlakte van het bovenste velletje heen en weer gedurende
eenigen tijd, terwijl de klos werkt. Het papier wordt dan met
zooveel kleine, haast onzichtbare gaatjes doorboord, dat de
vriend een heele doos lucifers kan verknoeien op één enkele
cigaret, die maar niet trekken wil.
Het fotografeeren van een electrische ontlading
De volgende proef moet in ,,de donkere kamer” genomen
worden met behulp van een fotografische, roode lamp, daar
anders de plaat door het licht bedorven zou worden.
Leg een gewone, gevoelige plaat op een plaat van een of
ander metaal, met de gevoelige zijde naar boven. Verbind de
metalen plaat met een der secundaire klemmen. Schud ver
volgens een weinig droog stijfselpoeder, zwavel of talk door
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een gazen lapje op de gevoelige plaat, zoodat er een dun laagje
op ligt. Breng nu een anderen draad, die met de andere secun
daire klem is verbonden, juist boven het midden der gevoelige
plaat. Dit is wel zoo te doen, dat men hem niet behoeft te
blijven vasthouden. Maak nu slechts heel even contact, zoodat
er slechts één vonk overspringt.
Veeg nu voorzichtig alle poeder van de plaat af en ont
wikkel die op de gewone manier. De afdruk van dit negatief
vertoont een typische electrische ontlading, die wel iets weg
heeft van zeewier. Iedere volgende foto levert weer een geheel
ander beeld.
Ladder- of hoornvormige ontlading

Neem twee stukjes blank koperdraad van ongeveer 20 cm
lengte en buig die rechthoekig om. Bevestig ze in de secundaire

Draad

Secundaire
klem -

8

Draad

Secundaire
klem

Fig. 167. Laddervormige ontlading.

klemmen, zooals aangegeven in fig. 167. Buig nu de opstaande
stukken zóó, dat zij van onderen ±12 mm en van boven
± 24 mm van elkander verwijderd zijn. Laat men nu den klos
werken, dan springen de vonken tusschen de twee draden om
hoog en doen eenigszins denken aan de sporten van een ladder.
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X-stralen

I

Bezitters van een kleine Röntgen-buis kunnen hiermee zeer
interessante proeven nemen. Zulke Röntgen-buisjes, die al
heel goed functionneeren met behulp van een inductieklos,
welke vonken van 38 mm levert, kan
Anoden
men in vele zaken bekomen. De prijs is
niet precies op te geven, maar kan
ongeveer f 12,— bedragen. Met zulk
een buis en een fluoroscoop kan men
de beenderen in de hand, of in de voet,
den inhoud van een gesloten beurs,
enz. zien.
De buis is van glas en bevat een
zeer sterk luchtledig. In het lange
einde der buis bevindt zich een pla
tina electrode, genaamd kathode. Het
Kathode
korte einde bevat twee electroden,
die anoden genoemd worden, waarvan
de eene recht tegenover de kathode
staat, de andere (vaak antikathode ge
naamd) schuin.
De buis wordt gewoonlijk in een
houten statief geklemd en moet zóó
opgesteld worden, dat de door de
schuine anode teruggekaatste X-stralen
in de richting van de Stippellijnen in Fig. 168. Een Röntgen-buis.
hg. 170 loopen.
De fluoroscoop is een wigvormige houten doos, aan een kant
afgesloten door een scherm van papier, dat bedekt is met kristal
len van barium-platino-cyanuur.
Het tegenovergestelde einde wordt voorzien van een stuk
vilt, dat zoo ingesneden is, dat het alle licht afsluit rondom
oogen en neus, wanneer men in den fluoroscoop kijkt en dien
stevig tegen het gezicht aan drukt.
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Een fluoroscoop kan ook kant en klaar gekocht worden; ook
kan men het scherm alleen aanschaffen en dat op een zelfgemaakt kastje aanbrengen. Zie fig. 169.

Fig. 169.

Een Fluoroscoop.

De twee anoden van de Röntgen-buis moeten met elkander
verbonden worden en tevens met een der secundaire klemmen

i'.

gu

Röntgen buis

<Li>
Vonk inductieklos

Statief

Fig. 170.

Batterij

Hoe een Röntgen-buis verbonden moet worden met een inductieklo

van een inductieklos, die een vonk van minstens 38 mm lengte
geeft. De kathode moet met de andere secundaire klem worden
verbonden.
Gesteld dat men een schaduwbeeld zou willen zien van de
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beenderen der hand, dan houdt men de hand vlak voor het
scherm van den fluoroscoop, tusschen den laatstgenoemde en
de Röntgen-buis in en wel in de baan der X-stralen. Deze
stralen treden uit de Röntgen-buis onder een hoek van 45°
met de antikathode (de schuine anode).
Kijkt men nu in den fluoroscoop, dan moet men groenachtig
licht zien. Is dit niet het geval, dan moet men den batterij stroom andersom door de primaire spoel laten loopen, dus men
laat dan de draden, waarmede de batterij is aangesloten, van
klemmen verwisselen.
De X-stralen doen de chemicaliën op het scherm groen
oplichten. Houdt men dus de hand in den stralenbundel en
vlak voor het scherm, dan gaan de stralen door de hand heen
en werpen een schaduw op het scherm. Daar zij echter niet
zoo gemakkelijk door de beenderen heen gaan als door het
vleesch, verschijnt er een schaduwbeeld der eerstgenoemde op
het scherm. Als men goed toekijkt, ziet men de verschillende
gewrichten als tusschenruimten tusschen de kootjes in. De
interruptor moet evenwel zorgvuldig worden afgesteld, zoodat
het licht niet te veel flikkert.
WAARSCHUWING

Als men de huid slechts enkele minuten achtereen
blootstelt aan X stralen, kan een irriteerende en zelfs
gevaarlijke ontsteking daarvan het gevolg zijn. Men
moet daarom uiterst voorzichtig zijn en geen enkel
deel van het lichaam langer dan strikt noodzakelijk is
aan dezen lang niet altijd onschuldigen invloed bloot
stellen.

i
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ENERGIE-OVERBRENGING

X TC TaNNEER electrisch arbeidsvermogen over groote
\/\/ afstanden moet worden geleid, doen zich meestal
V V
verscheidene problemen voor. Een daarvan is,
hoe bij zulk een energie-overbrenging alle verliezen tot een
minimum kunnen worden gereduceerd.
Daar verder zware kabels en draden zeer kostbaar zijn, is
het bovendien wenschelijk, dat zij zoo dun mogelijk gekozen
worden en toch den stroom zonder abnormale verliezen kunnen
geleiden.
Reeds eerder is uiteengezet, dat draden weerstand bieden
aan een electrischen stroom en dat een deel van het arbeids
vermogen bij het passeeren door een draad verloren gaat, juist
door dezen weerstand. Dunne draden bieden meer weerstand
dan dikke en als dunne draden gebruikt moeten worden om
te besparen op de geleiding, dan wordt het energieverlies
grooter, zoodat men begrijpelijkerwijs getracht heeft een methode
te vinden, waardoor deze bezwaren althans gedeeltelijk uit den
weg konden worden geruimd.
De volgende vergelijking nu, zal waarschijnlijk duidelijk
doen begrijpen op welke wijze het probleem is opgelost.
Het is natuurlijk wel volkomen duidelijk, dat 1 liter water,
onder een druk van 100 kg in een zekere buis, meer arbeid
zou kunnen verrichten dan 1 liter water, onder een druk van
25 kg in die zelfde buis.
Fig. 171 stelt twee cylinders voor, die elk een zuiger bevatten,
welke een gewicht draagt. De kleine zuiger heeft een oppervlak
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van 1 cm2 en wordt door het water er onder omhoog gedrukt.
Het water kan een druk van 100 kg per cm2 uitoefenen en de
zuiger kan dus een gewicht van 100 kg dragen.
De groote zuiger heeft een oppervlak van 4 cm2, terwijl het
water er onder een druk uitoefent van 25 kg per cm2. Het
water oefent dus een
druk uit op den zuiger,
gelijk aan 25 X 4 =
100 kg, zoodat ook deze
zuiger een gewicht van
100 kg kan dragen.
Om nu in één mi
"*I
... ....
nuut iederen zuiger 1
g-rmeter omhoog te druk
171. De arbeid door het water verricht om
ken, moet viermaal Fig.
eiken zuiger 1 meter in 1 minuut omhoog te
drukken = 100 kg meter per minuut.
zooveel water toege
Door de dunne buis (bovenste) stroomt 100 kubieke
laten worden tot den cm
per minuut, wanneer geen gewicht op den zuiger
XV'XXXXXXXXS

I

grooten

als drukt; door de dikke buis in dat geval 400 cm3.
de dunne buis oefent het water een druk uit
Hier In
van 100 kg per cm2 en in de dikke 25 kg per cm2.

cylinder

tot den kleinen.
uit volgt direct, dat de
buis, die den grooten cylinder voorziet van water onder 25 kg
druk per cm2, vier maal meer water moet kunnen doorlaten,
dan de buis die den kleinen cylinder water onder 100 kg druk
per cm2 levert, m.a.w. de eerstgenoemde buis moet een door
snede hebben, waarvan het oppervlak viermaal grooter is
dan dat der laatstgenoemde.
De hoeveelheid arbeid, door het water verricht, is in beide
gevallen dezelfde, maar door de spanning te verhoogen, wordt
de hoeveelheid doorstroomend water geringer, waardoor men
een dunnere buis kan gebruiken.
Iets dergelijks wordt ook gedaan, wanneer electrische energie
over groote afstanden moet worden geleid. De spanning of
potentiaal van den geleider wordt dan verhoogd, waardoor
men minder koper d.w.z. een dunneren geleider gebruiken
kan, omdat de stroomsterkte dan geringer is. De verliezen
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in watts zijn gelijk aan het kwadraat van den stroom ver
menigvuldigd met den weerstand.
Als wij nu dezelfde getallen gebruiken als in bovenstaande
vergelijking, terwijl wij de hoeveelheid water Q gelijk stellen
aan den stroom en even lange buizen nemen, kunnen wij
de oppervlakken hunner doorsneden S omgekeerd evenredig
stellen aan hun weerstanden.
Stellen wij nu in het geval van de 100 kg druk per cm2
den stroom

= Q

,
,
i
en den weerstand = —
D

1
Q2 x- = Q?
S
S*

dan is het verlies in watts

In het geval van de 25 kg druk per cm'2 is
de stroom
= 4Q
i

i

1

de weerstand = —
4S

1
dus is het verlies in watts = (4Q)2 X — =
4S
16Q2
4Q2
of wel viermaal grooter.
4S

T

Wij zien dus uit bovenstaande berekening, dat wij zoowel
koper als energie besparen door de potentiaal of spanning te
verhoogen.
Laten wij nu eens nagaan hoe deze hooge spanning kan
worden benut om zonder gevaar voor de stroomverbruikers
energie over te brengen naar hun huizen en fabrieken.
Wordt gelijkstroom opgewekt, dan is de gewone spanning
voor verlichtingsdoeleinden 220—250 V, terwijl voor motoren
een spanning van 440—500 V wordt geleverd.

E

I
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Dit geschiedt met behulp van een drieleidernet, waarbij
twee dynamo’s in serie zijn geschakeld (hg. 172). De geleiders
A en C zijn bekend als buitenleiders en daar de spanning
tusschen deze draden 440 V bedraagt,
worden alle motoren hierop aangeslo
ten. De derde geleider B heet nulleider
220 v
of middenleider. Zijn spanning is 220 v
440 V
220 V hooger dan die van A en 220 V
B
lager dan die van C. Lampen en appa
raten, die op 220 V werken, worden
220 V
dus aangesloten tusschen A en B, of 220 V
B en C. Is het aantal lampen tusschen
c
A en B gelijk aan dat tusschen B en
Fig. 172.
C, of liever : zijn die stroomen gelijk,
dan voert de geleider B geen stroom (nulleider). Zijn de stroomen ongelijk, dan voert B alleen het verschil.
De nulleider is gewoonlijk half zoo dik als een der buiten
leiders.

1

jg 10.000 v

é

g

£ 150.000 V
10.000 V.

220—380 7.

-------------- OT?

r»~----

sföZ'-- ------------- C5W-

-----------

-'ZT3ZP-------LjTT------------

Fig. 173.

Wisselstroom wordt opgewekt onder verschillende span
ningen. Gewoonlijk is de spanning 10.000 V, wordt dan voor
energie-overbrenging getransformeerd tot 150.000 V en ver
volgens voor sommige motoren weer omlaaggetransformeerd tot
3000—10.000 V en tot 220—380 V voor licht en motoren.
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Wisselstroom kan verder nog geleverd worden als éénphase- of als drie-phasige wisselstroom en bovendien bestaan
er groote verschillen in de frequentie.
In ons land is de meest gebruikelijke frequentie 50 perioden
per seconde.
Aan het eind van Hoofdstuk VI vinden wij een beschrijving
van wisselstroom. Dat was één-phase wisselstroom. Het is
echter ook mogelijk drie zulke phasen elk 120° na de vorige
te laten beginnen. Als wij een cirkel trekken met een straal,
die de 220 V spanning van ons lichtnet voorstelt, b.v. op een
schaal van 10 mm per 100 V, en den cirkelomtrek in drie gelijke
deelen verdeelen door
___A
“
F
de punten A, B en C,
220 V
380 V 380 v
dan blijkt bij meting
------- E
■4—
220 V
der koorden AB, AC
c
en BC,dat zij gelijk zijn
220 v
380 V
I
4
aan 380 V. Zoo blijkt
B
dus, dat bij een drieFig. 174.
phasen systeem twee
spanningen beschikbaar zijn: één tusschen een der phasen
en den nulleider, dus tusschen A, B of C en het middelpunt
(220 V), en de andere tusschen de phasen onderling, dus tus
schen A en B of A en C of B en C, elk 380 V (zie fig. 174).
Voor verlichting kan elke willekeurige phase gebruikt worden
in combinatie met den nulleider, terwijl voor krachtdoeleinden
meestal de drie phasen worden gebruikt, daar grootere motoren
gewoonlijk als drie-phasige machines worden gefabriceerd.
Omzetters
Omzetters of omvormers dienen om wisselstroom in gelijk
stroom of in wisselstroom van lagere spanning om te zetten.
Dit kan gedaan worden met behulp van:

(a) motor-generatoren ;
(b) roteerende omvormers;
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(c) gelijkrichters ;
(d) transformatoren.
(a) Motor-generatoren. — De motor kan berekend zijn op de
normale spanning van 380 V bij 50 perioden. De electrische
energie, die zoodoende door den motor in mechanische energie
wordt omgezet, wordt gebruikt om een dynamo of generator
aan te drijven, die er op geconstrueerd is om gelijkstroom of
wisselstroom van een verlangd voltage te leveren. Levert de
generator wisselstroom, dan kan deze bovendien van een andere
frequentie zijn.

I

(b) Roteerende omvormers. — Deze machines verschillen
hierin van den motor-generator, dat zij de electrische energie
niet eerst omzetten in mechanische energie en dan weer in
electrische, maar electrische energie in den vorm van wissel
stroom direct veranderen in electrische energie in den vorm
van gelijkstroom. De verhouding van wisselstroomvoltage tot
gelijkstroomvoltage heeft een bepaalde waarde. Deze kan
gemakkelijk met behulp van een cirkel gevonden worden.
Ditmaal moet de middellijn van den cirkel het gelijkstroom
voltage voorstellen, terwijl de wisselstroomphasen op den
omtrek afgezet worden. De lengte der koorden tusschen deze
punten stelt het correspondeerende maximum wisselstroom
voltage voor, dat met 0,707 moet worden vermenigvuldigd,
om de effectieve waarde van den wisselstroom te verkrijgen.
Zoo heeft 100 A max. wisselstroom een effectieve waarde
van 100 X 0,7 = 70 A., wat hetzelfde warmte effect heeft
als 70 A gelijkstroom.
(c) Gelijkrichters. — Gelijkrichters voor krachtdoeleinden
zijn gewoonlijk van het kwikdamptype. In principe bestaat zulk
een kwikdampgelijkrichter uit een luchtledig vat met een
weinig kwik erin. Het kwik dient als kathode of negatieve
electrode, terwijl een andere electrode, de anode of positieve
electrode, zóó is aangebracht, dat deze onder normale omstan
digheden het kwik niet aanraakt (hg. 175 A). Om den gelijk-
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richter nu in werking te stellen, houdt men hem een weinig
scheef, zoodat het kwik slechts even de anode aanraakt, waardoor
een vonk ontstaat. De vonk doet een zeer geringe hoeveelheid
kwik verdampen. Deze damp is een uitstekende geleider voor
de electriciteit, zoodat de stroom door den damp heen blijft
doorgaan en een lichtenden boog vormt.
De gelijkrichtende werking berust op het feit, dat deze
boog den stroom slechts in één richting laat passeeren. Het
gevolg is, dat slechts één zijde van den wisselstroom gelijkge
richt wordt, terwijl de andere zijde verloren gaat. Zie fig. 175 B.
a.

T

Naar wisselstroomne» .

ï

Gelijk stroomapparaat

—> ANODE

;atmooe

A

B

j

c

Gelijkgerichte
éénphasige
wisselstroom

Gelijkgerichte
drlephaslge
wisselstroom

Fig. 175.

Bovendien heeft deze ,, gelijkst room” nog een ander nadeel:
hij bestaat eigenlijk uit een serie stroomstooten en wordt
daarom pulseerende gelijkstroom genoemd. Een nagenoeg zuivere
gelijkstroom kan verkregen worden door meerphasigen wissel
stroom gelijk te richten. Men gebruikt dan evenveel anoden
als er phasen zijn. Het resultaat vindt men voorgesteld in
fig. 175 C.
(d) Transformatoren. — De transformatoren zijn zóó belang
rijk, dat een afzonderlijk hoofdstuk aan hun beschrijving is
gewijd.
Het is een apparaat, waarmee men het voltage met betrek
kelijk geringe verliezen kan verhoogen of verlagen. Het kan
alleen op wisselstroom worden aangesloten, terwijl het ook
alleen wisselstroom van dezelfde frequentie kan leveren.

r
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Bovengrondsche geleidingen
Wij hebben reeds gezien, dat men beter hooge voltages kan
gebruiken wanneer energie in groote hoeveelheden en over groote
afstanden moet worden overgebracht. Tot
50.000 V kan men kabels gebruiken, maar
kiest men nog hoogere spanningen, dan
worden de moeilijkheden met het isoleeren
en beschermen der kabels tegen mechani
sche beschadigingen zoo groot, dat men
de voorkeur geeft aan bovengrondsche
geleidingen van blank koperdraad. Soms
gebruikt men daarvoor aluminiumdraad,
dat gehangen is aan zoogenaamde kettingisolatoren van porcelein, welke op hun
beurt hangen aan stalen vakwerk masten.
Het schakelmateriaal en de transfor
Kettingbolatoren
matoren, bij deze spanningen gebruikt,
5
(130.000 V) treft men zelden in gebou
wen aan, maar gewoonlijk in de open
lucht naast de centrale.
Natuurlijk moeten deze geleidingen
Fig. 176.
beschermd worden tegen de gevolgen
van blikseminslag. Hiertoe bezigt men hoornafleiders (fig. 177),
die op verschillende punten aan
Naar
den bovengrondschen geleider
Naor den
aarde
geleider
zijn verbonden.
Zooals wij uit fig. 177 zien,
komen zij in principe overeen
met de gewone bliksemafleiders,
Fig. 177.
die bij telegraaf en telefoon
voorkomen. Door de plotselinge toename van spanning wordt
de lucht tusschen de ,,hoorns” geïoniseerd, zoodat er een vonk
ontstaat, waarlangs de te hooge spanning naar de aarde afvloeit.
Deze plotselinge spanningstoename kan het gevolg zijn van
MORGAN en SIMS, Jongens en Electriciteil.
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een atmosferische ontlading, maar ook van bepaalde handelingen
bij het schakelen.
Verder worden alle generatoren en transformatoren beschermd
door relais, die schakelaars in werking stellen. Deze relais
komen onder verschillende omstandigheden in werking, zooals
bij overbelasting, te lage spanning, kortsluiting, of defecten in
de voedingskabels of in de generatoren of transformatoren zelf.
Een methode om een variabele spanning te verkrijgen
voor het nemen van proeven met wisselstroom
en gelijkstroom

Hiervan geeft fig. 178 ons een afbeelding. Dit toestel kan
zoowel voor wisselstroom als voor gelijkstroom worden gebruikt.
In hoofdzaak bestaat het uit een weerstand van een zóó hooge
waarde, dat deze veilig direct op het net aangesloten kan worden.
Waarschuwing

„Veilig” wil hier niet zeggen, dat de gebruiker van het toestel
veilig is. Integendeel, vele stroomvoerende deelen zijn van blank
metaal, zoodat men verstandig zal doen het apparaat met behulp
van een steker via een stopcontact aan te sluiten op het net en
dezen steker steeds eerst uit het stopcontact te trekken alvorens
men ook maar iets van het toestel aanraakt. Verzuimen van
dezen veiligheidsmaatregel kan zeer gemakkelijk den
dood tengevolge hebben (zie ook blz. 19). Het gebruik van
een schakelaar i.p.v. een steker is sterk af te raden; 1° omdat een
gewone schakelaar hier niet helpt en men dus een dubbelpoligen
schakelaar moet hebben ; 2° omdat men zich in den juisten stand
van den schakelaar heel gemakkelijk vergissen kan en meent, dat
het toestel stroomloos is, terwijl het juist onder spanning staat.
Het is werkelijk een gevaarlijk toestelletje en de hier
onder volgende beschrijving en verklaring zijn dan ook
feitelijk meer volledigheidshalve gegeven, dan dat het
de bedoeling zou wezen zoo'n ding zelf te gaan maken.

I
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Deze weerstand is gewikkeld op twee staven van leisteen, terwijl
een schuif- of glij contact langs den weerstand verschoven kan
worden, teneinde het verlangde voltage te verkrijgen.
Wij nemen twee staven van leisteen, elk 5 X 3,8 X 45,5 cm.
Op elke staaf winden wij zoo dicht mogelijk opeen, maar
zonder dat de windingen
elkander raken kunnen,
chroomnikkeldraad
van
0,7 mm dikte (Nr. 22
S.W.G.). Wij beginnen
ongeveer 27 mm van het
eene einde af, winden dan
288 windingen draad en
is
moeten daarna nog 27 mm
28
van het andere einde ver
Fig. 178.
wijderd zijn. De 288 windingen nemen dan op de staaf een lengte van 40 cm in. Op
de vier einden monteeren wij geïsoleerde klemschroeven.
De twee staven moeten nu geïsoleerd van de tafel komen
te liggen en bovendien moet het glijcontact vrij verschoven
kunnen worden. Wij kunnen dit zeer gemakkelijk bereiken door
de staven vast te kitten op twee dikke fiberreepen, welke onder
de niet omwikkelde einden komen te liggen. Door deze fiber
reepen op een stevig plankje te schroeven, ontstaat er een,
althans, iets veiliger geheel, daar nu de staven elkander niet
kunnen aanraken, zoodat kortsluiting ten gevolge daarvan niet
kan ontstaan. (Fiberreepen en plankje zijn in de figuur niet
geteekend.)
Een messing schuifcontact met isoleerend handvat wordt
vervolgens zóó aangebracht, dat het over de geheele lengte
van de eene staaf kan worden verschoven. Het schuifcontact
mag niet te stroef gaan, anders zouden de windingen van
het weerstandsdraad verschuiven en onderling contact maken.
Bovendien zou er spoedig slijtage merkbaar zijn. De twee
weerstanden worden met behulp van geïsoleerd draad in serie
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geschakeld en aan het glijcontact verbinden wij een stuk geïsoleerd soepel draad.
Laten wij nu eens aannemen, dat wij een netspanning van
220—230 V hebben, onverschillig of wij te maken hebben
met een wisselstroom-, dan wel met een gelijkstroomnet.
Sluiten wij nu den geheelen weerstand op de netspanning
aan, dan zal, aangenomen dat de totale weerstand 200 ohm
bedraagt, de daardoor vloeiende stroom een sterkte hebben van

230
ik
— = 1,15 ampere.
Op het apparaat, dat aangesloten is op A en het glijcontact,
staat nu, gesteld dat het laatste 2 cm van A af is, een span
ning van
200 X 2
1,15 X
X J = 5,75 V.
40
Hoe verder het glijcontact van A verwijderd wordt, hoe
grooter de spanning op het apparaat. Laat het b.v. 5 cm ver
wijderd zijn, dan is de spanning
200 X 5
X | = 14,37 V
1,15 X

~4Ö

en staat het schuifcontact heelemaal aan het andere einde van
de staaf, dan hebben wij de halve netspanning, immers:
200 X 40
1,15 X
X 4 = 115 V.
40
Het apparaat is een spanningsdeeler en wordt ook wel
potentiometer genoemd, hoewel deze benaming eigenlijk minder
juist is.
Het is raadzaam de stroomsterkte aan den „laagspanningskant”, den verbruiksstroom dus, niet hooger te laten stijgen
dan 0,5 A.
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TRANSFORMATOREN

EN transformator bestaat in zijn eenvoudigsten vorm
I ’
uit twee afzonderlijke draadwikkelingen, beide op
één ijzeren ring. Laat men wisselstroom gaan door
de eene wikkeling, de primaire, dan wordt in den ring een
magnetisch veld opgewekt, dat
Primaire
10 Volt 2 Ampère
K
een electrische spanning indu
ceert in de andere of secundaire
wikkeling.
De spanning in de secundaire
10 Windingen
wikkeling staat tot die in de pri
maire, als het aantal windingen
draad van de secundaire tot dat
20 Windingen
van de primaire.
Het is derhalve betrekkelijk
gemakkelijk een transformator te
20 Volt 1 Ampère
•
maken, welke een bepaalde span
Secundaire
ning moet leveren. Zoo is de in Fig. 179. Verhoogingstransformator.
fig. 179 afgebeelde transformator
een verhoogingstransformator, daar de primaire wikkeling tien
windingen draad heeft en de secundaire twintig. Laat men b.v.
wisselstroom van 2 ampère en 10 volt spanning door de primaire
wikkeling gaan, dan verdubbelt de secundaire deze spanning,
daar haar aantal windingen dubbel zoo groot is als dat van de
primaire. De stroom, door de secundaire geleverd, bedraagt
ongeveer 1 ampère bij 20 volt spanning.
Wij kunnen de werking heel gemakkelijk omkeeren en een

B
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verlagingstransformator maken door 20 windingen draad als
primaire wikkeling te gebruiken en 10 als secundaire.
Zetten wij dan wisselstroom van 1 ampère en 20 volt span
ning op de primaire wikkeling, dan levert de secundaire een
wisselstroom van 2 ampère en 10 volt spanning.
Een ring van ijzerdraadringen te maken en daarop twee
wikkelingen aan te brengen is moeilijker, dan de kern in den
vorm van een rechthoek op te bouwen uit stukjes plaatijzer
en bovendien heeft men bij de laatstgenoemde werkwijze het
groote voordeel, dat het wikkelen
Primaire
I
20 Volt 1 Ampère
i geschieden kan op losneembare,
| rechte, staafvormige kernen. Aan
J deze laatste constructie wordt
20 Windlngeiv
dan ook gewoonlijk de voorkeur
gegeven.
Wisselstroom van lage span
ning kan voor vele doeleinden
1 O Windingen >
even goed gebruikt worden als
gelijkstroom, b.v. voor speelgoedtreinen, lampjes, kleine mo
*
10 Volt 2 Ampère
toren,
inductieklossen,
enz.
Secundaire
Fig. 180. Verlagingstransformator. Accumulatoren kunnen er even
wel niet mee geladen worden
en evenmin is wisselstroom te gebruiken voor galvanostegie
(het bedekken van voorwerpen met een dun metaallaagje).
Laten wij voor de afwisseling eens aannemen, dat de spanning
van ons wisselstroom lichtnet niet 220 volt, maar 110 volt is
en dat wij op dat net een verlagingstransformator van 100
watt aangesloten hebben. Deze transformator kan dus b.v.
in staat zijn een stroom van 10 ampère bij 10 volt spanning
te leveren. Hiervoor neemt hij zeer waarschijnlijk niet meer
dan 1 ampère van het lichtnet. De transformator werkt dus
op volle vermogen, terwijl hij toch niet meer stroom verbruikt
dan noodig is om een 32-kaars lamp te laten branden.
Electrisch speelgoed wordt bij toepassing van verlagings-
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transformatoren absoluut gevaarloos en van ,,schokken krijgen”
is dan ook bij goede uitvoering geen sprake.
De transformator, die op de volgende bladzijden wordt
beschreven, kan gemakkelijk worden gebouwd door iederen
jongen, die zijn gereedschap weet te gebruiken.
Het vermogen van bedoelden transformator is ongeveer 100
watt en hij is aan te sluiten op een wisselstroomlichtnet van
100 volt en 50 perio
den. Op den electricic
teitsmeter staan ge
A
woonlijk spanning en
m
B
en
g
frequentie aangegeven
B
en zoo noodig kan men
A
hieromtrent inlichtin
gen vragen bij het
electriciteitsbedrijf.
De kern wordt het
eerst gemaakt. Zij be
c
en
staat uit dunne reepen
D
plaatijzer van de in
D
fig. 181 opgegeven af
metingen. Het ijzer
I
moet zoo dun mogelijk
Fig. 181. De kern. (Maten in mm).
zijn en zeker niet dik
ker dan 0,5 mm. Laat het in reepen snijden van 31,5 mm
breedte en 61 cm dikte. Knip die reepen dan met een metaalschaar in stukken van 76 en 120,5 mm (gelijke aantallen)
totdat er genoeg is om twee stapeltjes te maken, elk, indien
stijf samengeperst, van 63,5 mm hoogte. De lange reepen
moeten dienen voor ,,kernen”, de korte voor ,,jukken”.
Veel beter resultaten kan men verkrijgen bij gebruik van
speciaal transformator- of silicium-ijzer, maar het kost meer
dan gewoon plaatijzer. De reepen worden tot een kern opge
bouwd op de wijze in fig. 181 afgebeeld. Er wordt zoodoende
een rechthoek gevormd van 152 X 107,5 mm.
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Men perst nu de reepen stijf op elkaar (b.v. met een paar
klemschroeven) en omwindt vervolgens de kernen met 4 lagen
isolatieband. Gewoonlijk is dit band 15 mm breed. Het moet
Isolatieband^

^ZZZZZTa
K ern

Juk

vzzzzzi.
Fig. 182.

I

De kern, opgebouwd en met isolatieband omwonden.

zóó om de kernen gewonden worden, dat iedere winding half
over de voorgaande ligt (zie hg. 182 en 183). Als beide kernen
omwonden zijn, kan men de jukstukken uittrekken, waarna
men de kernen overhoudt.
Vervolgens worden van
fiberplaat
4 vierkanten ge
Kern
sneden met een zijde van
64 mm en 3 mm dik (zie
Isolatieband z
fig.
184). In het midden
Fig. 183. Transformatorkem.
snijdt men vierkante openingen met een zijde van 32 mm. Op elk einde van een kern
schuift men nu zoo’n schijfje, dat stevig op het isolatieband
moet klemmen (zie fig. 185).
De primaire wikkeling bestaat uit 1000 windingen eenmaal
met katoen omsponnen bobinedraad van 0,8 mm middellijn
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(No. 21 S.W.G.). Op elk van beide kernen worden 500 win
dingen aangebracht. Iedere laag moet mooi glad en gelijkmatig
worden gewikkeld en om iedere laag heen wikkelen wij een
velletje geschellakt papier. De eerste zes lagen tellen elk 72
windingen, terw
64
I 68 heeft.

^'1

/ Kern

o

te
Fig. 184. Fiber schijfje.
(Maten in mm).

Fig. 185.

Isolatieband-^

Kern met fiberschijfjes gereed voor
de primaire wikkeling.

De twee kernen moeten in serie geschakeld worden. Men
moet er vooral voor zorgen, dat de twee wikkelingen in de
zelfde richting gewonden worden. Merk de einden ,,begin”
en ,,einde” en ga zóó te werk, dat de ,,einden” bij hetzelfde
„juk” komen te liggen. De twee „einden” of de twee „begin
nen” worden nu met el
Draad
kander verbonden, zoodat ------ —de twee wikkelingen in serie
Hier soldeeren
staan.De wikkelingen wor
■I
den beschermd en geïso
Reepje koper
leerd door ze te omwinden
met isolatieband.
De secundaire wikkeling
186v Het maken van een aftakking in
de secundaire wikkeling.
bestaat uit 100 windingen
tweemaal met katoen omsponnen koperdraad van 2,6 mm
middellijn (Nr. 12 S.W.G.). Op elke kern worden, over de
primaire windingen heen, 50 windingen van dit draad, in
twee lagen van 25 windingen elk, aangebracht. Tusschen deze
twee lagen moeten echter verscheidene velletjes geschellakt

ï
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papier worden gelegd, terwijl ook de lagen zelf met schellak
dienen te worden bestreken.
Aftakkingen worden gemaakt aan de volgende windingen:
de 20e, 40e, 60e, 80e, 85e, 90e en 95e. Dit doen wij door smalle
strookjes plaatkoper op de aangegeven plaatsen aan den draad
vast te soldeeren.
Na het soldeeren moeten
alle aftakkingen (strookjes en
soldeerplaatsen) goed geïso
leerd worden met isolatieband,
terwijl wij aan de vrije einden
der strookjes stukjes koper
draad, van dezelfde dikte als
voor de secundaire wikkeling
....
gebruikt, vast soldeeren.
Wanneer het wikkelen afgeI
loopen is, kunnen wij den
transformator gaan monteeren,
I
11 I I
2
nadat eerst de jukstukken weer
Secundaire aftakkingen Z
T
op hun plaats zijn geschoven.
Fig. 187. De transformator gereed voor
De grondplaat waarop de
montage (gedeeltelijk doorgesneden).
transformator wordt bevestigd,
meet 28 X 20 cm en is ongeveer 2,5 cm dik. Zie fig. 192 en 193.
De transformator rust op twee houten latjes 107,5 X 30 X
X 19 mm. Zie fig. 188 en 193, A en B. Deze latjes spijkeren
wij zóó op de grondplaat vast, dat zij precies onder de jukken
komen te liggen.
Om den transformator op de latjes vast te zetten, maken
wij gebruik van twee schroefbouten met ringetjes en moertjes
en een latje. Dit latje (zie fig. 188 en 192, C) is 152 mm lang,
± 18 mm breed en 13 mm dik. Het rust op de jukken. De
bouten gaan door gaten in de grondplaat, die loodrecht onder
de gaten in het latje moeten worden geboord. Het is wel dui
delijk, dat het latje den transformator stevig vast zal klemmen,
wanneer de moertjes worden aangedraaid.

I

i
I

I
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Op het voorste gedeelte van de grondplaat brengen wij de
twee schakelaars aan voor het regelen der spanning. De con
tactpunten en den hefboom maken wij van geelkoperplaat van

as

-■n-|

8

107.5-

J

C

i

s

1

A en B

CO

f

o .iJ
2
9-

-* • 3

k2Z.

Gaatje voor ichrocL

152-----------------------

Fig. 188. Houten latjes voor het bevestigen
van den transformator op de grondplaat.
(Maten in mm).

Deden

Fig. 189.
van de schakelaars.
(Maten in mm).

3,2 mm dik (1/8 inch.). Het is niet noodig verder op de wijze
van vervaardigen in te gaan, daar fig. 189 voor zich zelf spreekt.
In elk contactpunt boren wij twee gaten en verzinken deze,
zoodat voor de bevesti
ging gewone geelkoperen
houtschroefjes met platte
koppen gebruikt kunnen
worden.
Beide schakelaarhef/$/
boomen voorzien wij van
een klein ebonieten knop
je, dat als handvat dienen
<S>
moet. De hefboom draait
op een stukje van hetzelf
Fig. 190. De voltooide schakelaar.
de geelkoperplaat, waar
van de contacten en de hefboom zijn gemaakt. Wij moeten er
goed op letten, dat de contacten en dit plaatje alle op precies
dezelfde hoogte liggen, zoodat de hefboom met ieder contact
punt goed contact maakt.
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Er zijn per schakelaar vijf contactpunten, zooals uit fig. 190,
191 en 192 blijkt.
Schakelaar D (fig. 191) is zóó met de aftakkingen verbonden,
dat bij iederen volgenden stand 20 windingen van de secundaire
wikkeling er bij worden geschakeld. Zooals wij zien is het
eerste contactpunt met het eind der wikkeling verbonden,
het tweede contactpunt met de eerste aftakking, het derde
met de tweede, het vierde met
© de derde en het vijfde met de
©
Primaire
1000 Windingen
vierde.
Schakelaar E is zóó met
de aftakkingen verbonden, dat
Secundaire
100 Windingen
bij iederen volgenden stand 5
windingen er bij worden ge
schakeld. De contactpunten zijn
hier in tegengestelde richting
genummerd. Het vijfde contact
van D en het vijfde van E zijn
2 Volt
l/j Volt
onderling verbonden. Het vier
.trappen
trappen
E
(£>
de contactpunt van E is verbon
den
met de vijfde aftakking, het
Fig. 191. Schakelschema.
derde met de zesde, het tweede
met de zevende en het eerste met het eind van de wikkeling.
Deze schakeling maakt het mogelijk elke gewenschte spanning
van 0,5—10 volt te verkrijgen in trappen van 0,5 volt. Elke
volgende stand van D levert 2 volt en elke volgende van E
0,5 volt.
In fig. 192 ziet men in de bovenhoeken een paar mannetjes,
gemerkt P. Deze worden verbonden met de primaire wikke
ling. Daar hierover een spanning van 100 volt komt te staan,
zal men goed doen geïsoleerde klemmen te monteeren i.p.v.
de in fig. 192 en 193 geteekende. Nog beter ware misschien
geen mannetjes of klemmen te gebruiken, maar een beschermde
steker, zooals men op strijkijzers aantreft, met bijbehoorende
contra-steker. Deze kan dan midden boven den transformator,
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04

20 cM

Fig. 192.

De voltooide transformator van boven gezien.

tusschèn P en P (die dan natuurlijk vervallen) nog wel een
plaatsje vinden. Het best monteert men hem op goed isoleerend
materiaal, terwijl men er onder een kleine ruimte maakt voor
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de aansluitingen, welke natuurlijk met isolatieband terdege
behooren te worden geïsoleerd.
De contra-steker wordt bevestigd aan een snoer, aan het
andere einde waarvan wij een gewonen steker aanbrengen,
zoodat aansluiting op het 100 volt wisselstroomnet mogelijk
is door middel van een stopcontact.
De schakelhefboomen worden verbonden met de mannetjes,
gemerkt S, en van deze wordt de secundaire spanning afge
nomen.
152

I

Vi
’

s

±r.

-

VJ

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

Fig. 193.

280

—

De voltooide transformator van terzijde gezien.
(Maten in mm.).

De transformator mag niet doorloopend ingeschakeld blijven
staan. Zoodra men hem niet meer gebruikt, moet de steker
uit het stopcontact worden getrokken.
Men zal van dit apparaat veel gemak hebben in die gevallen,
waar gelijkstroom niet bepaald noodig is.
Mocht men een wisselstroomnet met een spanning van 220
volt tot zijn beschikking hebben, dan gebruikt men i.p.v. 1000,
2200 windingen voor de primaire wikkeling en neemt dan
daarvoor i.p.v. Nr. 21 S.W.G. een dunner draad, n.1. Nr. 27
S.W.G. (0,4 mm middellijn).
De secundaire kant van den transformator ondergaat geen
verandering en blijft, evenals te voren, 100 watt leveren.
De spanningen verhouden zich namelijk als het aailtal win
dingen. Noem b.v.

i
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het aantal primaire windingen: nx
,,
,,
secundaire
: n2
de primaire spanning
: ej
,, secundaire ,,
: e2
dan is

fh = fi
n2
e2
(Men noemt dit de wikkelingsverhouding of overzetting.)
Er volgt dus uit:
n x = n2 X —
e2
zoodat voor den 100 V transformator
100
ni == 100 X ---- = 1000
10
en voor den 220 V transformator

220
nx = 100 X ---- = 2200.
10
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E dynamo is, in vergelijking met andere electrische
toestellen, voor den jongen amateur misschien wel het
lastigst te vervaardigen. Het is een heel nauwgezet
werk en men heeft er veel gereedschappen bij noodig. Zoo zal
men b.v. een draaibank moeten gebruiken om de gietstukken
af te werken, wil men althans een degelijke, practisch goed
bruikbare machine maken.
Wat het principe van de dynamo betreft, kunnen wij het
volgende opmerken. Op bladzijde 73 en 74 hebben wij reeds
gezien, hoe een inductiestroom kan worden opgewekt (zie
aldaar). Op bladzijde 9 tot 11 lazen wij, dat een magneet steeds
omgeven is door een krachtveld, bestaande uit krachtlijnen
(zie fig. 13 en 14). Wordt de magneet in de spoel (zie hg. 76)
op of neer bewogen, dan snijden die krachtlijnen de draadwindingen en daar laatstgenoemde een gesloten keten vormen
(door middel van den galvanometer, die echter in de figuur
niet voorkomt), zal het resultaat een inductiestroom zijn. Het
komt er heelemaal niet op aan of de magneet beweegt in de
spoel, of de spoel over den magneet, zoolang er maar beweging
is en de magnetische krachtlijnen een gesloten keten snijden,
zal er stroom worden opgewekt. Zoodra de magneet, of, in het
andere geval, de spoel stilstaat, houdt ook de stroom op.
De aarde is een groote magneet, lazen wij op bladzijde 12.
De aarde heeft dus ook een krachtveld. In een gesloten geleider,
die in dat krachtveld wordt bewogen, zal derhalve ook een
electrische stroom worden opgewekt. Wij kunnen dit op de
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volgende wijze aantoonen. Op de grootste tafel die wij hebben,
spannen wij in de lengterichting en zoo ver mogelijk van
elkander, twee blanke koperdraden, die met een galvanometer
worden verbonden, op de wijze in fig. 194 afgebeeld. De
galvanometer kan niet op de tafel staan, maar vindt een veel
beter plaatsje op een lager tafeltje, vlak naast de eerste. Nu
leggen wij een geelkoperen stang of buis, die lang genoeg
moet zijn om aan weerskanten buiten de tafel uit te steken,
dwars over de koperdraden heen, zoo ver mogelijk van den
galvanometer af. Vervolgens strijken wij zoo vlug wij kunnen

4

43
Fig. 194.

met de buis over de koperdraden heen, waarbij geen moment
het contact met een der draden verbroken mag worden. Gedu
rende deze beweging vertoont de galvanometernaald een
afwijking. Brengen wij de buis op dezelfde manier weer naar
haar oorspronkelijke plaats terug, dan wijkt de naald in tegen
gestelde richting uit. De buis, de draden en de galvanometer
vormen bij deze proef een gesloten keten. Iedere afwijking
van de galvanometernaald verraadt de aanwezigheid van
electrischen stroom en dus van een e m k in de stroomketen. Dit verschijnsel is alleen maar waarneembaar terwijl
de buis vlug over de draden gestreken wordt, omdat de ruimte
A, welke door de stroomketen wordt omsloten, een aantal
krachtlijnen van het magnetisch veld der aarde bevat, die zoo
doende door een gesloten keten worden gesneden, waardoor,
MORGAN en SIMS, Jongens en Electricitcit.
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zooals reeds gezegd, een electrische stroom in die keten wordt
geïnduceerd. Bovenstaande eenvoudige proef illustreert het
principe, volgens hetwelk al onze moderne generatoren of
dynamo’s werken.
Om nu na te gaan in welke
c?
? *
richting
de opgewekte e m k
Richting waarin
fÏ
de E.M.K. werkt
werkt, kunnen wij het gemakke
lijkst Fleming’s rechterhand-regel
?
Richting der
toepassen. Daartoe houden wij
beweging
> den duim, wijs- en middelvinger
van de rechterhand zóó, dat elke
vinger rechthoekig op de andere
twee staat. Vervolgens houden
wij de geheele hand zóó, dat de
wijsvinger in de richting der
krachtlijnen komt te staan en
de duim in de richting waarin
Fig. 195.
de geleider de krachtlijnen recht
hoekig snijdt. De middelvinger wijst dan de richting aan
waarin de e m k werkt. (Zie fig. 195.)
Daar de aanwezigheid van een magnetisch veld een vereischte
is voor het opwekken
van een e m k, leggen
M
wij nu een permanen
ten magneet voor ons
op de tafel, op de ma
nier in Fig. 196 aange
s
geven. De noordpool
ligt dus boven. De
F>g 196
magnetische kracht
stroom gaat dus loodrecht naar beneden, van noord- naar
zuidpool. In die opening tusschen de polen brengen wij een
lus van koperdraad, die om haar lengteas kan draaien. Gesteld
nu, dat het bovenste deel der lus in de richting van den
langen pijl, dus naar links, draait. Met behulp van Fleming’s
’

&
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rechterhand-regel vinden wij dan, dat de e m k in dat bovenste
gedeelte opgewekt, in de richting van het kleine, op dat gedeelte
geteekende pijltje werkt.
Het benedenste gedeelte beweegt van links naar rechts, terwijl
de magnetische krachtstroom nog steeds in dezelfde richting
gaat. Door bovengenoemden regel toe te passen, vinden wij,
dat de richting van de e m k tegengesteld is aan die in het
bovenste gedeelte (zie pijltjes). De boven- en ondergedeelte
samen een gesloten keten vormen, is het gemakkelijk in te
zien, dat de twee e m k’s elkander versterken.
Laat ons nu eens nagaan wat er gebeurt, als deze lus rond
gedraaid wordt in een magnetisch veld van gelijkmatige sterkte,
terwijl de einden der lus of winding ieder afzonderlijk ver
bonden zijn met een eigen sleepring, waarop koolborstels
rusten. De koolborstels moeten verbonden worden met een
galvanometer die het nulpunt in het midden heeft. Er is dan
een gesloten keten gevormd : winding, sleepring Nr. 1, koolborstel Nr. 1, koperdraad, galvanometer, koperdraad, koolborstel Nr. 2, sleepring Nr. 2, winding.
Bekijken wij thans hg. 197 eens nauwkeurig. De horizontaal
van links naar rechts getrokken streepjeslijnen stellen den in
die richting gaanden magnetischen krachtstroom voor. De
negen daarin geteekende figuurtjes stellen voor de dwars door
gesneden winding (A en B) met de twee sleepringen (de 2
concentrische cirkels), waarop de twee koolborstels rusten
(p en 5)- Bij het eerste figuurtje is de draairichting met een
pijltje aangegeven. In het eerste figuurtje omvat de winding
wel een maximum aantal krachtlijnen, maar de zijden van de
winding bewegen nagenoeg evenwijdig met die krachtlijnen,
zoodat er geen enkele gesneden wordt en dus geen e m k wordt
opgewekt. Een oogenblik later (tweede figuurtje) beginnen
de zijden (A en B) der winding de krachtlijnen te snijden en
nog even later (derde figuurtje) wordt een maximum aantal
krachtlijnen gesneden. Is die stand der winding bereikt, dan
is de e m k in A en B maximum.
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Bij het vierde figuurtje neemt het aantal gesneden krachtlijnen
af, totdat dit aantal in het vijfde weer nul is. De e m k is dus
evenals bij het begin ook weer nul. Dit alles heeft zich afge
speeld in de eerste halve omwenteling. In de volgende halve
omwenteling gebeurt precies hetzelfde, behalve dat de richting
van de e m k dan tegengesteld is. Men kan verscheidene van
deze windingen in serie wikkelen, waardoor de e m k toeneemt.

ll
■êu"

"ïlF

II

fh
!M

o
Fig. 197.
Fig. 198.
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Fig. 198.
Fig. 197.
Hoe de emk in één enkele winding in één omwenteling wisselt.
Driephasige emk, verkregen door drie windingen aan te brengen,
120° van elkander verwijderd.

Als wij nu drie groepen van zulke spoelen hebben, die gelijkelijk
over den omtrek van de as zijn verdeeld (dus 120° van elkander
af), dan krijgen wij drie van deze golven, die elk 1/3 omwen
teling na elkander beginnen. Op deze wijze ontstaat driephasige wisselstroom. (Zie hg. 198.)
Uit beschouwing van hg. 197 blijkt, dat telkens wanneer
de winding AB loodrecht op den magnetischen krachtstroom
staat, de electrische stroom van richting verandert. Konden wij
nu precies op die momenten de koolborstels laten verwisselen
van sleepring, dan zouden wij hierdoor bereiken, dat de stroom
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niet meer van richting veranderde. Wij zouden dan geen
wisselstroom meer opwekken, maar stroomstooten van gelijke
richting. Een inrichting van dien aard is echter niet te maken,
maar wij kunnen hetzelfde resultaat op een andere manier
bereiken. Wij verbinden daartoe elk einde van de winding
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Fig. 200.
Fig. 199.
Door een commutator toe te passen verkrijgt men gedurende de
tweede halve omwenteling een gelijkgerichten stroomstoot.
Fig. 200. Door meerdere wikkelingen aan te brengen en den commutator in
een overeenkomstig aantal segmenten te verdeelen, verkrijgt men een nagenoeg
constanten gelijkstroom.

Fig. 199.

AB met een halven ring. De beide halve ringen worden op
een asje gemonteerd, daarvan geïsoleerd en tevens van elkander.
(Zie fig. 203.) Men noemt dit een commutator, wat eigenlijk
beteekent verwisselaar, want hij verwisselt telkens de polariteit
op het oogenblik, dat deze uit zichzelf gaat veranderen, zoodat
als resultaat juist geèn verwisseling van polariteit plaats vindt
en gelijkgerichte stroomstooten zijn dus het gevolg.
Laat ons nu fig. 199 eens nauwkeurig beschouwen. Er is
hier weer een magnetische krachtstroom van links naar rechts
en daarin zijn negen figuurtjes geteekend. Elk dezer stelt een
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draadwinding AB voor, waarvan de einden verbonden zijn
met halve ringen, met een commutator dus. Op dezen commutator rusten weer twee koolborstels. Bij het eerste figuurtje
is de draairichting aangegeven. Tot en met het vijfde figuurtje
verloopt alles precies eender als in fig. 197. Maar dan wordt
ineens dat einde van de winding, dat met den linkerborstel
verbonden was, in contact gebracht met den rechter, zoodat
de polariteit van dien linkerborstel (en ook van den rechter)
onveranderd blijft. Het gevolg is derhalve, dat het negatieve
gedeelte van de golf wordt veranderd in een positief en opvol
gende, gelijkgerichte stroomstooten zijn het resultaat. Gebruikt
men nu i.p.v. één winding een aantal wikkelingen of spoelen
en verdeelt men den commutator in een overeenkomstig aantal
segmenten, dan vormt de serie golven een nagenoeg rechte
lijn en gelijkstroom is het resultaat, (fig. 200.)
Daar noord- en zuidpolen in de machines elkander om de
andere afwisselen, worden dus eigenlijk steeds wisselstroomen
opgewekt en het hangt alleen maar af van de wijze, waarop deze
stroomen aan de koolborstels worden afgegeven (sleepringen
of commutator), of wij wisselstroom, dan wel gelijkstroom
verkrijgen.

Een 10-watt dynamo
Er zullen vermoedelijk maar weinig amateurs zijn, die goed
inzien hoe bijzonder lastig het is, om niet te zeggen haast
onmogelijk, om een dynamo te construeeren, welke dien naam
waardig is, zonder dat men kan profiteeren van de machines,
materialen en werkwijzen der dynamofabrikanten. Practisch
bruikbare telegraaftoestellen, telefoons, en dergelijke kunnen
desnoods nog van allerlei „oude rommel” gemaakt worden,
maar voor een echte dynamo zijn beslist bepaalde, onvervang
bare materialen noodig.
Zoo moeten de veldmagneten (enkele speciale gevallen uitge
zonderd) van zacht, grauw gietijzer zijn. Nog beter is gietstaal.
Het draad moet van prima kwaliteit en nieuw zijn.
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Zelfs de geringste onderdeelen moeten uitstekend worden
afgewerkt. Minder goede afwerking heeft altijd ten gevolge
een lager rendement van de dynamo. Geen enkele dynamo
kan onafgebroken en zonder bezwaren zijn maximum vermogen
leveren, tenzij materialen en afwerking prima zijn.
Verder is er een model noodig om den gietvorm te kunnen
maken, want de veldmagneten zijn gietstukken. Modellen maken
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Deelen van het magneetgestel. (Maten in mm).

is iets, dat een zekere bedrevenheid en vakkennis vereischt,
waarover de doorsnee amateur niet beschikt.
Ten slotte komt er nog een draaibank aan te pas om de
ankeropening te boren tusschen de einden van den veldmagneet.
Gelukkig kunnen wij dergelijke lastige onderdeelen ook nog
wel kant en klaar koopen, of desnoods laten maken, zoodat
al heel weinig amateurs het zonder hun 10 W dynamo
zullen behoeven te stellen.
De veldmagneet in fig. 201 is op schaal geteekend en heeft
de beste afmetingen voor een kleine hoefijzer-type dynamo
van 10—15 W. De afmetingen zijn duidelijk aangegeven,
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dus behoeft er verder niet veel meer over te worden gezegd.
Het anker is van het ,,Siemens H” type. Het is het een
voudigst en gemakkelijkst te maken type, hetgeen voor den
amateur van groot belang is, althans voor den beginneling,
maar uit electro-technisch oogpunt bezien, is het niet de meest
doeltreffende vorm. Het anker is in dit geval ook een gietstuk,
waarvoor dus ook een model noodig is en een gietvorm.
De modellen voor magneetgestel en anker hebben dezelfde
afmetingen als aangegeven
20 —~
in de figuren 201 en 202.
Zij worden vervaardigd van
&
hout en met behulp van heel
Wild e|.]
ruin- e
fijn schuurpapier zoo glad
mogelijk gemaakt. Verder
r-isx<
moeten zij naar één kant
f 6 ( j9,5
een heel klein beetje taps
L
toeloopen, zoodat het model
gemakkelijk uit den vorm
kan worden genomen. Ten
slotte worden de modellen
—------------------- 33--------------- —
nog geschellakt. Nu brengen
Fig. 202. Het anker zonder de windingen.
wij ze naar een gieterij. Hier
(Maten in mm).
worden zij in een bak met
vormzand gedaan. In dat zand wordt een afdruk van onze
modellen of mallen gemaakt en door die afdrukken vol te gieten
met gesmolten ijzer en dat te laten afkoelen, ontstaan onze
gietstukken.
De as is een stalen staaf 4,8 mm (3/10 inch) in middellijn en
114 mm lang.
Het gedeelte van het veld, waarin het anker moet draaien,
wordt uitgeboord op een middellijn van 35 mm. Er moet heel
voorzichtig worden geboord, anders breekt de veldmagneet
in tweeën.
Het anker moet worden afgedraaid tot een middellijn van
33 mm of wel 2 mm kleiner dan de ankeropening, waarin het
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draait tusschen de veldmagneten. Het middelste gedeelte van
het anker wordt zoover uitgeboord, dat de as er maar net
in past (fig. 202).
Fig. 203 stelt den bij behoorenden commutator voor. Hij
bestaat uit een stukje koperbuis gemonteerd op een fiber kern
en in de lengte in tweeën gezaagd, zoodat de beide helften van
elkander zijn geïsoleerd.
In het fiber wordt een gat geboord, zoodat het precies past
op het asje en daarop stevig vast gedreven kan worden. Ver
volgens wordt het fiber op de draaibank zoover afgedraaid, dat
het past in het nog niet in tweeën
gezaagde stukje koperbuis. Op dat
buisje teekenen wij nu met een
Q>
0
scherp voorwerp de lijnen af, waar
langs het straks in tweeën zal wor
den gezaagd. Aan weerskanten van
deze twee lijnen boren wij gaatjes,
------- 12,5-----acht in totaal. Hierin moeten
Fig. 203. De commutator.
heel kleine houtschroefjes worden
(Maten in mm).
gedraaid. Wij nemen daarvoor
schroefjes met platte koppen, die goed verzonken moeten worden
en in geen geval boven het oppervlak van het buisje mogen uitste
ken. Geen der schroefjes mag de stalen as raken, dus nemen wij
ze vooral niet te lang. Eerst nu zagen wij het buisje door met
een ijzerzaagje, waarbij wij de zaag nog een klein eindje in het
fiber laten doorloopen. De zaagsneden worden nu opgevuld met
reepjes fiber, die wij daarin vastlijmen. Als de lijm goed hard
is opgedroogd, draaien wij den commutator nog eens goed
zuiver af op de draaibank en maken hem zoo glad mogelijk.
In fig. 203 zien wij in een der helften een klein schroefboutje
met bollen kop dicht bij den rand. In de andere helft zit, ook
bij den rand, net zoo’n schroefboutje. Zij dienen om de einden
der ankerwikkeling vast te klemmen. Wij tappen dus eerst op
die plaatsen draad voor de boutjes.
Commutator, as en anker worden gemonteerd op de in

\
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fig. 204 afgebeelde manier. Het anker kan op de as worden
vastgezet met een schroefje, maar de commutator niet. Laatst
genoemde moet uit zichzelf stevig genoeg klemmen, zoodat
hij niet ten opzichte van as en anker kan draaien.
Alle deelen van de as en het anker, die in aanraking zijn met
de ankerwikkeling, worden geïsoleerd met papier, dat in schellak
is gedrenkt totdat het zacht en week is. Wij laten nu het anker
eerst geheel en al droog worden en omwikkelen het dan met
eenmaal met katoen omsponnen bobinedraad van 0,7 mm
middellijn (Nr. 22 S.W.G.). De wikkelruimte moet geheel
met draad volgewikkeld worden,
maar er mag volstrekt niet te
V.®'
veel op komen, anders zou het
de veldmagneten raken en het
anker zou niet kunnen draaien.
Als
wij met het wikkelen klaar
o.
zijn, meten wij het zorgvuldig
* Commutatc»'
door, om te zien of de windingen
As
Fig. 204. Hoe de ankerwikkeling met goed geïsoleerd zijn van het ijzer.
den commutator wordt verbonden.
Als de isolatie in orde is,bren
gen wij een laagje dik schellak
op het geheele anker, dat wij daarna in een warmen oven
zetten om het schellak meteen hard te laten worden.
Fig. 204 is een schematische voorstelling van de wijze waarop
de windingen worden aangebracht en tenslotte met den com
mutator verbonden. Er wordt steeds in dezelfde richting gewik
keld, net alsof het anker een gewone electromagneet was.
De wikkelruimte in den veldmagneet moet geschellakt worden
en met stevig pakpapier geïsoleerd, door de kern te omwinden
met een strook pakpapier en de schijfvormige einden te beplakken
met verscheidene schijven pakpapier, die in tweeën zijn geknipt
en van een gat zijn voorzien, zoodat zij juist om de beplakte
kern sluiten.
De veldmagneet wordt volgewikkeld met hetzelfde draad,
dat wij ook voor het anker hebben aangeschaft. Het draad moet

i
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de geheele wikkelruimte in mooie, gelijkmatige lagen vullen.
De grondplaat voor de dynamo is een stukje hard hout,
130 X 100 X 16 mm.

v\
\ x

ló

100

130

Fig. 205.

De houten grondplaat. (Maten in mm).

De lagertjes worden van messing gegoten. De afmetingen
staan in fig. 206 aangegeven. Eerst moet er weer een houten
mal worden gemaakt. De gieterij moet daarnaar de gietstukken
vervaardigen.

»9

k
.f

r©
Snaarschijfje

I
Lager

Fig. 206.

De lagers en de schijf. (Maten in mm).

De lagers moeten op de vooruitstekende armen van den
veldmagneet worden bevestigd door middel van vier
inch
schroefboutjes met Whitworth draad.
De veldmagneet mag niet op de grondplaat worden vast
geschroefd, voordat het anker onberispelijk zuiver, midden
in de ankeropening draait en mooi licht loopt. Om dit licht
loopen zooveel mogelijk te bevorderen en tevens om slijtage
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tegen te gaan, smeren wij een druppeltje naaimachine olie op
die gedeelten van de as,
O o 12 welke in de lagers rusten.
70
De borstels maken wij van
-32
dun koperblik. Vormen en
afmetingen blijken uit fig.207.
Zij worden rechthoekig om
gebogen en op de grondplaat
Fig. 207. De borstels. (Maten in mm). aan weerskanten van den
commutator met kleine kope
ren houtschroefjes met ronden kop vastgezet. Zij moeten licht
veerend tegen den commutator drukken.
De voltooide dynamo is afgebeeld in fig. 208. Op het andere

vl

Veld --

Commutator

Lager -x

Klemmen,

uiïï]

Snaarschijfje

Borstel
Lager

ii®
Grondplaat

Fig. 208. De voltooide dynamo.

einde van de as is een snaarschijfje aangebracht, zoodat de
dynamo door middel van een leeren snaar kan worden aan
gedreven.
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De dynamo wordt ,,shunt” geschakeld, d.w.z. de beide
einden van de veldwikkeling worden elk verbonden met een
afzonderlijken borstel.
In fig. 208 zien wij ook nog twee draadklemmen. Ook zij
worden elk met een borstel verbonden.
Een shuntdynamo levert alleen maar stroom als het anker
in een bepaalde richting wordt gedraaid. Wil men toch stroom
hebben als het anker in tegengestelde richting wordt gedraaid,
dan moet men de veldverbindingen verwisselen.
De zoo juist beschreven dynamo behoort een vermogen te
hebben van 10—15 W en moet i 6 V bij 1,75—2,5 A leveren.
Ten einde stroom aan de dynamo te ontleenen, is het noodig
eerst het veld te bekrachtigen, door het te verbinden met een
sterke batterij.
Men zal ook bemerken, dat de dynamo tevens als motor
dienst kan doen, maar dat men, omdat er maar een tweepolig
anker aanwezig is, den ,,motor” moet helpen bij het aanzetten,
door de as te draaien.
De dynamo kan worden gebruikt als stroombron voor kleine
lampjes, galvanostegie, enz., maar niet voor het laden van
accumulatoren, daar zij slechts een tweepolig anker bezit.
De dynamo kan op verschillende manieren worden aange
dreven, b.v. met behulp van het drijfwiel van een trapnaaimachine of door een windmolentje.
Vóór de machine als dynamo zal werken, moet zij verbonden
worden met een batterij en als motor dienst doen. Hierdoor
verkrijgt het veld het remanent magnetisme, dat de machine als
dynamo noodig heeft om stroom te kunnen opwekken.

HOOFDSTUK XVII
MOTOREN

HOMAS DAVENPORT was een van de eersten, die
een electromotor construeerde en daar patent op nam.
Op tienjarigen leeftijd verloor hij reeds zijn vader en
toen hij veertien was, werd hij in de leer gedaan bij een smid.
Reeds enkele jaren later was hij een meester in zijn vak en
vestigde hij zich als smid in de stad Brandon, in den NoordAmerikaanschen staat Vermont.
Omstreeks dien tijd vond Joseph Henry den electromagneet
uit. Davenport hoorde ook al gauw allerlei omtrent dien geheimzinnigen,, galvanischen magneet”, zooals men hem toen noemde.
Zoo werd o.a. verteld, dat men er een aambeeld mee kon
optillen. Vanaf dat oogenblik kende Davenport geen rust meer.
Hij maakte electromagneten en batterijen, nam proeven daarmee
en besteedde bijna al zijn geld aan die liefhebberij.
In die dagen was geïsoleerd draad nog niet verkrijgbaar en
ieder, die dat noodig had, moest blank draad koopen en dat
zelf isoleeren. Het heette toen, dat zijde het eenige geschikte
materiaal was om draad mee te isoleeren en zoo scheurde dan
Davenport’s dappere vrouwtje haar zijden trouwjapon in lange,
smalle reepen, waarmee haar man de windingen van zijn eersten
electromotor isoleerde.
Zijn proeven voortzettend, ondanks schier onoverkomelijke
moeilijkheden en ten koste van vele opofferingen, die hij en
zijn gezin zich vol goeden moed getroostten, was hij in 1835
zoover gevorderd, dat hij op reis ging naar Washington, om
op zijn motor patent te nemen. Zijn reis was echter vergeefsch
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en zonder geld moest Davenport weer naar zijn smederij terug.
Hierdoor geenszins uit het veld geslagen, maakte hij al
spoedig zijn tweede reis naar Washington. Ook deze leverde
geen resultaat en eerst de derde reis stelde hem in het zoo
vurig begeerde bezit van zijn gedenkwaardig patent, het eerste
van een lange reeks patenten op electromotoren, die zoowel
de electrische locomotief verwezenlijkt hebben, welke haar
langen trein zoo snel en geruischloos meesleept, als den kleinen,
snorrenden ventilator, die ons op warme, drukkende dagen
koelte brengt.
Zoo zien wij dus, hoe een eenvoudige smid, tevens uitvinder
en redacteur, door zijn volhardenden strijd tegen armoede en
tegenspoed er in geslaagd is zijn naam terecht onsterfelijk te
maken onder die der geleerden en ingenieurs der wereld.
Een eenvoudige motor

kan in een kwartiertje worden gemaakt op de in hg. 209
aangegeven manier. Het anker is afgebeeld in den linker boven
hoek. Het bestaat uit een gave, zuiver cylindrische, lange kurk.
In ieder einde steken wij een speld, precies in het midden,
zoodat de kurk niet hobbelt, wanneer zij draait om de as, die
door de spelden wordt gevormd. Nu wikkelen wij ongeveer 3 m
fijn bobinedraad van 0,3 mm middellijn (Nr. 31 S.W.G.) op
de aangegeven wijze om de kurk, zóó dat aan iederen kant
van de spelden een gelijk aantal windingen ligt.
Als dit klaar is, binden wij deze ankerwikkeling stevig vast
met garen.
Een commutator wordt niet gemaakt, maar begin en einde
der wikkeling worden zoo omgebogen, dat zij evenwijdig loopen
met één der beide spelden. (Zie fig. 209, links boven, G.)
Deze einden maken wij blank en schoon en niet langer dan
10 mm.
De ,,lagers” zijn al heel eenvoudig en bestaan uit schijfjes
kurk, waarin twee spelden kruiselings gestoken zijn. (Fig. 209,
rechts boven.) De hoek, waaronder zij elkander kruisen, mag
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niet te scherp zijn, daar anders de wrijving van de ,,as” te
groot wordt en het ,,anker” niet goed draaien kan.
Wij leggen nu het ,,anker” in de ,,lagers” en plaatsen aan
weerskanten van het ,,anker” een staafmagneet. Deze magneten
moeten met de ongelijknamige polen naar elkander toe liggen
Anke<

Speld

. Spelden
, Kurk
Kurk

c
Speld

Oraad /

Lager

c

Anker

OKt Cl
Staafmagneet

'S---- Houten

fëySfeja
Kurk
Fig. 209.

blok,e

Een eenvoudig motortje, dat in een kwartier kan worden gemaakt.

en zoo dicht mogelijk bij het anker, zonder dat er aanraking
plaats vindt, wanneer het anker draait.
Aan elk der beide polen van een droog element bevestigen
wij een eind koperdraad van ± 30 cm lengte en 0,5 mm dikte.
Bij de vrije einden verwijderen wij de isolatie over een lengte
van 4 cm.
Vervolgens nemen wij deze einden tusschen vinger en duim,
zonder dat zij met elkander in aanraking komen. Wij buigen
de einden een weinig om, zoodat zij contact kunnen maken
met de einden C van de ankerwikkeling, wanneer het anker
gedraaid wordt. Natuurlijk is er dan geen doorloopend contact,

r
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maar telkens zullen bij iedere halve omwenteling de einden
C contact maken. Dit contact mag slechts licht zijn; maak den
druk dus niet te groot. Het is aanvankelijk misschien moeilijk
den juisten middenweg te vinden, want is de druk te gering,
dan zal het anker evenmin draaien, omdat het contact dan
onvolmaakt is.
Wij merken verder op, dat het anker maar in één richting
draaien zal. Wij probeeren dus beide richtingen, door de kurk
een draai te geven. Probeeren wij toevallig direct in de goede
richting en houden wij de twee draden op de juiste manier,
dan blijft het anker met zeer groote snelheid ronddraaien.
Ofschoon het haast niet denkbaar is een motortje op nog
simpeler wijze te construeeren dan wij nu hebben gedaan,
toch werkt het geheel en al volgens dezelfde principes als de
gewone electromotoren.
De draairichting kan vooraf bepaald worden door toepassing
van Fleming’s linkerhand-regel. Wij gebruiken dus niet de
rechterhand, zooals bij generatoren (zie hg. 195), maar de linker.
Wederom worden duim, wijs- en middelvinger zóó gehouden,
dat elke vinger rechthoekig op de twee andere staat. De hand
wordt nu weer zóó gedraaid, tot ten slotte de wijsvinger samen
valt met de richting van het veld en de middelvinger met de
richting van den stroom. De duim zal dan de draairichting
aanwijzen. Het komt er hierbij heelemaal niet op aan of wij
permanente, dan wel electromagneten gebruiken voor het veld.

Een speelgoed-motor

■

I
i

is in enkele uren te maken. Daar de hoeveelheid ijzer uiter
aard gering moet blijven, heeft de motor geen hoog rendement.
Dit is echter ook niet het voornaamste.
Het anker is weer van het ,,Siemens H” of tweepolig type.
Veldmagneet en anker worden beide van gewoon blik gemaakt.
De eenvoudigste manier om aan goed vlak materiaal te komen,
is wat blikafval te vragen bij een loodgieter, maar wij kunnen
MORGAN en SIMS, Jongens en Electriciteit.
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natuurlijk ook wel een oud cacao- of biscuitblik in stukken
knippen en die vlak maken.
30

ï
1

k 6 -k- 0 —k 3

‘ 3*

49

Fig. 210.
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Het anker en de commutator-kem van den speelgoed-motor.
(Maten in mm).

Het anker

Twee strooken blik, 38 X 10 mm, vormen samen het anker.
Zij zijn iets langer dan eigenlijk noodig is, maar na het buigen
knippen wij wel af wat er te veel aan zit. Precies op het midden
van beide strooken trekken wij een lijn. Vervolgens buigen wij
beide strooken in den vorm afgebeeld in fig. 210 links. Het
halve cirkeltje in het midden wordt er het gemakkelijkst in

Fig. 211.

Het anker.

gemaakt, door het blik om een breinaald te buigen en het
daarna op de juiste plaatsen weer terug te knikken. Als as dient
een stuk breinaald van 38 mm lengte.
Vervolgens binden wij de twee ankerhelften met stukjes
ijzerdraad bijeen (fig. 211 links) en soldeeren ze aan elkander.
De draadjes worden daarna verwijderd, terwijl wij de windingen
pas later aanbrengen. Eerst maken wij nu
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Een veldmagneet

van een stukje blik, 102 X 13 mm, door het te buigen als
in fig. 212 aangegeven. Het buigen is een heel precies werk

------- 21
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Fig. 212.
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De veldmagneet (Maten in mm).

en de handigste manier om het te doen, is, dat wij eerst een
houten mal maken en
daar omheen het blik
buigen. Hierbij moe
ten wij ons houden
aan de in fig. 212 op
gegeven afmetingen.
Nu nog even in elk
der beide voetjes twee Commutator
kleine gaatjes geboord
en dan knippen wij
Fig. 213. Veldmagneet en commutator.
De lagers

van het zelfde blik, waarvan wij den veldmagneet hebben
gemaakt. De eenige maat, waarop
het nauwkeurig aankomt, is in fig.
214 aangegeven.
Op de ankeras soldeeren wij
twee kleine ringetjes, zooals aange
geven in fig. 210.
Fig. 214. De lagers.
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De commutator-kern

bestaat uit een strook papier 12,5 cm lang en 8 mm breed.
Wij bestrijken haar aan één kant met schellak en wachten
even tot dit kleverig is geworden. Dan winden wij de strook
precies op haar plaats om de as. De dikte van de kern moet
5 mm worden. Als deze dikte is bereikt, knippen wij de rest
van de strook af.
De grondplaat

kan van elk stuk hard hout worden gemaakt en meet 50 X
X 38 X 13 mm.
De montage

Veldmagneet en anker moeten voor het bewikkelen goed
met papier worden geïsoleerd. Wij bestrijken daarom een
strook papier van 30 X 13 mm aan één kant met schellak.
Zoodra dit kleverig wordt, wikkelen wij het strookje om het
bovenste gedeelte van den veldmagneet. Het anker wordt op
dezelfde manier geïsoleerd. Het geheele platte gedeelte daarvan
moet door het papier worden bedekt.
Nu kunnen wij de windingen aanbrengen. Hierbij moet er
speciaal op gelet worden, dat de eerste winding niet van haar
plaats schuift. Wij doen dit, door volgens de in hg. 157 aan
gegeven methode te werk te gaan. Er worden in het geheel
4 lagen windingen aangebracht, waarna de geheele wikkeling
eenige malen met schellak wordt bestreken.
Het wikkelen van het anker is iets moeilijker.
Zoowel voor veldmagneet als voor anker gebruiken wij
tweemaal met katoen omsponnen bobinedraad van 0,4 mm
middellijn (Nr. 28—26 S.W.G.).
Voor de ankerwikkeling is ongeveer 1,50 m draad noodig.
Door het dubbel te vouwen, vinden wij gemakkelijk het midden.
Dat midden leggen wij nu schuins over het midden van het
anker, zoodat naar weerskanten dus 75 cm uitsteekt. Wij
leggen een stukje papier onder den draad op het kruispunt
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(voor betere isolatie) en wikkelen daarna de eene helft van den
draad in vier lagen op de eene helft van het anker en de andere
helft van den draad op de andere helft van het anker. Zoodra
elke helft gewikkeld is, wordt het einde van den draad met
een zijden draadje stevig vastgebonden. Wij laten echter nog
eenige centimeters vrij uitsteken en maken die gedeelten blank.
Deze einden moeten dienen als commutator-segmenten. Fig. 213
en fig. 215 toonen
op welke manier
dat gebeuren moet.
Buig de draden
zóó, dat zij goed
tegen de papieren
commutator-kern
aansluiten en bind
ze daarna stevig
vast met zijden
draad. De koper
draden mogen el
kaar niet aanraken.
Mochten er nog
,
, .
.
Fig. 215. De voltooide motor,
stukjes van deze
,,commutator-segmenten” buiten de kern uitsteken (dus in
de richting van het anker), dan knippen wij die vlak bij de
kern af. Dit is in fig. 213 nog niet gebeurd.
De borstels maken wij van blank koperdraad, door dit aan
één kant plat te slaan met een hamer. De platte gedeelten
moeten nu zacht veerend tegen de commutator-segmenten
rusten. Wij kunnen dit bereiken door de borstels te klemmen
onder strookjes blik, die met een paar kleine schroefjes op de
grondplaat worden vastgezet. Het is echter alleen mogelijk den
juisten druk te vinden terwijl de motor werkt. Een of twee droge
elementen moeten voldoende zijn om den motor te laten draaien.
Het eene einde van de veldwikkeling wordt nu verbonden
met één der borstels, terwijl het andere einde en de andere
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borstel verbonden kunnen worden met mannetjes, waarop een
batterij moet worden aangesloten. (A en B fig. 215.)
Een grootere motor

kan op ongeveer dezelfde wijze worden vervaardigd door
anker en veldmagneet uit dunne plaatjes blik op te bouwen,
waardoor het steviger wordt en wij bovendien een sterker
magnetisch veld verkrijgen dan bij den vorigen motor.
----------- 73----|—35 —

Anker
w----- 47------ *

Kern

Segment

Commutator

o
— 57 —
o_____ |:

Veld
Fig. 216.

Borstel

Commutator op as

- 70-------Lagers

Onderdeden van den motor. (Maten in mm.)

Allereerst gaan wij op stevig papier een teekening op ware
grootte maken van een ankerlamel en een veldmagneet- of
juklamel. Zie hiervoor fig. 216.
Deze teekeningen knippen wij netjes uit, zoodat zij gebruikt
kunnen worden om de lamellen daarnaar te maken. Wij leggen
de teekeningen daartoe op een stuk blik en trekken met een
scherpe naald langs den omtrek, zoodat de lamellen op het
blik staan geteekend. Van elk van beide soorten knippen wij
genoeg lamellen uit om er stapeltjes van 20 mm, stijf opeen,
van te kunnen maken.
Twee lamellen voor den veldmagneet knippen wij een beetje
langer (volgens de stippellijnen). Deze gedeelten worden
daarna haaks omgebogen en dienen als voetjes voor den veld
magneet. Deze lamellen worden dus de buitenste. (Zie fig. 217.)
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Als wij de lamellen voor het anker netjes opgestapeld hebben,
klemmen wij ze stevig tusschen een bankschroef en vijlen dan
de ruwe kanten en oneffenheden af. Tegelijkertijd binden wij
ze stevig vast met ijzerdraad, dat wij laten zitten tot de win
dingen zijn aangebracht. Met de lamellen van den veldmagneet
doen wij evenzoo, doch kunnen daar de ijzerdraadjes misschien
beter laten zitten tot de
veldmagneet en de lagers
geheel gemonteerd zijn.
Vervolgens wikkelen wij

Fig. 217. De voltooide motor benevens een schema, waaruit blijkt
hoe de veldwikkeling F, de ankerwikkelingen AA en de borstels
BB met de klemmen PP worden verbonden.

eenige lagen papier rondom die gedeelten van anker en veld
magneet, die in aanraking (kunnen) komen met de windingen.
Voor de veldwikkeling zijn 5 a 6 lagen tweemaal met katoen
omsponnen bobinedraad van 0,9 mm (Nr. 20 S.W.G.)
voldoende.
Voor het anker zijn 3 a 4 lagen van dezelfde soort draad
voldoende.
De commutator-kem wordt gemaakt van een cylindrisch
stukje hard hout of fiber, waarop wij de 2 segmenten bevestigen,
geknipt uit dun koperblik. Zegellak of dikke schellak houden
deze kleine, lichte segmenten stevig genoeg vast. Bovendien
kunnen wij dicht bij de randen nog een zijden draad er omheen
binden.
De borstels knippen wij van dezelfde soort koperblik.
De lagers zijn reepjes dik plaatkoper, die in den opgegeven
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vorm worden gebogen. Wij bevestigen hen op den veldmagneet,
door een draadnagel te steken door de gaatjes in de einden en
in den veldmagneet en dan het andere einde om te klinken.
Ten slotte kan nog een snaarschijfje op de as worden aan
gebracht, zoodat wij den motor kunnen gebruiken om klein,
mechanisch speelgoed aan te drijven.
Twee of drie droge elementen leveren genoeg stroom om
den motor met grote snelheid te laten draaien.
Wisselstroommotoren

Hiervan bestaan twee types :
1 ° die met een serie-karakteristiek, welke minder omwentelin
gen maken naarmate de belasting van den motor toeneemt:
i

.-■•IfilV

Fig. 218.
Fig. 219.
Teekeningen op de helft van de ware grootte.

de zoogenaamde wisselstroom-serie-commutator motoren en
2° die, welke bij toenemende belasting weinig (niet meer dan
4 %) in snelheid veranderen : de asynchroonmotoren.
Beide motor-types kunnen dienst doen op één- en op driephasige wisselstroomnetten, maar ten gevolge van zekere
bezwaren bij het aanzetten, wordt de seriemotor gewoonlijk
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gebruikt op éénphasigen wisselstroom en de asynchroonmotor
op driephasigen wisselstroom.
In alle éénphasige motoren hebben wij een pulseerend
veld, d.w.z. een veld, dat voortdurend beurtelings toeneemt,
afneemt en nul wordt en daarna toeneemt in tegengestelde
richting, afneemt, weer nul wordt, enz.
In driephasige motoren hebben wij een roteerend veld,
d.w.z. een constant veld, dat om zijn as ronddraait. De snelheid
van draaiing is evenredig aan de frequentie van het net.
Bij pulseerende velden is de snelheid van het afwisselen of
heen en weer gaan van het veld eveneens evenredig aan de
frequentie van het net.
Wij zullen nu een eenvoudig
model gaan bouwen, dat de
werking van de beide bovenge
Geelkoperen.,
Koolborjtel
noemde types duidelijk maakt.
borstelhooder
Het magneetgestel bestaat
Fig. 220. Commutator, borstels en
weer uit plaatjes. Deze zijn van
borstelhouders.
staalblik, hebben den vorm, die
in fig. 218 is afgebeeld en worden met boutjes naar elkander
toe getrokken. Deze boutjes moeten zoo lang zijn, dat zij ook
nog door de opstaande zijkanten heen gaan, welke tevens als
lagers dienen voor het anker.
De veldwikkeling bestaat uit ± 96 windingen van twee
maal met katoen omsponnen draad van 0,7 mm middellijn
(Nr. 22 S.W.G.). De manier, waarop deze wikkeling op het
veld-systeem wordt aangebracht, blijkt duidelijk uit fig. 218
en fig. 219.
Het anker is van het driepolig type (zie fig. 218) en bestaat
uit gestampte plaatjes. Deze zijn moeilijk te maken, maar
kunnen meestal wel gekocht worden. Er zijn 3 dozijn van
noodig. Voor de ankerwindingen gebruiken wij dezelfde soort
draad als voor het veld. Op elke pool wikkelen wij zooveel
mogelijk draad, maar natuurlijk op alle polen evenveel. De
vrije einden van elke twee opvolgende wikkelingen worden

234

JONGENS EN ELECTRICITEIT

ineengedraaid en naar een driedeeligen commutator gebracht
op de manier afgebeeld in fig. 222.
De borstelhouders kunnen gemakkelijk geklemd worden op
twee der frame-bouten (zie fig. 220).
Om den motor als seriemotor te laten werken, gebruiken wij
zoowel den commutator als de borstels, terwijl de verschillende
wikkelingen worden geschakeld als in
Fiber
fig. 217. Aan de klemmen P en P wordt
laaggespannen wisselstroom van 4 è. 6 volt
toegevoerd. Deze wordt verkregen door
middel van den in Hoofdstuk XV beschre
'SM
ven
transformator (of door middel van den
ütf
in
fig.
178 afgebeelden
Commutator
2 Xw9re Orootte
spanningsdeeler.)
Wanneer wij den
motor als asynchroonmotor willen gebrui
ken, moeten wij eerst
Commutalorsegment
gemaakt van roodde borstels van den
Hoe de enkerwlkkellngen
koperpijp van l/i Inch
middellijn
commutator aflichten of verbonden moeten worden
geheel verwijderen en
Fig. 222.
Fig. 221.
daarna rondom den
commutator een stuk blank koperdraad binden, zoodat al de
ankerwikkelingen kortgesloten zijn.
Nu wordt alleen stroom toegevoerd aan B en P (fig. 217,
linker B en rechter P), welke alleen de veldwikkeling voeden.
De motor zal niet uit zichzelf beginnen te draaien. Daarom
winden wij een eindje sterk garen, zooals ijzergaren, rondom
de as en brengen het anker in snelle omwenteling door aan dat
garen te trekken. Tegelijkertijd schakelen wij den stroom in
en de motor zal, als wij het handig doen, blijven draaien.
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A ENIGEEN zal wel eens hebben geluisterd naar
I \ / I draadlooze stations in Amerika of Australië. Waar1 V 1 schijnlijk is toen bij velen een groote bewondering
ontstaan voor onze hedendaagsche techniek en zal men zich
hebben afgevraagd, hoe de door zulke ver afgelegen stations
uitgezonden energie zoo keurig in zijn antenne is beland, zonder
dat er toch eenige verbinding met de betreffende zenders
bestond.
Een rechtstreeksche verbinding is dan ook niet noodig. En
zoo is het ook heelemaal overbodig een geweldig langen stok
te gebruiken om een kurk, die aan den overkant in de vaart
ligt, te doen op en neer dobberen. Daartoe is het voldoende,
dat wij het water, waarin de kurk drijft, op en neer laten golven.
Wij gooien dus een steen in het water en zoodra deze het
water raakt, beginnen zich naar alle kanten golfjes te verspreiden
in steeds grooter wordende, concentrische cirkels. Deze golfjes
gaan niet zoo erg snel, zoodat wij ze gemakkelijk met het oog
kunnen volgen. Ten slotte hebben zij de kurk aan den overkant
bereikt en deze danst op de golfjes mee op en neer.
Op ditzelfde principe, n.1. het opwekken en opvangen van
golven, berust de radio. Het spreekt vanzelf, dat men hier geen
water in golvende beweging brengt, maar een ander medium,
dat alle dingen doordringt en omgeeft, dat overal in het heelal
aanwezig is, zoowel in het luchtledig als in massief gesteente,
dat onzichtbaar is en reukeloos en dat geen gewicht heeft. Dit
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medium wordt aether genoemd. In dezen aether worden door
de zendstations electro-magnetische golven opgewekt en door
onze ontvangtoestellen worden zij opgevangen.
Er is echter een groot verschil tusschen de zoo juist besproken
golfjes in het water en de aethergolven. De eerstgenoemde
verspreiden zich slechts in een plat vlak, de laatste in de ruimte
en als wij ze konden zien, zouden wij dus geen concentrische
cirkels, maar concentrische bollen waarnemen.
De aether is, zooals hierboven reeds werd opgemerkt, met
met onze zintuigen waar te nemen. Nemen wij evenwel aan,
dat hij bestaat, dan kunnen wij vele moeilijkheden op natuur-

Fig. 223. De golfjes verspreiden zich in steeds grooter wordende cirkels.

kundig gebied verklaren. Daar hebben wij b.v. het licht en de
warmte van de zon. Deze leggen den enormen afstand van
150.000.000 km of 23440 aardstralen af, voor zij in onze atmosfeer
binnendringen. Licht en warmte zijn allebei vormen van
arbeidsvermogen. Er moet in de onmetelijke ruimte tusschen
de zon en onze aarde iets zijn, dat licht en warmte overbrengt.
Lucht kan het niet zijn, want onze atmosfeer reikt slechts tot
op een hoogte van ± 500 km.
Het is bovendien heel eenvoudig te bewijzen, dat lucht
geen vereischte is voor het overbrengen van deze vormen van
arbeidsvermogen. De uitstraling immers, van licht en warmte
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uit een electrische lamp, wordt in geen enkel opzicht belemmerd
door het feit, dat de gloeidraad zich in het luchtledig bevindt.
De bovenstaande gevallen toonen wel duidelijk aan, dat er
toch wel een of ander medium moet bestaan en dat medium
heeft men aether genoemd. Door sommige geleerden wordt
deze aethertheorie tegenwoordig aangevallen, maar daarvan
zullen wij ons maar niet veel aantrekken. Hoe het ook zij,
de aethertheorie kan ons een massa raadselachtige dingen
duidelijk maken.
Laten wij nu weer eens terug denken aan de golfjes in het
water. De afstand tusschen twee opvolgende golftoppen of
twee opvolgende golfdalen heet golflengte. De lengte van één
volledige golf =
afgelegde afstand in meters per seconde
aantal golven per seconde, oftewel: de frequentie
In één seconde leggen de aethergolven een afstand van
300.000.000 m af. Wanneer we dus een aethertrilling konden
uitzenden, die den kolossalen tijd van 1 seconde noodig had
voor één complete slingering, dan zou er in die ééne seconde
maar één volledige golf ontstaan, (vergelijk desnoods, blz. 84
300.000.000 m
en 85) zoodat we dan een golflengte van ■-------- - --------- —
= 300.000.000 m zouden hebben.
Konden we aethertrillingen uitzenden met een frequentie
van 1000 perioden per seconde, of liever : van 1 kilohertz (1 kilo300.000.000
periode of 1 kilocycle), dan bedroeg de golflengte
1000
= 300.000 m.
Nu zien we meteen, dat we gemakkelijker met kilometers
en kilohertz kunnen werken en de deeling levert ook dan de
golflengte in meters. Neem b.v. de golflengte van Hilversum I.
Deze bedraagt 415,5 m en ontstaat doordat de zender op een
,
T
300.000
frequentie van 722 kilohertz werkt. Immers —— = 415,5.
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Hilversum II werkt op een frequentie van 995 kilohertz, dus
, ,
,
in
300.000
bedraagt de golflengte
— = 301,5 m.

We zien dus, dat de golflengte kleiner wordt, naarmate de
frequentie wordt opgevoerd en omgekeerd, dat de golflengte
grooter wordt, naarmate men de frequentie vermindert.
Het licht heeft ook zijn golflengte, immers ook het licht is
een trilling. Deze golflengte is echter zoo klein, dat zij alleen
in fracties van een millimeter kan worden uitgedrukt. Radio
golven gelijken op lichtgolven, met dit verschil alleen, dat
de lengte der eerstgenoemde gewoonlijk ligt tusschen 5 en
zb 3000 meter. Radiogolven gaan met dezelfde snelheid als
licht, n.1. 300.000 km per seconde of wel zeven maal de aarde
rond in één seconde!
Een heel eenvoudige zender T)

is afgebeeld in fig. 224. Hier is een seinsleutel in serie gescha
keld met een batterij en de primaire wikkeling van een vonkinductieklos. Drukt men op den sleutel, dan wordt een hooge
spanning geïnduceerd in de secundaire wikkeling.
De secundaire klemmen zijn verbonden met een vonkbrug.
Laatstgenoemde bestaat uit twee geelkoperen bollen, welke
door een kleine tusschenruimte zijn gescheiden van elkaar.
Een der bollen is verbonden met een metalen plaat, die in
de aarde is ingegraven en de andere met één of meer draden,
hoog in de lucht opgehangen en geïsoleerd van alle dingen
in de nabijheid.
Wij zeiden reeds, dat de spanning in de secundaire wikke
ling geïnduceerd, hoog is. Zij kan 20.000 V of meer bedragen.
Bij zulk een hooge spanning springt de stroom gemakkelijk
1) Zenders mogen echter door amateurs niet worden gebruikt. Deze en volgende
zenders zijn dan ook niet opgenomen om ze zelf te bouwen, doch alleen om de
werking ervan duidelijk te maken.
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in den vorm van vonken over de vonkbrug. Deze is, zooals
gezegd, verbonden met aarde en antenne, zoodat de hoog
gespannen stroomen heen en weer golven tusschen aarde en
antenne. Hierdoor wordt de omringende aether uit zijn even
wichtstoestand gebracht. Hij komt in trilling en zendt naar
alle kanten golven of trillingen uit. Deze aethergolven zijn eigen
lijk electro-magnetische golven en worden ook wel Hertsche

Antenne

«d»ue

'nn

Batterij

Fig. 224.

Een eenvoudige vonkzender.

golven genoemd naar hun ontdekker: Hertz. De afstand, dien
zij kunnen afleggen, hangt af van de aangewende energie en
van de hoogte en opstelling der antenne van het zendstation.
De werking van het ontvangstation

i

is juist tegengesteld aan die van den zender. Wanneer de
electro-magnetische golven door den aether snellen, induceeren
enkele van hen een heel zwak electrisch stroompje in de antenne
van het ontvangstation, wanneer zij die passeeren. Alleen als
zend- en ontvangstation heel dicht bijeen zijn en het eerste
dan bovendien nog zeer krachtig is, zijn de stroompjes die in
de ontvangende antenne worden geïnduceerd zóó sterk, dat
zij een heel kleine opening in de antenneleiding kunnen over
bruggen in den vorm van vonkjes.
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Zijn de stations echter verder uiteen, dan is dit onmogelijk.
Het is dan noodig naar een ander middel uit te zien om hun
aanwezigheid aan te toonen.
Wij zullen ons nog wel herinneren, dat de telefoon een
bijzonder gevoelig instrument is, dat slechts een uiterst zwak
stroompje noodig heeft om geluid voort te brengen. Geen
wonder dus, dat men de telefoon te hulp geroepen heeft. Nu

Antenne

Telefoon

§
,Contact»\

T

. Mineraal

Contact

Aarde
Detector

Fig. 225.

El
Een primitieve ontvanger.

zou het heel eenvoudig zijn, als men de telefoon zoo maar
in de antenne-aarde leiding kon opnemen, maar de wisselstroompjes, die in de antenne worden opgevangen, hebben een
hooge frequentie, d.w.z. zij stroomen verscheidene duizenden
malen heen en weer per seconde. Zulke stroomen kunnen niet
door een telefoon gevoerd worden en al kon het, dan zou
het menschelijk oor deze hooge trillingen toch niet kunnen
waarnemen. Men verandert daarom deze hoogfrequente wisselstroomen door middel van een detector in stroomstooten, welke
in één richting gaan, waarop de telefoon wél reageert. De
toonhoogte wordt dan bepaald door het aantal stroomstooten
per seconde. Sommige mineralen en kristallen bezitten n.1.
de eigenschap een electrischen stroom slechts in één richting

I
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door te laten. Hiertoe behooren o.a. Silicon, galena, carborundum,
koperpyriet, molybdeniet, zinkiet, enz. Met behulp van zoo’n
kristal als detector is het nu mogelijk een primitief ontvangtoestelletje in te richten.
Fig. 225 toont hoe dit kan geschieden. De detector bestaat
uit een gevoelig kristal, gevat in een metalen dopje met Wood’s
metaal. Op het kristal laat men een stalen punt (naald of fijn
staaldraadje) veerend rusten. Het kristal vormt het eene contact,
Antenne

InducWeve
koppeling

Vonken„VI4' bruq
C3

Secundaire
van vonk
Inductleklo»

'n

JI I I I I I 11,

’----- ’ Aarde

Fig. 226.

Een afgestemde vonkzender.

de naald het andere contact. De antennestroompjes kunnen nu
op weg naar de aarde slechts in één richting door het kristal
passeeren, zoodat zij door de telefoon moeten gaan wanneer
zij in omgekeerde richting loopen. Door de telefoon gaat der
halve geen hoogfrequente wisselstroom, maar pulseerende
gelijkstroom en deze is daarin hoorbaar. Seint men nu in het
zendstation Morse-teekens, dan worden deze op het ontvang
station in de telefoon gehoord.
In fig. 224 en fig. 225 is het niet mogelijk een bepaalde golf
lengte af te stemmen. De zender wordt derhalve gehoord door
alle ontvangstations binnen zijn werkingssfeer en de ontvanger
geeft de teekens weer van alle mogelijke zenders zonder eenig
onderscheid. Dat dit zeer ongewenscht is, behoeft geen betoog.
Door den zender in te richten als in fig. 226, zenden wij
MORGAN en SIMS, Jongens en Electrlclteit.
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golven van bepaalde lengte uit. Door de vonkbrug in een
afzonderlijk circuit op te nemen, dat met den antenne-kring
gekoppeld is door een inductieve koppeling, deelen wij aan
dien antennekring oscilleerende energie mede in afgepaste
slingeringen. Van de hoeveelheid draad in de inductieve
koppeling hangt in dit geval grootendeels de uitgezonden
golflengte af.
Antenne
\ l
\\

Inductlev*
koppeling
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Fig. 227.

Een afgestemde ontvanger1).

Richten wij den ontvanger in op de in fig. 227 afgebeelde
wijze, dan zijn wij in staat draadlooze seinen op te vangen
van eiken zender binnen welks werkingssfeer wij ons bevinden,
mits althans de hoeveelheid draad in de inductieve koppeling
de antenne afstemt op, of in electrische resonantie brengt
met de antenne van het speciale zendstation, dat wij wenschen
te ontvangen. Nog veel beter en handiger stemmen wij op de
gewenschte golflengte af, wanneer wij een variabelen condensator
opnemen in den detectiekring en wel parallel met de spoel
geschakeld.
Het oordeelkundig toepassen van dit principe stelt ons in
staat de verschillende stations bij het afstemmen goed geschei
den te houden.
1) Het is aanbevelingswaardig in de verschillende schema’s een variabelen
condensator over de spoel (parallel aan de spoel) te schakelen, zooals b.v. in
fig. 241.
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Het inrichten van een eenvoudig ontvangstation

Eerst de antenne. Hoe hooger deze hangt, hoe beter, want
des te meer zenders kunnen wij dan hooren. Voor het te maken
ontvangtoestel moet deze antenne bestaan uit een enkelen
draad van 15—30 m lengte, aan weerskanten geïsoleerd opge
hangen. Zij mag desnoods ook wel bestaan uit twee evenwijdige
draden, minstens 1,50 m van elkaar verwijderd, maar dit is
alleen aan te bevelen, wanneer het niet goed mogelijk is een
ééndraads-antenne langer dan 15 m te spannen. Desnoods
kan men alle beschikbare draadsoorten gebruiken, zooals
gewoon roodkoperdraad, of zelfs geïsoleerd schelledraad, maar
beter is silicium- of fosforbronsdraad. Het gewone koperdraad
mag niet dunner zijn dan 1,5 mm in middellijn (Nr. 17 S.W.G.).
Silicium- of fosforbrons antennedraad bestaat gewoonlijk uit
een aantal ineengedraaide, fijnere draadjes. Zoo zijn 7/20 en
7/22 heel geschikte maten. Het beteekent 7 draden vormende
één geleider van 20 of 22 S.W.G., dus met een middellijn
van respectievelijk 0,9 of 0,7 mm. Deze soort draad is iets
duurder en wij kunnen even goed gewoon ,,antennedraad”
nemen en desnoods kunnen wij ons ook nog heel goed behelpen
met het goedkoope schelledraad. Het isoleerend materiaal,
waarmede deze laatste draadsoort omgeven is, belemmert in
geen enkel opzicht de ontvangst. Als het er niet om zat, zou
de antenne omgeven zijn door lucht, die nagenoeg net zoo’n
goede isolator is als de katoenomspinning of wat er anders
om mag zitten. De electro-magnetische golven gaan immers
dwars door alles heen, dus zeker wel door het dunne laagje
katoen.
Ijzerdraad mag nooit gebruikt worden als antennedraad.
Het heeft geen zin allerlei regels te geven voor het inrichten
van het ontvangstation van den amateur, omdat in het algemeen
de keuze van de plaats, althans voor stedelingen, zeer beperkt
is. Als het maar even mogelijk is, moeten wij de antenne niet
dicht langs boomen,metalen voorwerpen of gebouwen spannen.
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Fig. 228 toont ons een geschikte antenne, die in de practijk
goed voldoet, als de linker isolatoren tenminste maar op vol
doenden afstand blijven van den boom en de rechter isolatoren

Touw Isolatoren

/

4

Touw

4

Katrol

Antenne
Invoerbuls

Fig. 228.

Een antenne voor amateurs.

van het huis. Als wij masten gebruiken, moeten wij ze van
tuien voorzien, zoodat zij niet kunnen knikken. De antenne
mag in geen geval te strak worden gespannen, daar dit scha
delijk kan zijn voor den draad, die, zooal niet breken zal, dan
toch op sommige punten rekken
Ooobout
kan, daardoor dunner wordt en
misschien op den duur toch
doorbreekt.
Geribde isolator
De antenne-isolatoren moeten
niet alleen
mecha
nisch, doch
ook elecFig. 229. Antenne-isolatoren.
trisch sterk
zijn, d.w.z. goed weerstand kunnen bieden aan mechanische en
electrische spanningen. Het porceleinen type verdient de voor
keur, omdat het niet zooveel vuil vasthoudt als ebonieten
en andere isolatoren. Het vuil is nadeelig, want op den duur
vormt het een geleidend pad voor de electrische stroompjes.
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Porceleinen ,,ei”-isolatoren kunnen wij overal bekomen.
Drie aan elk
Metalen
i
Isoleerend
einde van den
ringetjes
materiaal
VleugelNaar ^^«
moertje
draad is genoeg. antenne
De antenneII Naar
«^ontvangtoestel
invoerbuis beRaamkozijn
staat uit een
Fig. 230. Antenne- invoerbu is.
buisje van eboniet of porcelein,
waarin meestal een metalen staafje zit, dat aan weerskanten
voorzien is van schroefdraad en
moertjes.
Aanbeveling verdient het gebruik
Antenne
van een antenneschakelaar. Deze be
Toestel
staat uit een porceleinen grondplaat
waarop een z.g. hefboomomschakelaar
is gemonteerd. Dicht bij de plaats waar
de antennedraad naar binnen gevoerd
wordt, b.v. op een stijl van een raam
kozijn, wordt deze omschakelaar vast
geschroefd. Zooals fig. 231 aangeeft,
verbinden wij de bovenste contactveer
met het ontvangtoestel, de middelste
P
met de antenne en de onderste met
de aarde. Het draaipunt van het mes
van den schakelaar is aangebracht in
de middelste contactveer. Hierdoor is
het mogelijk de antenne óf op het
Aarde
toestel te schakelen, óf met de aarde
te verbinden (zoogenaamd te ,,aar
Fig. 231. Antenneschakelaar den”). Dit laatste is noodzakelijk in
met edelgasveiligheid.
geval van onweer. De antenne is n.1.
een geschikte bliksemafleider. Zouden wij dus den antenne
schakelaar tijdens onweer in den bovensten stand laten staan,
dan zouden wij de kans hebben den bliksem in huis te halen.
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Men moet daarom steeds als er een onweersbui in aantocht
is en ook altijd des nachts de antenne ,,aarden”.
Maar als wij het nu eens vergeten! Daarop is bij een goeden
antenneschakelaar gerekend, want de middelste en onderste
contactveer zijn op metalen plaatjes gemonteerd, die bij P
vrij dicht bij elkaar komen en daar uitloopen in tandjes (zie
ook fig. 96). Slaat nu de bliksem op de antenne terwijl de omschakelaar verkeerd staat, dan is er, ten gevolge van de hooge
spanning, die de antennedraad nu verkrijgt, veel meer kans,
dat de kleine luchtafstand (bij P) tusschen de tandjes doorge
slagen wordt en de bliksem
den rechten weg naar de aarde
Brug
neemt, dan dat hij den kronkeligen weg neemt van den
draad, die naar het toestel
loopt.
Pijp
Nog veiliger wordt de
toestand, als men tusschen
Irekband
de onderste en middelste
Fig. 232. Een aardkiem voor buizen. contactveer een z.g. edelgas
veiligheid schakelt.
Een goede aardverbinding is van het hoogste belang. Als de
,,aarde” niet prima is, zijn de resultaten poover. De buis van
de waterleiding is wel het beste, dat wij er voor kunnen
gebruiken. De verbinding behoort tot stand gebracht te
worden op de wijze in fig. 232 afgebeeld.
Gasbuizen moeten nooit worden gebruikt als ,,aarde”.
Wij houden den draad van het ontvangtoestel naar de water
leidingbuis zoo kort mogelijk en, als dat tevens nog te doen is,
maken wij de aansluiting vlak bij het punt waar de buis uit den
grond komt. Waar geen waterleiding is, moet men een plaat
zink of koper van ± 1,50 X 0,75 m in den grond graven.
Fig. 224 toont hoe dit te doen. Loodrecht onder de invoerbuis
der antenne graven wij dan een gat van 1 m diep, zetten de
plaat daar in en soldeeren vervolgens langs den geheelen boven-
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rand den verbindingsdraad vast, die naar het toestel gaat. De
plaat wordt dan met sintels omgeven en is het gat weer dicht
gestort, dan moet er een laagje aarde van 25 cm dikte zijn boven
den bovenrand der plaat.
Een kristalontvanger

Het ontvangtoestel is wel het meest interessante deel van
onze geheele draadlooze installatie. Wij zullen een eenvoudigen
kristalontvanger gaan beschrijven, waarmee wij onder gunstige
omstandigheden en bij gebruik van een prima antenne en dito
aarde, zenders kunnen hooren op een afstand van ± 40 km.
Fig. 233 geeft het schema voor het toestel.
De afstemspoel R is een kartonnen koker, waar omheen
koperdraad is gewonden. De koker heeft een middellijn van
10 cm en er moet 230 gram dubbel met katoen omsponnen
koperdraad van 0,5 mm middellijn (Nr. 25 S.W.G.) om
gewonden worden. Met een holpijpje slaan wij twee nette
gaatjes in den koker, zooals bij 2. Wij halen den draad daar
zoo doorheen, dat hij stevig vastzit en laten er dan nog ± 30 cm
buiten hangen voor het maken van verbindingen. Nu beginnen
wij het draad stevig en strak om den koker te winden in één
enkele laag. Zoodra wij tien windingen hebben aangebracht,
maken wij een aftakking. Daartoe moeten deze windingen
stevig vastgehouden worden, terwijl een lus van 15 cm in den
draad wordt gelegd, die daarna eenige slagen ineen gewrongen
wordt. Fig. 233, U. Na de volgende tien windingen komt
weer een aftakking, die schuin onder de eerste moet liggen
(zie fig. 233). Op deze wijze moeten in het geheel zeven aftak
kingen worden gemaakt bij elke tien windingen. Samen met
het vrij afhangend begin van den draad is dat dus acht.
Nadat deze eerste 70 windingen zijn aangebracht, maken
wij er nog tien bij, maar deze krijgen ieder afzonderlijk een
aftakking. Als dat klaar is, slaan wij weer twee gaatjes in den
koker en halen daar den draad zoo doorheen, dat hij niet terug
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kan draaien. Ofschoon niet bepaald noodig, is het toch wel
goed de voltooide spoel een paar maal te schellakken. Het houdt
haar goed droog.
Het maken van den kristal-detector (S. fig. 233) is niet erg
10 cM.

rAlstemspoel

©'''^Aftakking

pniMj

1 0 Windingen
per aftakking

» 1 winding»
per aftakking

"Qi Schakelaar
1hefboom

©
Schakelaarcontacten

Kristaldctector

Naar antenne

5?

a ®

I I—

0 Naar aarde

Koptelefoon

l-----------] Telefoon condensator

Fig. 233.

Schema voor den kristalontvanger.

moeilijk. Wij koopen een stukje beproefd Silicon bij een han
delaar. Wij kunnen het gemonteerd of ongemonteerd krijgen.
Gemonteerd is wel aan te bevelen, maar veel maakt het ook al
niet uit. Het voornaamste is, dat het kristal gevoelig is en
goed beproefd. Als het kristal niet deugt, of met de vingers
is aangeraakt, hebben wij er absoluut niets aan; de resultaten
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zullen dan zeer ontmoedigend zijn en de eenige oplossing is,
dat men weer een nieuw kristalletje koopt. Die kosten kunnen
wij ons met een weinig oplettendheid en zorg besparen.
De benoodigdheden voor den kristal-detector vinden wij
afgebeeld in fig. 233 : 4, S, 6 en Z; een mannetje, een geel
koperen staafje, een stukje blank koperdraad (Nr. 30 S.W.G.
of 0,3 mm middellijn) en het stukje kristal, dat op de houten
grondplaat wordt vastgeklemd met drie koperen houtschroeven
(Z, fig. 233). Een stukje blank koperdraad kan stevig om deze
schroefjes gedraaid worden om beter contact met het kristal
te maken. Het andere koperdraadje (Nr. 30 S.W.G.) moet
tot een spiraal gewonden worden, goed contact maken met
het koperen staafje, dat in het mannetje wordt geklemd en
moet tevens licht drukken op den bovenkant van het kristal.
De telefoon dient te worden gekocht. Het afgebeelde type
(T, fig. 233) verdient de voorkeur en moet een gezamenlijken
weerstand hebben van minstens 4000 Q. De telefoon kost
meer dan eenig ander onderdeel van de installatie, maar een
goed exemplaar is zeer gewenscht, vooral als wij later den
ontvanger gaan verbeteren.
Verdere benoodigdheden, zooals mannetjes, schakelaars en
contacten, hout of eboniet zijn overal verkrijgbaar en desnoods
kunnen wij het meeste zelf ook nog wel maken.
Het paneel, afgebeeld in fig. 234, kan van heel droog, hard
hout van ± 10 mm dikte worden gemaakt. Beter is hiervoor
eboniet of iets dergelijks te gebruiken. Eerst teekenen wij de
plaatsen voor de mannetjes, schakelaars en contacten er op af
en vervolgens boren wij de gaten. Hebben wij een ebonieten
plaat gekozen, dan boren wij met een metaalboor en passen
er wel voor op niet te hard te drukken op de boor, daar het
eboniet anders barst. Voor antenne- en aardklemmen kunnen
wij gewone koperen boutjes gebruiken van voldoende lengte.
Zij kunnen dan b.v. 1/8 inch dik zijn (3,1 mm) en moeten elk
3 moertjes en 2 ringetjes hebben. De eerste moer zet het boutje
vast op de plaat; de tweede houdt een der dikke toegespitste
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draden vast, die samen een vonkbrugje vormen, terwijl de
derde moer den antenne- of aarddraad vastklemt. De schakelaarhefboomen (Y, V en 13, fig. 233) kunnen gekocht worden,
maar wij kunnen ze ook zelf maken. De knop is dan een schijfje,
gezaagd van een bezemsteel en mooi glad geschuurd, draaiende
om een boutje met 4 moertjes en 2 ringetjes, terwijl de eigenlijke
hefboom een reepje dun geelkoperplaat kan zijn. De schakelaarcontacten (W en 3, fig. 233) kunnen eveneens óf gekocht,
óf zelf gemaakt worden. In het laatste geval kunnen wij heel

Antenne
1

Eenheden

Tientallen

1,5 mM ..
uiteen

Lff? Aarde

Fig. 234.

De voltooide kristalontvanger.

goed kleine boutjes gebruiken, die elk één moertje en één
ringetje moeten hebben. Deze bouten moeten zoo dicht bijeen
staan, dat de hefboom van den schakelaar niet tusschen de
koppen in zakt, maar gemakkelijk op iederen volgenden kop
kan overgaan. Zij mogen evenwel niet zóó dicht opeen staan,
dat de hefboom steeds met twee koppen tegelijk contact maakt
en natuurlijk mogen de koppen, moertjes en ringetjes ook
onderling geen contact maken. De telefoonklemmen kunnen
het best zijn van het bij X afgebeelde type. (Fig. 233). De
telefooncondensator moet 0,0015 microfarad capaciteit hebben.
Als alles nu zoover klaar is en op de betreffende platen
gemonteerd, kunnen wij met de aansluitingen beginnen. Wij
schrapen dan voorzichtig de katoen omspinning van de 16
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ineengewrongen aftakkingen en ook van de einden der twee
enkele draden, die van de eerste en de laatste winding afkomen.
Wij moeten er vooral voor zorgen, dat geen der lussen onder
het afschrapen breekt en ook mogen er geen insnijdingen in
het koperdraad gemaakt worden. Daarna soldeeren wij draden
van voldoende lengte aan deze aftakkingen, zoodat deze kunnen
worden vastgeklemd tusschen moertje en ringetje van schakelaarcontacten en -hefboomen (3 en 13, fig. 233).
De vonkbrug wordt gevormd door twee stukken toege
spitst koperdraad Nr. 14 S.W.G. (2 mm middellijn). De
punten moeten 1,5 mm van elkaar af staan. De ontvanger
wordt hierdoor tegen atmosferische ontladingen beschermd.
Ten slotte zetten wij de voorplaat met een paar hoeksteunen
op de grondplaat vast, sluiten de telefoon aan en zetten haar
op. Als alle aansluitingen goed zijn uitgevoerd en wij den
rechterschakelaar draaien van 1 naar 8 en terug, terwijl wij met
de andere hand een gevoelig plekje zoeken op het kristalletje,
waar het spiraalvormig koperdraadje contact zal moeten maken,
zullen wij na langer of korter experimenteeren wel een of ander
zendstation uit onze naaste omgeving hooren. Scherpe afstem
ming wordt verkregen door middel van den linkerschakelaar.
Is de beste stand der schakelaars voor een bepaald station
eenmaal gevonden, dan noteeren wij dien, zoodat wij in het
vervolg niet meer behoeven te zoeken.
De drie-electrodenlamp

In dit hoofdstuk is reeds eerder over „vonk”-zenders gespro
ken. Al was de afgestemde vonkzender in fig. 226 reeds een
verbetering op dien in fig. 224, toch kleeft er aan dit systeem
een aantal nadeelen. Een daarvan is, dat de uitgezonden golven
gedempt zijn. Zij worden in snel uitstervende „scheuten”,
golftreintjes genaamd, uitgezonden. Zie fig. 235.
Een ander nadeel is, dat er in elk van deze golftreintjes,
die misschien uit ± 50 golven bestaan, slechts één golf van
maximum sterkte of maximum amplitude is.
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Het is wel duidelijk, dat, als wij een onafgebroken serie
golven konden uitzenden, alle van maximum amplitude, deze
een grooter doordringingsvermogen zouden hebben.
De Engelsche professor Fleming is er in geslaagd een drie-

'p/W’

fc/kFig.'235.

Golven uitgezonden door een vonkzender.

electrodenlamp te construeeren, die deze ongedempte golven
kan uitzenden.
Deze lamp is bovendien in kleinere uitvoering te gebruiken
als detector en versterker in ontvangtoestellen. Daar verder
de zuiverheid en constantheid dezer ongedempte golven ideaal
te noemen zijn en zendlampen gemakkelijk groote hoeveel
heden energie kunnen verwerken, behoeven wij ons niet er

WWWWW
Fig. 236.

Golven uitgezonden door een lampzender.

over te verwonderen, dat alle groote, moderne zenders lampzenders zijn. Ten slotte zijn zij het ook geweest, die radiomuziek
en -telefonie en -beelduitzending hebben mogelijk gemaakt.
Van zeer groot belang is ook, dat deze lampen onhoorbaar
zwakke stroompjes eenige duizenden malen kunnen versterken.
Seinen of muziek, zonder gebruik van een lampversterker
onhoorbaar, kunnen door toepassing van slechts enkele lampen
duidelijk waarneembaar zijn, zelfs op afstanden van 100 m of
meer van een luidspreker af.
De radiolamp is het allergevoeligste en mooiste relais, dat
tot dusver is uitgevonden. Haar werking berust op de beteuge-

HIK

253

RADIO

ling van de kleinste eenheid : het electron, het kleinste deeltje
negatieve electriciteit. Hoe klein
een electron is, kan men be
seffen als men bedenkt, dat er
millioenen en nog eens millioenen electronen zijn in een ruimte
zoo groot als een speldeknop.
De afgebeelde drie-electrodenlamp heeft om den gloeidraad een rooster, bestaande uit
een spiraalvormig gewonden
draad, terwijl hier omheen weer
een dun metalen kokertje is
aangebracht, dat anode of plaat
A: naar -node^jj U H.
wordt genoemd. Als de gloeiG: naar rooster
draad gaat gloeien, doordat er
F: naar gloeidraad'*^
stroom
uit een accumulator
Fig. 237. Drie-electrodenlamp.
door gezonden wordt, zendt hij
een onafgebroken stroom electronen uit. Deze electronen
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Fig. 238.

De electronenstroom wordt grooter door een positieve lading
van het rooster.
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zouden weer naar den gloeidraad terugkeeren, als men er niet
voor gezorgd had, dat zij door de anode werden aangetrokken.
Dit wordt heel gemakkelijk bereikt door de anode een sterke,
positieve lading te geven, waardoor de negatieve electronen
derhalve worden aangetrokken. De positieve lading kan door
middel van een droge batterij worden verkregen.
Op hun weg naar de anode, dien zij met een zeer groote
snelheid afleggen en in zulke dichte drommen, dat de term
electronen bombardement
nog lang niet krachtig ge
noeg is, passeeren de elec
tronen door het rooster.
Rooster —»
fff
Het is niet overbodig
laden door tTt T t
hier nog even er op te
——wijzen, dat radiogolven, of
laat ons zeggen, electromagnetische golven, zooals
die voor radiodoeleinden
worden gebruikt, hoog
frequente wisselstroompjes
in den antennekring van
het ontvangtoestel induceeren. Wij weten reeds,
Fig. 239. De electronenstroom wordt minder dat wisselstroomen beurte-

T

—ö

1

J

door een negatieve lading van het rooster, inn<Utipf pn negatief
(Let op den terugstootenden of remmenden
P
invloed van het rooster.)
zijn. Verbinden wij dus het

rooster met een antenne,
dan wordt dat rooster beurtelings positief en negatief, ver
ondersteld dan natuurlijk, dat het toestel afgestemd is op een
zendend station. Wordt het rooster negatief, dan heeft het
dezelfde polariteit als de electronen en tracht het dus electro
nen terug te stooten.
Wordt het rooster positief, dan trekt het de electronen aan,
zoodat er dan ineens veel meer electronen van den gloeidraad
naar de anode overspringen, om vervolgens naar den gloei-
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draad terug te keeren langs een uitwendig circuit, genaamd
anodekring.
Het rooster bevindt zich veel dichter bij den gloeidraad
dan de anode en dus is het gemakkelijk in te zien, dat een
spanning van zegge 1 V, toegevoerd aan het rooster, evenveel
invloed kan hebben op den electronenstroom als een vermeer
dering van de aantrekkende lading der anode met zegge 7 V.

XOFrrL |^Or4
Antenne

ƒ

Vncte *_______
condensator

Variabele zellmducbe

_________ Aarde

Vartable condensator

\ Anode

_
Gloe<gooster T-K- dr,4d
3-electroden lamp

clement
dunne streep is
positieve pool

Weerstand

Koptelefoon

\l/
koppeling Laaglreouent translormatcx

Fig. 240.

Kristal detector

Vonkenbrug

Eenige symbolen welke in radio-schema’s voorkomen.

Die ééne volt verricht in dit geval dus het werk van 7 V en
men zegt, dat de verst erkingsfactor hier 7 is.
Schakelen wij nu nog een lamp bij, dan versterkt deze lamp
de reeds 7 maal versterkte energie nog weer eens 7 maal. Twee
lampen versterken dus 49 maal, drie lampen 343 maal en vier
lampen 2401 maal, enz.
Alvorens de ontvangschema’s te bestudeeren, doen wij
beter eerst de symbolen daarin gebruikt, uit het hoofd te leeren,
aan de hand van fig. 240.
Tot dusver hebben wij de lamp alleen als versterker leeren
kennen. Zij kan evenwel als versterker en gelijkrichter tegelijker
tijd dienst doen. Fig. 241 is een schema van een eenvoudigen
lampontvanger, waarmee de ontvangen hoogfrequente wissel stroompjes worden gelijkgericht en tevens versterkt, zoodat
zij in pulseerenden gelijkstroom worden veranderd. Zooals
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reeds tamelijk vooraan in dit hoofdstuk opgemerkt, is deze
pulseerende gelijkstroom juist wat wij voor onze telefoons
noodig hebben.
Het zijn de roostercondensator en het hoogohmig rooster lek,
die de lamp in staat stellen als gelijkrichter te fungeeren.

V

leleloon
condensator

3-electroden
lamp

Koptelefoon

/WWV

Ahtemspoel

o
Rooster condensator
en roosterlek

1

Fig. 241.

Gloe'draadweerstand

50 Volt

4 Volt

Eenvoudige ontvanger met lamp als gelijkrichter en tevens als versterker.

Een wetenschappelijke uiteenzetting van hun functie zou
maar verwarring stichten bij de beginners en daarom zullen
wij het populair zóó uitdrukken: hun toepassing doet den
electronenstroom in de lamp (en bijgevolg den stroom in den
anodekring) afnemen wanneer aethergolven het rooster beïn
vloeden. Hij neemt echter niet toe boven zijn normale waarde
gedurende de eene helft van elke golf, zooals gebeuren zou
wanneer de lamp als versterker alléén gebruikt werd. Het
resultaat is, dat de intensiteit van den anodestroom slechts in
één richting varieert.
Voor het bouwen van het toestel volgens het schema van
fig. 241 zijn de de volgende onderdeden noodig :
1 drie-electrodenlamp,

ü
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lampvoetje,
gloeidraadweerstand (regelbaar),
4 V-accu van 20 Ah (ampère-uren) capaciteit,
droge anode-batterij van 50 V,
roostercondensator van 0,0003 microfarad x),
roosterlekweerstand van 2 megohm 2),
koptelefoon van 4000 Q,
telefooncondensator van 0,001 microfarad,
afstemspoel (zooals in fig. 233),
variabele condensator van 0,0005 microfarad,
mannetjes,
plaat eboniet van 18 X 10 cm.

Van dit toestel mogen wij geen wonderen verwachten. Het
kan ± 50 % beter zijn dan de kristalontvanger van fig. 233
en 234. Gaan wij echter terugkoppe
ling toepassen (zie verder), dan wor
ÓGA 'o
den de resultaten veel beter.
OF
Zooals wij in fig. 237 en 242 zien,
heeft de lamp vier pennen, die niet
zuiver symmetrisch zijn gerangschikt.
Drie staan in een driehoek bij elkaar
e
en de vierde staat apart. Die vierde
staat in verbinding met de anode. Fig. 242. De situatie der
lamppennen.
De pen diametraal daar tegenover en
die dus den top van den driehoek vormt, staat in verbinding
met het rooster en de twee andere zijn elk aan een der gloeidraadeinden verbonden. Deze gloeidraad wordt gevoed door
een 4 V-accu, waarvan de stroom te regelen is met behulp
van een regelbaren weerstand, genaamd gloeidraadweerstand.
1) 1 microfarad = 1 millioenste farad = 1 p,F.
Het millioenste deel wordt aangeduid door voorvoeging van micro Qx.)
,, duizendste ,,
,,
,,
,,
,,
,, milli (m) b.v. mA
2) 1 megohm = 1 millioen ohm = 1 MI i.
Het millioenvoud wordt aangeduid door voorvoeging van mega (M)
,, duizendvoud
,,
,,
,,
,,
,, kilo (k) b.v. kV
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De eigenaardige opstelling van de pennen der lamp wordt
door alle radiolampenfabrieken toegepast, om verkeerde aan
sluitingen te voorkomen; immers het is wel duidelijk, dat
de gloeidraad, die berekend is op een spanning van slechts
4 V, direct door zou branden als hij bij vergissing aangesloten
werd op de anodebatterij van 50 V.
De eenvoudigste en vlugste wijze om de onderdeden bij
.Isolatieband

contactstrookje

7

Schroefje rne*
bollen kop.
tevens aanslultklem

Staniol

Stanlol

Glasplaat

Fig. 243.

Potloodlijnen
(roostedek)

Roostercondensator en -lekweerstand.

elkaar te krijgen, is natuurlijk ze te koopen. Sommige kunnen
echter tamelijk gemakkelijk door ons zelf worden gemaakt.
Zoo b.v. de roostercondensator en het roosterlek. Onder
een plaatje eboniet van 10 X 8 cm schroeven wij aan de beide
korte zijden een reepje van hetzelfde materiaal, ter breedte
van 7 mm. Deze reepjes dienen om het plaatje een klein eindje
boven de tafel te houden (zie fig. 243). Vervolgens hebben
wij twee stukjes staniol noodig, precies 80 X 36 mm elk. Wij
leggen één velletje op de plaat eboniet en klemmen het aan
den eenen kant vast op het eboniet met behulp van een reepje
koper en een schroefje met ronden kop, zoodat wij onder dien
kop ook een koperdraadje kunnen vastzetten. Op het velletje
staniol leggen wij een plaatje dun glas, 60 X 36 mm groot.
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Het tweede velletje staniol wordt nu op het glas gelegd en aan
den anderen kant, op dezelfde wijze als het onderste, vast
geklemd. De velletjes mogen onderling op geen enkele manier
contact maken. In het midden spannen wij nog een stukje
isolatieband dwars over het staniol en bevestigen dat aan
weerskanten met een punaise. Het is zeer aan te bevelen hierbij
het plaatje eboniet ter plaatse te ondersteunen, daar het anders
licht in tweeën breekt.
De roostercondensator is nu al gereed en de roosterlekweerstand wordt in een handomdraaien gefabriceerd. In fig. 243 zien
wij drie evenwijdige stippellijnen. Die lijnen, maar dan niet
gestippeld, trekken wij met potlood op het eboniet, goed dik
en zóó, dat zij flink contact maken met de reepjes koper aan
weerskanten. Het aantal potloodlijnen, dat het best voldoet,
hangt af van de lamp en van de kwaliteit potlood. Als eenmaal
het toestel in gebruik genomen is, vinden wij dat gauw
genoeg.
En dan is er ook een lampvoetje noodig. Wij kunnen het
koopen, maar door vier losse contra-stekers aan te schaffen
i.p.v. het voetje, sparen wij weer een paar kwartjes uit. Om
er zeker van te zijn, dat de gaten voor die vier contra-stekers
zuiver op de juiste afstanden worden geboord, doopen wij de
pennen der lamp slechts heel even in witte verf en drukken
ze daarna tegen het eboniet. (Zie ook fig. 242).
Wij kunnen den telefooncondensator zelf maken van een
aantal velletjes staniol, die van elkander gescheiden gehouden
worden door grootere velletjes in gesmolten paraffine gedrenkt
papier. Knip 10 velletjes staniol van 80 X 25 mm precies en
11 velletjes papier van 70 X 32 mm. Het doet er niet toe of
het papier voor of na het knippen in de paraffine wordt gedrenkt.
Op de wijze in fig. 244 aangegeven, worden nu papier- en staniolvelletjes op elkaar gestapeld. Bij vergissing zijn daar een paar
velletjes te weinig geteekend, maar dat doet aan de duidelijkheid
niets af. Het heele stapeltje kan handig tusschen twee stukken
karton geklemd worden met behulp van een elastiekje of draadje.
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Wij bevestigen het tegen den onderkant van het lampbordje
met een houten klampje.
Karton

Staniol

Staniol

Papier gedrenkt
■ in gesmolten
paralline
Met zijde vast gebonden

Koperdraden voor aansluiting .

Fig. 244.

De telefooncondensator.

Voor den gloeidraadweerstand hebben wij 2,75 m chroomnikkeldraad noodig, van 0,4 mm middellijn (Nr. 27 S.W.G.),
dat wij stevig om een houten gordijnring wikkelen van ongeveer

dosje
Schroefje

1

Schroefje J

30

li
Contactarm van
veerkrachtig

1
\

Houten gordijnring

geelkoper Houtschroef

Fig. 245.

Onderkant
lamp bordje

Gordijnring
met weer- /
standdraad

De gloeidraadweerstand.

5 cm middellijn. Het begin van den draad zetten wij met een
klein houtschroefje vast en het eind eveneens. De gordijnring
wordt daarna met een paar schroefjes aan den onderkant van
het lampbordje bevestigd (zie doorsnede teekening, Hg. 245).
In het middelpunt van den ring boren wij een gaatje in het
eboniet, waardoor de spil van het glijcontact moet draaien.
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Dit contact wordt gemaakt door een veerkrachtig geelkoper
reepje te soldeeren aan den kop van een houtschroef (lengte
± 5 cm). Vervolgens steken wij het schroefje met de punt
naar boven door het gat en schroeven het zoover in een klosje,
totdat het koperen reepje goed contact maakt met den weerstanddraad. De scherpe randen van het reepje moeten daar
met een vijltje afgeschuind worden, zoodat het niet achter de
windingen kan blijven haken, of hen spoedig doet doorslijten.
Aan den onderkant van het lampbordje schroeven wij langs
de twee langste zijden een paar dikke hardhouten latten van
2 cm breedte bij 6,5 cm hoogte, op dezelfde manier als bij
den roostercondensator, met het doel ruimte onder de plaat
eboniet te krijgen voor de aansluitingen.
Het eenige wat wij nu nog hebben te doen, is vier paar
mannetjes monteeren en de aansluitingen maken als aangegeven
in het schema van fig. 246.
Is ook dit klaar, dan zetten wij de lamp op haar plaats en
draaien het knopje van den gloeidraadweerstand een weinig
om. Laat nooit de lamp zoo helder mogelijk branden, anders
is zij gauw op. Het beste is de lamp altijd zoo laag mogelijk
te laten branden als nog vereenigbaar is met een goede ontvangst.
Na een weinig zoeken met de knopjes van de afstemspoel
zijn al spoedig seinen te hooren en ook muziek wordt met
dit toestel beter ontvangen dan met een kristalontvanger.
Terugkoppeling. De gevoeligheid van dit toestel kan aan
merkelijk worden verbeterd door den draad tusschen den
telefooncondensator en A te verwijderen en aan den con
densator en A twee langere draden te bevestigen, die verbonden
moeten worden met een draadspoeltje, stevig gewikkeld op een
kartonnen kokertje van ± 8 cm middellijn. Wij gebruiken
voor het spoeltje koperdraad met katoenomspinning. De dikte
van het draad is 0,5 mm (Nr. 25 S.W.G.). De spoel bestaat
uit 35 windingen. Wij laten nu dit spoeltje langzaam zakken
in de afstemspoel. De seinen of de muziek worden steeds luider,
totdat wij plotseling een klik hooren, gevolgd door een sissend
!
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geluid. Wij houden het spoeltje nu weer iets hooger, op een
punt juist vóórdat de klik werd gehoord. Laten wij echter het
sissen voortduren, dan gaat de zuiverheid van de muziek of
der seinen verloren en, wat van nog veel méér belang is, de
antenne gaat golven uitzenden, die zeer storend zijn voor
naburige amateurs.

V

I5Ö"-^VÜLT

Lampbordje

Gloeidraad weerstand

Rooster condensator
^en ^lek^^

>-Uf A.

.4 Vdl

Afstemspoel volgens
flg. 233

Teleloonconc ensator

Fig. 246.

Schema van een eenvoudigen lampontvanger.

Mocht het geluid niet sterker worden, verwissel dan de aanslui
tingen óf bij het spoeltje, óf bij A en den telefooncondensator.
Met behulp van het spoeltje hebben wij den versterkten
anodestroom invloed laten uitoefenen op den antennekring.
Hij heeft de stroompjes in den antennekring versterkt; deze
oefenen bijgevolg een grooteren invloed uit op het rooster,
zoodat de variaties in den anodestroom veel en veel grooter
worden, hetgeen zeer goed te bemerken is aan het sterkere
geluid in de telefoons. Wij noemen dit terugkoppelen.
Versterken wij de stroompjes in den antennekring te veel,

t
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dan sterven zij nooit uit en de antennekring zendt dan golven
uit van het type afgebeeld in fig. 236.
In fig. 247 zien wij, hoe van een één-lamps- een twee-lampstoestel is te maken. De tweede lamp dient om de gelijkgerichte
stroomen in den anodekring van de eerste lamp te versterken.
Door toepassing van dezen laagfrequent versterker wordt de
ontvangst gemiddeld driemaal sterker.
Het laagfrequent paneel gelijkt heel veel op het lampbordje
van fig. 246. Verder hebben wij een transformator met ijzerkern
JO

«w.

Lampbordje als
in lig. 246

Laagfrequent
transformator

u n Ja i re

Fig. 247.

Paneel voor
laoglrequent-lamp
Gloeldraad
■
weerstand

Schema voor laagfrequent versterker.

noodig, die speciaal vervaardigd is voor laagfrequent ver
sterking. Wij moeten er vooral op letten, dat het einde der
secundaire en het einde der primaire wikkeling worden aan
gesloten volgens het schema van fig. 247.
Het is ook heel goed mogelijk twee van deze laagfrequent versterkingspaneelen te gebruiken, zoodat wij dan een drielamps
toestel hebben, waarmede aardige resultaten zijn te bereiken.
Ditzelfde laagfrequent-versterkingspaneel kan ook verbon
den worden met den kristalontvanger van fig. 234. De
primaire wikkeling van den ijzerkerntransformator wordt dan
verbonden met de telefoonklemmen van den kristalontvanger.
Over deze klemmen moet dan een condensator worden gescha
keld, als afgebeeld in fig. 244.
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In vele landen en ook in Nederland zijn gebruikers van
ontvangtoestellen verplicht van de aanwezigheid dier toestellen
kennis te geven aan den directeur van het rijkstelegraafkantoor
ter plaatse, of aan dien van een naburig kantoor, indien ter
plaatse zulk een kantoor zich niet bevindt. In ons land komt
het hier op neer, dat men naar het dichtstbijzijnde postkantoor
of bijkantoor gaat en daar een formulier vraagt „tot aangifte
van inrichtingen voor het ontvangen van radiotelegrafische of
(en) radiotelegrafische seinen”. Dit formulier is kosteloos, men
vult de vragen in en krijgt bij inlevering een ontvangbewijs,
dat „te allen tijde moet kunnen worden vertoond, bij gebreke
waarvan wordt geacht, dat geen formulier is ingeleverd”. Dit
laatste is strafbaar, ook als men een simpel ontvangertje bezit,
waarmee nooit anders geluisterd wordt dan naar muziek.

1.

HOOFDSTUK XIX
ELECTRISCHE SPOORWEGEN

POORWEGEN hebben altijd de belangstelling gehad
van jong en oud. Nu de electriciteit haar intrede gedaan
' heeft op dit gebied, is een enkel woord over dit interes
sante onderwerp zeker niet misplaatst.
Wanneer de gesteldheid van den bodem niet van dien aard
is, dat zware dijken of andere kunstwerken noodig zijn, bestaat
de aanleg van de baan hoofdzakelijk uit het volgende. Eerst
wordt de grond geëffend en aan weerskanten wordt een sloot
gegraven. Dan brengt men ballast op de baan. Gewoonlijk
gebruikt men hiervoor grof grint. Ballast voert het regenwater
gemakkelijk af naar de slooten en gaat bovendien het stuiven
tegen bij het passeeren van den trein. De laag ballast, die in
den regel ± 20 cm dik is bij den aanleg van een baan, wordt
geleidelijk dikker door het zoogenaamde onderstoppen. Ten
gevolge van het grpote gewicht der treinen immers, komen
rails en dwarsliggers langzaam maar zeker lager te liggen.
De dwarsliggers drukken het grint dieper in den grond en
daarom moet steeds weer nieuwe ballast onder de dwarsliggers
gestampt worden, teneinde de rails op het zelfde niveau te
houden.
De dwarsliggers of biels, zware houten balken, die een
zeer speciale behandeling ondergaan om te verhinderen, dat
zij spoedig zouden wegrotten, dragen de rails, die daarop
bevestigd zijn met zoogenaamde stoelen (hg. 248). Op zeer
druk bereden sporen bedraagt de onderlinge afstand dezer
dwarsliggers i 66 cm, gemeten van midden tot midden;
i!
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overigens 78 cm. Reken dus maar eens uit hoeveel er liggen
op de drukst bereden lijn van ons land : Amsterdam Rotterdam,
waarvan de lengte volgens het spoorboekje 86 km is.
SPOORSTAAF NP 4S OP KLEMSTOEL.

ÉjjB
ZUAANZ1CHT,

LANGSDOQRSNEDE.

KLEM BOUT.

Fig. 248.

De spoorwijdte in ons land is 1,435 m. In ,,bogen” is dat
een ietsje meer; hoeveel meer hangt af van den straal van den
boog; hoe kleiner de straal, hoe grooter de spoorwijdte.
Rails zijn van staal. Hun gewicht per meter is zeer ver
schillend. Voor druk bereden hoofdsporen bedraagt dit 46 kg;
voor minder druk bereden hoofdsporen 42 kg en voor lokaal
spoorwegen 38 kg. De afzonderlijke ,,spoorstaven” of rails
worden aan elkander verbonden met behulp van laschplaten
en laschbouten. Zulk een verbinding heet een lasch.
Op enkele electrische spoorwegen in het buitenland wordt

I
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nog een derde rail gebruikt. Deze is dan geïsoleerd op de
dwarsliggers aangebracht buiten de gewone rails en dient als
geleider om den trein van stroom te voorzien. De stroom
keert terug langs de wielen en de rails of langs een vierde rail,
geïsoleerd aangebracht op het midden der dwarsliggers. Behalve
met laschplaten en -bouten zijn de rails ook nog door zware
blankkoperkabels verbonden om weerstandsverliezen in den
stroomkring zooveel mogelijk te beperken.
Naast de baan zien wij wel eens paaltjes staan met armen
of borden. Op het eerste gezicht gelijken zij veel op wegwijzers;
dit zijn hellingwijzers. Zij staan overal, waar de helling van
de baan verandert. Op de borden staat aangegeven hoe sterk de
helling is en vaak ook hoe lang. Horizontale vakken worden
ook door de hellingwijzers aangeduid. (Zie hg. 249.)
Meestal vinden wij ook nog kilometer- en hectometerpaaltjes
langs de baan. De eerstgenoemde zijn zwaarder of anders
gekleurd ter wille van de duidelijkheid.
Met behulp van deze paaltjes en een secondenwijzer kan
de snelheid natuurlijk eenvoudig berekend worden; immers,
de snelheid is gelijk aan den afgelegden weg gedeeld door
den tijd. Gesteld dus, dat de trein er 4 seconden over doet
om van het eene hectometerpaaltje naar het
n
volgende te komen, dan is de snelheid per uur

i

X 60 X 60 = 90.000 m of 90 km. Nu is er
4
ook nog een andere methode. Iedereen heeft
natuurlijk wel eens opgemerkt, dat de wielen met
een tik van de eene rail op de andere overgaan.
Nu zitten er onder een spoornjtuig meerdere
wielen en de onderlinge afstanden hunner
assen bepalen dus te zamen met de raillengte het rhythme
dezer tikken. Hierdoor moeten wij ons niet in de war laten
brengen en wij letten slechts op dien eenen tik, die door één
en hetzelfde wiel steeds bij het passeeren van een lasch wordt
gemaakt. Is de lengte der rails 12 m, dan is het aantal tikken
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der lasschen, dat in 43,2 seconden wordt opgenomen, gelijk
aan het aantal km per uur.
De electrische trein kan op dezelfde wijze worden samen
gesteld als een stoomtrein. In plaats van een stoomlocomotief
kan men dus een electrische het werk laten doen. Soms zien
wij twee stoomlocomotieven voor een trein; dit wordt o.a.
wel eens gedaan als een trein erg zwaar of lang is en toch met
groote snelheid moet rijden. In zulk een geval heeft men 2
machinisten en 2 stokers noodig, terwijl slechts 1 machinist of
bestuurder geheel alleen 2 electrische locomotieven kan besturen.
Als regel geschiedt dit echter om te voorkomen, dat voor het
vervoer van een stoomlocomotief, die elders noodig is, een
,,trein” moet worden ingelegd met een afzonderlijke dienst
regeling en een overbodig gebruik van den spoorweg. Men
laat zoo’n locomotief dan als ,,voorspan” loopen, wat vrij wat
eenvoudiger is. De voorste locomotief heet n.1. ,,voorspan”,
de andere „tusschenspan”.
In zoo’n electrische locomotief zijn verscheidene motoren
en elk paar motoren heeft zijn eigen schakelmateriaal, dat
te zamen met de verbindende kabels zeer zware stroomen
heeft te geleiden. Men houdt derhalve de motoren met hun
schakelmateriaal zoo dicht mogelijk bij elkaar. Het schakelen
gebeurt volgens het electro-pneumatische systeem door middel
van een zoogenaamden stuurcontroller. Hiervoor wordt een
stuurstroomspanning van 24 V gebruikt. In een electrische
locomotief bevindt zich voor en achter zoo’n stuurcontroller,
zoodat draaischijven niet noodig zijn, zooals voor stoomloco
motieven. Hoeveel paren motoren een electrische locomotief
ook hebben mag, zij worden alle door één van de beide stuurcontrollers in werking gesteld. Een stuurcontroller kan niet
worden verzet, tenzij de sleutel (d.i. een afneembare handle
of kruk) in den juisten stand staat. Voor eiken trein is er maar
één sleutel. De stuurcontroller wordt verzet met behulp van
een handle of kruk, die niet afgenomen kan worden en die
zóó is gemaakt, dat de bestuurder haar moet indrukken voor
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hij wegrijdt. Terwijl hij die kruk ingedrukt houdt, draait hij
haar in de verschillende schakelstanden. Om den trein tot
staan te brengen, schakelt de bestuurder den stroom uit en
remt. Mocht de bestuurder echter onderweg onwel worden,
of om een andere reden de kruk loslaten, dan veert de kruk,
die hij onder het rijden steeds ingedrukt moet houden, omhoog
en, al staat de kruk ook op maximum snelheid geschakeld,
de trein brengt zichzelf in den kortst mogelijken tijd tot staan;
automatisch wordt de stroom uitgeschakeld, de reminrichting
in werking gesteld en zand op de rails gestrooid.
Vandaar, dat men deze kruk doodemanskruk noemt.
De schakeltrein is het type, dat in ons land goed bekend
is. In plaats van één enkele locomotief heeft men hier ver
scheidene kleine ,,locomotieven”, ingebouwd in het einde van
enkele wagons, motorrijtuigen genaamd. Deze rijtuigen heb
ben slechts aan één einde een compleet uitgeruste bestuurdersruimte, terwijl op het andere balcon toch nog een stuurcontroller
is aangebracht om zoo noodig achteruit te kunnen rijden.
De schakelinstallaties bestaan uit 22 electro-pneumatische
rij schakelaars, welke niet alleen dienen om de aanloopweerstanden trapsgewijs af te schakelen, maar die ook gebruikt
worden voor het serie-parallel schakelen der beide groepen
motoren. Er zijn n.1. in elk motorrijtuig 4 gelijkstroommotoren,
elk van 750 V, die bij een stroomverbruik van 236 A per uur
210 pk leveren en dan ± 920 omwentelingen per minuut
maken. Daar de netspanning 1500 V bedraagt, staan dus steeds
2 motoren in serie geschakeld. Verder dienen de electropneumatische schakelaars ook voor het uitschakelen van ieen
deel der veldspoelen, waardoor het veld zwakker wordt enl de
rijsnelheid grooter.
Het aanzetten der motoren gaat heelemaal automatisch. De
bestuurder behoeft den stuurcontroller slechts in den gewenschten stand te zetten, b.v. ,,serie”, ,,parallel” of ,,verzwakt veld”,
waarna heel geleidelijk en precies op het juiste moment de
aanloopweerstanden automatisch worden afgeschakeld. Een
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zware trein, waarin 4 motorrijtuigen loopen, heeft een totaal
motorvermogen van ± 3360 pk, wat meer dan het dubbele
is van het vermogen der grootste Nederlandsche stoomlocomo
tieven. Vandaar dat electrische treinen zoo verbazend snel
aanzetten en reeds na 3 minuten een snelheid van 95 km per
uur hebben bereikt. (Zie ook blz. 275.)
In den regel bestaat een trein uit meer gewone rijtuigen dan
motorwagens, welke laatste gelijkmatig over den trein worden
verdeeld. Steeds loopt één motorwagen voor en één achter in
den trein ; dit geeft namelijk een groot gemak bij het omkeeren
van de rijrichting. Is de trein aan zijn eindstation aangekomen,
dan heeft de bestuurder slechts den ,,sleutel” af te nemen en
daarmee naar den wagen aan het andere einde te gaan, den
sleutel daar in zijn juisten stand te zetten en, zonder dat er
dus behoefde gerangeerd te worden, staat de trein al weer
klaar voor vertrek. Het groote verschil tusschen een schakeltrein en één getrokken door een electrische locomotief is, dat
eerstgenoemde een meeraderigen kabel heeft, die over de
geheele lengte van den trein doorloopt en waarop alle stuurcontrollers zijn aangesloten. Het gevolg is, dat alle motoren in
den geheelen trein tegelijk worden bediend van uit de cabine
van den bestuurder. Dit heet dan ook „treinschakeling’’. Deze
motoren ventileeren of koelen zich met lucht, welke zij zelf
aanzuigen en wel vanaf de balcons. Zij zuigen dus geen buiten
lucht aan, waardoor voorkomen wordt, dat stof, zand of gruis
in de motoren zou geraken.
Bij ons is het systeem van de derde rail niet bekend. Op
de Nederlandsche electrische spoorwegen wordt de stroom
toegevoerd door middel van een boven het spoor opgehangen
draad, die zuiver horizontaal gespannen is. De stroom wordt
afgenomen door veerende parallelogramvormige beugels, welke
aan den bovenkant een sleepstuk dragen, dat tegen den werkdraad
wordt gedrukt. Deze draad loopt niet zuiver evenwijdig
aan de rails, daar anders de sleepstukken te veel op één
plaats zouden slijten, doch zigtzagt heel geleidelijk een klein
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beetje heen en weer, van links naar rechts en weer terug. De
stroom keert terug langs de wielen en de rails.
De remmen zijn luchtdrukremmen. Zooals de naam reeds
zegt, werkt dit systeem met lucht onder druk. Elke wagon
heeft zijn eigen remmen met bijbehoorend luchtreservoir.
Dit laatste staat weer in verbinding met een pijpleiding, die
door den geheelen trein heen loopt. Daarom bevinden zich
aan de einden der wagons slangen, die gekoppeld moeten
worden aan de pijpleidingen der naburige wagons. Ook zijn
daar kranen aangebracht, die alle open moeten staan, behalve
die aan het achtereinde van den laatsten wagen. Wil de machi
nist of bestuurder remmen, dan zet hij de remkraan in zijn
cabine open, waardoor de luchtdruk in de pijpleiding afneemt.
Hierdoor komen de remtoestellen van alle wagons in werking.
Door de remkraan slechts weinig te openen, waardoor de
luchtdruk dus slechts langzaam daalt, is de machinist in staat
zeer geleidelijk de snelheid uit zijn trein weg te nemen en
zonder schokken te stoppen. Mocht een gedeelte van den trein
afbreken, door breuk van een der koppelingen b.v., dan ontstaat
natuurlijk een groot lek in de remlucht leiding, daar een der
remslangen dan ook afgescheurd is. Het gevolg is, dat de
lucht uit de pijpleiding wegstroomt, waardoor de trein vanzelf
tot staan komt, evenals het afgebroken gedeelte.
Elk wiel heeft twee remblokken en elk paar assen, d.w.z.
vier wielen of elk draaibaar onderstel, heeft één reminrichting.
De lucht wordt samengeperst door een compressor in de
motorwagens, die electrisch wordt aangedreven en automatisch
den luchtdruk weer op 7 atmosfeer brengt, zoodra hij beneden
een bepaalde waarde is gedaald.
Ondergrondsche electrische treinen hebben wij in ons land
nog niet. Zij komen in alle opzichten overeen met de schakeltreinen. De deuren worden echter alle tegelijk pneumatisch
geopend en gesloten. De conducteur stelt namelijk langs
electrischen weg de pneumatische inrichting in werking.
Bij de ondergrondsche treinen in Engeland wordt veel
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gebruik gemaakt van een derde rail. De stroom wordt afgenomen
door middel van een gietijzeren sleepstuk, dat doorloopend
tegen die derde rail gedrukt wordt. Als nu zoo’n trein over
eenigen afstand stroomloos door moet loopen, omdat het
onmogelijk is die derde rail b.v. bij wissels onafgebroken door
te laten gaan, dan wordt de stroom verbroken en gaan de gewone
lichten uit. Automatisch wordt in zulk een geval een accumu
latoren batterij ingeschakeld, waardoor op hetzelfde oogenblik
een noodverlichting in werking komt. Hetzelfde gebeurt ook
steeds, wanneer de derde rail stroomloos wordt.
«
Ten slotte nog het een en ander over de
||j
_____
seinen.
Er bestaan vele verschillende soorten,
/O
Q
waarvan wij alleen enkele der zoogenaamde
vaste seinen zullen noemen. Deze staan rechts
van de baan.
In de eerste plaats dan de hoofdseinpalen.
Zij worden onderscheiden in afstands-, inrij-,
spoor-, uitrij-, richtings-, blok- en herhalingsseinpalen. Hoofdseinpalen geven aan, of het door
deze seinen beveiligde gedeelte van den spoorweg
Fig. 250.
al dan niet door een trein bereden mag worden.
Hoofdseinpalen hebben een naar rechts uitstekenden arm,
die op en neer kan bewegen en aan het vrije einde een cirkelof zwaluwstaartvormige verbreeding bezit. Staat het sein op
veilig, dan wijst de arm schuin omhoog en toont ’s nachts een
groen licht; staat het op onveilig, dan ligt de arm horizontaal
en toont ’s nachts een rood licht. Alleen wanneer een vertakking
van het spoor moet worden aangeduid is het vrije einde van den
arm zwaluwstaartvormig verbreed, anders is het rond.
Als het noodig is, dat ’s nachts ook aan den achterkant
gezien moet kunnen worden of de seinpaal verlicht is, ziet
men aan dien kant alleen wit sterlicht bij onveilig en geen licht
bij veilig.
Afstandsseinpalen beveiligen kruisingen, bruggen en wisselaansluitingen. Zij worden voorafgegaan door een voorseinpaal
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en een baak. Tusschen den afstandsseinpaal en het te beveiligen
punt moet een afstand van ten minste 100 m liggen.
Inrijseinpalen geven aan, of een trein al dan niet een station,
een kruisspoor of een inrij spoor mag binnenrijden. Ook deze
worden voorafgegaan door een voorseinpaal en een baak.
Op dezelfde wijze geven de uitrijseinpalen aan of een trein
een station mag verlaten.
Spoorseinpalen geven op de stations het spoor aan, waarop
de treinen moeten binnenrijden.
Richtingsseinpalen vindt men alleen maar op de stations. Zij
geven aan in welke richting een trein vertrekken moet naar
een volgend station (b.v. op het Centraal Station te Amsterdam :
,,richting Haarlem” of ,,richting Zaandam”).
Blokseinpalen staan op de vrije baan ter beveiliging van een
„blok”. Zij worden voorafgegaan door een voorseinpaal en
een baak. Een spoorweg is n.1. verdeeld in blokken of vakken.
Twee opeenvolgende treinen mogen zich niet in hetzelfde
blok bevinden, de eerste moet er uit zijn, voor de tweede
er in mag.
Herhalingsseinpalen herhalen het door een vorigen paal
gegeven sein.
Wij hebben reeds enkele malen gesproken over voorsein palen. Deze palen hebben óf één naar rechts wijzenden, recht
hoekig afgesneden arm, die op en neer bewegen kan en ’s nachts
één licht toont, óf twee zulke armen, die om het zelfde punt
draaien kunnen en ’s nachts twee lichten toonen. Een voor
seinpaal geeft het sein „langzaam rijden”, „veilig”, of „waar
schuwing”. Een voorseinpaal mag steeds gepasseerd worden
tot aan den hoofdseinpaal. Staat de laatstgenoemde middelerwijl
op veilig, dan kan verder gereden worden. De afstand tusschen
beide palen moet minstens 500 m bedragen, terwijl de voorsein
paal onder normale omstandigheden op ten minste 850 m
vóór den hoofdseinpaal zichtbaar moet zijn.
Is aan den hoofdseinpaal, waarbij het voorsein behoort,
onveilig te wachten, dan staat de arm van het voorsein schuin
MORGAN en SIMS, Jongens en Electricitelt.
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omlaag en wordt ’s nachts bovendien een geel licht getoond.
Dit sein beteekent „langzaam rijden”. Aan tweearmige voorseinpalen wordt dit sein aldus gegeven: één arm loodrecht
omhoog en de andere schuin omlaag, terwijl ’s nachts boven
dien twee gele lichten op gelijke hoogte naast elkaar worden
getoond.
Is aan den hoofdseinpaal, waarbij het voorsein behoort,
veilig te wachten, dan staat bij éénarmige voorseinpalen de
arm schuin omhoog (evenals bij hoofdseinpalen) en wordt
’s nachts bovendien een groen licht getoond. Aan twee-armige
voorseinpalen wordt bij doorgaand spoor dit sein aldus gegeven :
één arm loodrecht omhoog en de andere schuin omhoog,
terwijl ’s nachts bovendien twee groene lichten op gelijke
hoogte naast elkaar worden getoond. Deze beide seinen beteekenen dus „veilig”. Bij aftakkend spoor is dit sein aldus: één
arm schuin omhoog en de andere schuin omlaag, ’s Nachts
wordt dan links een geel, rechts een groen licht getoond op
gelijke hoogte naast elkander. De machinist weet dan, dat hij
op aftakkend spoor komt en rechtsaf gaat, terwijl zijn maximum
snelheid daarbij 45 km/h niet mag overschrijden. Het groene
licht wordt n.1. getoond aan die zijde, welke „veilig” gegeven
wordt. In bovenstaand voorbeeld namen we aan, dat dit
rechts was.
Verder zijn er ook nog voorseinpalen met flikkerlicht, welke
vaak gebruikt worden op zeer gevaarlijke punten bij aanslui
tingen en gelijkvloersche spoorkruisingen. De bedoeling van dit
sein is de bijzondere aandacht van den machinist te trekken.
Rest nog te vermelden wat een baak is. Een baak bestaat
uit twee planken, die achter elkaar naast het spoor (rechts
dus, zooals reeds in het begin is opgemerkt) op paaltjes zijn
opgesteld. Beide planken loopen schuin op, zijn wit geschilderd
met 7 zwarte strepen schuin daarover heen en staan 850 m
van den hoofdseinpaal af, waarop de baak betrekking heeft.
Baken komen voor bij hoofdseinpalen met bijbehoorende
voorseinpaal. Haar beteekenis is: ,,geeft acht”.
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Tegenwoordig komen seinen, bestaande uit electrische lan
taarns met gekleurde glazen, ook meer en meer in gebruik.
In Amerika, waar de seinen een geheel ander beeld vertoonen dan hier, is men reeds zóó ver, dat de machinist op
een toestel voor zich in de cabine, dat de verschillende seinen
precies weergeven kan, het eerstvolgende sein kan aflezen, reeds
geruimen tijd voordat dit laatste zelf zichtbaar wordt. Dat dit
bij mist van zeer groote waarde kan wezen, behoeft zeker
wel geen nader betoog. Het toestel is te ingewikkeld om in
het bestek van dit hoofdstuk te worden beschreven, maar
het is alweer de electriciteit, die deze groote verbetering
mogelijk heeft gemaakr.
Het bestaande electrische net van de Nederlandsche Spoor
wegen werd in 1938 meer dan verdubbeld, zoodat dit 500 km
omvatte met ingang van de zomerdienstregeling van 1938, of
14 % van het geheele Nederlandsche Spoorwegnet. Op de
nieuw geëlectrificeerde baanvakken werd electrisch stroomlijn
materiaal in dienst gesteld. Dit is van Nederlandsch fabrikaat.
Er werden zeer hooge eischen gesteld betreffende de aanzetsnelheid: binnen één minuut moest een snelheid van ruim
90 km/h bereikt kunnen worden. Vandaar, dat een driewagentrein een vermogen heeft van liefst even 2000 pk! De groote
stoomlocomotieven, die de D-treinen trekken, zijn in den
regel nog geen 2000 pk sterk. De tweewagentreinen hebben
een vermogen van 1000 pk, zoodat een vijfwagentrein 3000 pk
sterk is, een zeswagentrein (2 driewagentreinen) 6000 pk en
een tienwagentrein (2 driewagen- en 2 tweewagentreinen) .ook
6000 pk! Zou men een twaalfwagentrein samenstellen uit 4
driewagentreinen, dan had deze een vermogen van 8000 pk!
Door de electrificatie van de lijnen Amsterdam-Amersfoort,
Utrecht—Amersfoort en Utrecht—Hilversum is opnieuw 77
km aan het reeds bestaande electrische spoorwegnet toegevoegd.
Hierdoor bedraagt de totale lengte van het geëlectrificeerde
spoorwegnet ruim 600 km, hetgeen bijna 20 % van het totale
net is; of, anders gezegd: meer dan een derde van het totale
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aantal personenkilometers wordt electrisch gereden. De maxi
mum snelheid van het nieuwe gestroomlijnde materieel bedraagt,
evenals die van de Diesel-electrische vijfwagentreinen, 160
km/h. Voorloopig echter, zal deze maximum snelheid de 130
km/h niet overschrijden.
De Nederlandsche Spoorwegen zijn, ook wat dit electrisch
stroomlij nmaterieel betreft, trouw gebleven aan het systeem
van de „treinschakeling ” (zie blz. 270). Dit is geen wonder
als we bedenken, dat we in ons land betrekkelijk korte tra
jecten hebben, zoodat alleen al hierom dit systeem de voor
keur verdient. Immers, zouden we het andere systeem kiezen,
dan hadden we electrische locomotieven en dan moest er telkens
bij omkeeren van rijrichting met die locomotieven gerangeerd
worden, zooals b.v. in Zwitserland. Vandaar, dat ook onze
Dieseltreinen volgens dit systeem zijn gemaakt. In andere
landen, waar men soms dagenlange trajecten kent, zooals in
Amerika, komt het wel voor, dat men Diesel-electrische loco
motieven gebruikt, die net als gewone stoomlocomotieven voor
een trein gespannen worden, die al of niet uit speciale wagens
bestaat. Als voorbeeld van zoo’n specialen trein zouden we
o.a. kunnen noemen den ,,Super Chief”.
,,Super Chief” (vrij vertaald: ,,Opperhoofd der Opper
hoofden”) is de naam voor een reeks Diesel-electrische stroom
lij ntreinen, die in slechts 391 uur de ruim 3564 km afleggen
tusschen Chicago en Los Angeles, dwars door Noord Amerika
(36 J uur bij den proefrit). Op de locomotieven staan de woor
den : SANTA FE. Dit is de naam van de spoorwegmaatschappij,
die deze lijn exploiteert.
Iedere trein bestaat uit 11 wagens, waarvan de eerste twee
de Diesel-electrische locomotief vormen, welke een vermogen
heeft van 3600 pk. De treinen zijn van ongeschilderd roestvrij
staal, hebben een maximum snelheid van 136 km/h, bereiken
een gemiddelde van 90 km/h (97 km/h bij den proefrit) en zijn
alleen toegankelijk tegen een extra toeslag. Sommige wagens
zijn van binnen met Indiaansche motieven versierd. Speciale
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aandacht is geschonken aan verlichting en ventilatie. De ramen
blijven steeds dicht, doch ’s zomers wordt sterk afgekoelde,
’s winters verwarmde buitenlucht binnengevoerd, die in beide
gevallen stofvrij gemaakt is. ,,Air-conditioning” noemen de
Amerikanen dat. De daken, wanden en vloeren zijn zoowel
voor geluid, als voor temeratuurverschillen geïsoleerd. Als
de deuren gesloten worden, vouwen de treden zich automatisch
op en verdwijnen uit het gezicht. Er is plaats voor 104 passa
giers. Er zijn ook slaapplaatsen in den trein. Zelfs voor lange
menschen zijn deze ook ruim genoeg : 1,95 m lang. Verder
is er één postrijtuig, één gecombineerd post- en bagagerijtuig,
twee wagons met compartimenten en salons, één rijtuig met
conversatiezaaltje, kapperszaak, bar en verblijf voor de uit
12 koppen bestaande bemanning, één restauratiewagen, terwijl
de resteerende drie rijtuigen voor de ééne helft bestaan uit een
,,uitzicht”wagen en voor de andere helft slaapwagen zijn of
bestaan uit compartimenten en salons.
De rails voor dezen specialen trein zijn ook van speciaal
gewicht, n.1. 55,5 kg/m! (Vergelijk gewicht van Nederlandsche
rails, blz. 266).
De locomotief is 42,90 m lang, de geheele trein: 261 m.
Voorzien van brandstof en water, doch overigens leeg, weegt
de trein van 11 wagens : 643647,5 kg, waarvan 257640,5 kg
voor rekening van de locomotief komen. De locomotief bestaat
uit 2 eenheden van 1800 pk elk, die gelijktijdig en ook afzon
derlijk kunnen worden bediend. Elke eenheid heeft twee
12-cylinder twee-tact Dieselmotoren in V-vorm, die elk 900
pk leveren bij 750 omwentelingen per minuut. De motoren
zijn ieder gekoppeld aan een 600 V gelijkstroom dynamo.
De twee dynamo’s in elke eenheid leveren stroom aan 4 electromotoren van 450 pk elk, zoodat het totaal vermogen van de
locomotief 2 X 4 X 450 pk = 3600 pk bedraagt.
De bediening is uiterst eenvoudig : er zijn maar drie handles :
gas, de hefboom voor voor- en achteruit en de rem.
De machinist zit in een soort auto-fauteuil en heeft een
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onbelemmerd uitzicht door groote, splintervrije voorruiten, die
van automatische ruitenwisschers zijn voorzien. Mocht er zich
ijs op die ruiten willen vormen, dan zorgt een handig apparaatje
ervoor, dat het meteen weer verdwijnt.
Door de groote snelheid van dezen trein is het noodig, dat
de machinist weet of het blok, volgende op dat, hetwelk hij net
binnenrijdt, bezet is door een voorgaanden trein (zie ook
blz. 272 en 273). Onder bepaalde omstandigheden kan het
zelfs gewenscht wezen, te weten, of dit dan misschien met
het daaropvolgende blok het geval is. Een gewijzigd blokstelsel
is daarom ingevoerd met geheel nieuwe seinen en thans kan
de machinist op den ,,Super Chief”, op het moment, dat hij
een veilig bloksignaal passeert, tevens zien of het daaropvolgende
èn het dAAropvolgende blok bezet zijn. Hij kan dan zoonoodig
zijn snelheid een weinig daarnaar regelen.

HOOFDSTUK XX
ZWAKSTROOMVERLICHTING

/l ET zwakstroom kan door iederen amateur nog heel
I \ / I wat practisch en nuttig werk worden verricht. Zoo
1 V 1 heeft bijna iedereen in zijn huis wel een donkeren
hoek of een diepe kast, waar men zich altijd behelpen moet
met lucifers of andere gevaarlijke, onhandige en slechte licht
bronnen. Eén of meer zwakstroomlampjes, gevoed door onze
zelfgemaakte accubatterij (fig. 65) of door onzen transformator
(fig. 192 en 193), kunnen voor altijd een einde maken aan dien
onaangenamen toestand.
Zwakstroomverlichting is pas goed bruikbaar geworden
door de uitvinding van metaaldraadlampjes, zooals Tungstenof Wolfram-, Osramlampjes enz. In de oude
lampjes bestond de gloeidraad uit koolstof.

Een kooldraadlamp

verbruikt ongeveer 3| W per kaars, terwijl een
metaaldraadlamp]e slechts ± 1 W per kaars ver
bruikt. Het metaaldraadlampje is derhalve onge
veer drie maal zoo zuinig, zoodat bij gebruik van
Fig. 251.
Een 4 V-kool- dezelfde batterij, dezelfde lichtsterkte verkregen
kan worden met slechts één derde van de stroomvoor mignonsterkte, welke voor een kooldraadlampje noodig is.
fitting.
± 2/3 der
ware grootte.
Metaaldraadlampjes

kunnen voor alle voltages gemaakt worden. Het voltage,
ampèrage en de kaarssterkte van de meest voorkomende types
volgen hier:
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Zwakstroom metaaldraadlampjes
Volt

Ampère

Kaarssterkte

Stroombron

1,25
2,5
2,5
3,5
3,5
4,5
2
4
4
6
6
12
12

0,25
0,15
0,3
0,15
0,3
0,3
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1

0,25
0,4
0,6
0,5
0,9
1,2
0,5
2
4
3
6
6
12

1 droog element
zaklant.-batterij v.2 elementen

r

„ 3

batterij van 3
2 V-accu (1
4 V-accu (2
4 V-accu (2
6 V-accu (3
6 V-accu (3
12 V-accu (6
12 V-accu (6

elementen
cel)
cellen)
cellen)
cellen)
cellen)
cellen)
cellen)

Vergelijk van fig. 251 en 252 doet ons zien, dat de gloeidraad
der metaaldraadlamp veel langer is dan die der kooldraadlamp.
Tegenwoordig worden de metaalgloeidraden meestal
spiraalvormig opgerold, zooals b.v. in de vèrstraallampjes voor rijwiellantaarns.
Lampjes voor mignon-fittings zijn verkrijgbaar
met twee verschillende hulzen: de Edison- of
schroefhuls en de SwanFig. 252.
of bajonet-sluitinghuls.
DwergmetaalBij lampen voor huisdraadlampje.
verlichting komen deze
twee types van hulzen ook voor,
Enkelpolig
Dubbelpolig
maar dan grooter.
Fig. 253. Lampjes voor bajonetLampjes voor bajonet-mignon-fitof Swan-mignon-fittings.
Jz 2/3 der ware grootte.
tings zijn verkrijgbaar met één en
met twee contacten (zie'fig. 253).
De eerstgenoemde soort (met 1 contact) wordt nagenoeg alleen
A

!
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gebruikt voor auto’s en motorfietsen, waar de massa (d.w.z. het
metaal van den auto) den stroom terugleidt, waardoor vele
draden kunnen vervallen.
De fittings voor deze
lampjes zijn ook in ver
schillende uitvoeringen
Porceleinen
Metalen schroel
Metalen Swanlitting voor vaste
schroellitting
fitting voor
in den handel. De andere
montage
voor vaste
vaste montage
montage
soort (met 2 contacten)
Klem
■Veerende
voor soepel
komt voor in lampjes
contactsnoer
Z/U
J stilten
van 4—220 V (illuminatielampjes, naaimachinelampjes, enz.)
Isolatle-materlaal van
porc^leln zooals In
Een andere fitting voor
•n Swanllttings ge
Swanfittlng
bruikelijk is
voor snoer
zwakstroomverlichting is
Fig. 254.
nog de dwergfitting (voor
zaklantaarnlampjes). Dit
is de kleinste schroeffitting. Tot slot zij nog vermeld de staafof buisfitting, welke b.v. in richtingaanwijzers en ook wel in
achterlichten en stoplampen van auto’s voorkomt.
Fig. 254 toont ons fittings voor vaste montage (bovenste
rij) en voor snoer. Eerstgenoemde soort bestaat in porcelein
en metaaluitvoering, terwijl de fittings voor snoer in den regel
van metaal of bakeliet zijn.

Zwakstroomgeleidingen
kunnen, voor zoover zij binnenshuis blijven, van schelledraad
worden aangelegd. De middellijn van dit draad moet liefst
niet kleiner zijn dan 1,2 mm (Nr. 18 S.W.G.). Zoodra de
geleiding maar even buitenshuis komt, al is het maar onder
een afdakje, of op een veranda, zoodat zij nog niet eens direct
aan den regen is blootgesteld, verdient het toch de voorkeur
op die plaatsen rubberaderleidingen te bezigen. Hangende,
op- en neertrekbare en alle verplaatsbare lampen behooren
met snoer te worden aangesloten. Dit bestaat uit vele, fijne,
samengevlochten draadjes, geïsoleerd met zijde. De draden
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mogen in geen geval langer zijn, dan strikt noodzakelijk is.
Als een batterij van elementen op een zwakstroomgeleiding
wordt aangesloten en men op verschillende punten dier gelei
ding de spanning opmeet, zal men tot de ontdekking komen,
dat de spanning sterk afneemt, hoe verder men van den
stroombron verwijderd is. Men noemt dit spanningsverlies
(vergelijk blz. 89). Hoe langer de draden worden, hoe grooter
het spanningsverlies. Zoo brandt een lampje aan het einde
van twee lange draden lang zoo helder niet als vlak bij den
stroombron.
Een voorbeeld met getallen kan dit misschien duidelijker
maken. Men heeft b.v. een 3,5 V-lampje, dat 0,32 A neemt.
De stroombron is een batterij van drie droge elementen, elk
van 1,5 V. De inwendige weerstand van ieder element bedraagt
0,5 ft. De draad heeft een lengte van ruim 91 m, een dikte
van 1,2 mm (Nr. 18 S.W.G.) en een totalen weerstand van
1,33 ft. Rekening houdende met overgangsweerstand in de
verschillende aansluitingen met inbegrip van den schakelaar,
kunnen wij dien weerstand (den uitwendigen dus) stellen op
1,5 ft. Hierbij moet nog worden gevoegd de inwendige weer
stand der batterij en de weerstand der lamp.
De totale weerstand is derhalve
1,5 + 3 X 0,5 + 11 = 14 Q.

emk = 1,5 X 3 = 4,5 V.
r

= 14 ft.

-I

— = 0,32 A.
14

i

Het spanningsverlies in de batterij bedraagt derhalve I X R
= 0,32 X 1,5 = 0,48 V, in de geleiding 0,32 X 1,5 = 0,48 V,
te zamen 0,96 V. Voor het lampje blijft dus over 4,5 — 0,96 =
= 3,54 V.
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Schakelaars

kan men maken volgens de aanwij zingen in Hoofdstuk VIII.Tegen
woordig zijn nette zwakstroomschakelaars niet zoo erg duur
meer. Fig. 255 toont ons enkele
der meest voorkomende soorten.

Draaischakelaar

Tulmelschakelaer

Hefboom» c bak e laar

Fig. 255.

Batterijen

voor zwakstroomverlichting geven de meeste voldoening als
zij uit accumulatoren bestaan. Vooral dan, wanneer meerdere
lampjes tegelijk moeten kunnen branden en de amateur zelf de
batterij laden kan. Droge elementen zijn ook wel te gebruiken,

J1

A

Schakelaar
Batlerij

Fig. 256.

Parallel geschakelde lampen.

maar zij geraken gauw uitgeput, terwijl Leclanché-elementen
slechts aan te raden zijn, indien maar 1 zaklantaarnlampje
tegelijk en dan nog alleen gedurende zeer korten tijd behoeft
te branden. Bij laatstgenoemde elementen treedt heel spoedig
polarisatie op, waardoor het lampje dan niet helder branden kan.
Zij hebben echter het voordeel, dat zij zeer goedkoop zijn in
onderhoud enden billijksten stroombron vormen voor een zaklan
taarnlampje. Voor kooldraadlampjes leveren zij te weinig stroom.
Als men droge elementen wil gebruiken voor lampjes, die
meer dan 2 A nemen, moeten eerstgenoemde serie-parallel
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schakeld worden (zie hg. 59 ; 2). Twee zulke groepen droge
elementen, serie-parallel geschakeld, gaan veel langer mee dan
twee batterijen van serie-geschakelde elementen, die betrekkelijk
spoedig na elkander sneuvelen.
Lampen kan men óf in serie, óf parallel schakelen, mits
men rekening houdt met het voltage, waarvoor zij gemaakt
zijn. Schakelt men ze parallel (hg. 256), dan moet het op de
lampen aangegeven voltage gelijk zijn aan dat der batterij.
Wil men lampen in serie schakelen, dan moet het op de lampen

Schakelaar

Batterij

Fig. 257. Lampen in serie geschakeld.

aangegeven voltage, vermenigvuldigd met hun aantal, gelijk
zijn aan de spanning der batterij (fig. 257). Bovendien moeten
de lampjes in dit geval alle precies gelijk zijn en dus denzelfden
weerstand bezitten.
Veronderstellen wij eens, dat iemand een aantal 6 V-lampjes
wil laten branden op een 6 V-accu. Hij zal ze in dat geval
parallel moeten schakelen. Bezit hij echter niet anders dan
2 V-lampjes, dan kan hij niet anders doen dan 3 van deze in
serie schakelen. Natuurlijk kan hij een tweede groep van 3
in serie geschakelde lampjes parallel met de eerste groep scha
kelen. Laat de capaciteit van den accumulator het toe, dan kan
hij zelfs nog meer groepen maken.
Het is soms wel eens handig één lampje door middel van
twee schakelaars, die zich op verschillende plaatsen bevinden,

i
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aan of uit te kunnen doen. Dit kan het geval zijn in gangen
en op trappen. Iemand gaat b.v. een trap op en draait eerst
een schakelaar om, waardoor hij het lampje boven aan die
trap inschakelt. Is hij boven en passeert hij den tweeden scha
kelaar, dan draait hij daarmee het licht weer uit. Hiervoor zijn

A k)1-Té
1

B

Schakelaar

]•

Schakel
Batterij

Lamp

Fig. 258. Schema voor trapschakeling.

zoogenaamde trap- of hotelschakelaars noodig, terwijl een
dergelijk circuit behoort te worden ingericht als aangegeven
in fig. 258.
De hefboomen der schakelaars moeten altijd op één der
contacten rusten en men mag ze nooit halverwege tusschen
de contacten in laten staan, zooals in fig. 258. In de afbeelding
is het alleen maar zoo geteekend om de contacten E, C, F en
D goed te laten zien.

I

!

*

Wandarmpjes
er een toont,
van geelkoper, zoo ongeveer als fig. 259
kosten maar heel
weinig, zien er heel
netjes uit en maken
dat een zwakstroomverlichting er veel
,,echter” uitziet.
Het spreekt van
Fig. 259.
zelf, dat men ookwel
fittings kan koopen
en die op een stukje koperbuis kan vastschroeven, na eerst draden
te hebben aangebracht, maar men heeft dan voor een ietsje
minder een leelijk ding, waaraan bovendien nog tijd is verspild.
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Kleine droge batterijen
bestaande uit drie kleine elementen in een kartonnen doosje
(zie hg. 260) zijn nagenoeg
overal verkrijgbaar en komen
ons heel goed te pas bij het
maken van handlantaarns. De
ze batterijtjes zijn maar klein
en zijn bedoeld om alleen af
m
en toe en dan nog slechts
gedurende korten tijd stroom
+1
J te leveren aan een zaklantaarnlampje. Wanneer zij op
deze wijze worden gebruikt,
kunnen sommige wel 14 uur
branden; laat men ze echter
onafgebroken
ingeschakeld,
Fig. 260. Een droge batterij van drie
elementen. (Maten bij benadering in mm).

i
••
••
K
.. i
dan Z1Jn Z1J na 5 UUr totaal

uitgeput en waardeloos. Het
is dus veel verstandiger het lampje slechts af en toe een paar
minuten lang te branden en dan weer uit te schakelen, waar
door de batterij gelegenheid krijgt zich eenigszins te herstellen.

Een electrische handlantaarn

is een handig ding, dat bijzonder gemakkelijk te maken is.
Fig. 261 stelt er een voor en wij zien daaruit, dat het een houten
doosje is, dat zoo groot moet wezen, dat de batterij (zie maten
hg. 260) er in kan. Aan den achterkant moet een deksel, dat
vastgezet moet kunnen worden, scharnierend worden aange
bracht, zoodat wij zonder bezwaar een ander batterijtje kunnen
inzetten. Wij schroeven een 3,5 V-zaklantaarnlampje in een
dwergfitting aan den voorkant van het doosje, monteeren een
gewoon schakelaartje aan den bovenkant, schakelen batterij,
lampje en schakelaar in serie en zijn, na een handvat, in den
vorm van een riempje, met schroeven en ringetjes te hebben
aangebracht, klaar. Het voordeel der plaatsing van den schakelaar
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aan den bovenkant is, dat de vingers van dezelfde hand, die
de lantaarn draagt, tevens het licht kunnen aan- of uitdoen.
Het eenige nadeel van deze lantaarn is, dat het lampje buiten
het kastje uitsteekt en gevaar loopt te worden stuk gestooten.
De lantaarn volgens fig. 262 vervaardigd, is in dat opzicht
een verbetering. Daar zij op precies dezelfde wijze wordt

%

I.ê»
Fig. 261. Een electrische
handlantaam.

Fig. 262. Een verbeterde
electrische handlantaam.

gemaakt als de roode lantaarn van fig. 263 en alleen verschilt
in kleur van glas, zullen wij voor de beschrijving verwijzen
naar die der laatstgenoemde.
De roode lantaarn
afgebeeld in fig. 263, kan door verwisseling van het roode glas
door een gewoon ruitje ook als normale handlantaam dienst doen.
Koopen wij het roode glas bij een handelaar in fotografische
benoodigdheden, dan kan de lantaarn tevens dienst doen als
roode lamp in de ,,donkere kamer’*. Lang niet alle rood glas
toch, kan veilig voor fotografische doeleinden worden gebruikt.
Het kastje is dieper, omdat het lampje met fitting wordt
gemonteerd op een schuin staand plankje. Bepakken wij dit
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plankje en de overige vlakken achter het ruitje met wit papier,
dan wordt het licht nog een klein beetje sterker. Door den
schuinen stand van het plankje wordt het licht beter naar
beneden gericht. Den schakelaar monteeren wij weer bovenop
het kastje of op den zijkant. Het glas wordt geschoven in groeven,
die in de zijwanden en den bodem zijn aangebracht, dicht bij
den rand. Van boven sluiten wij de ruimte achter het glas af met
Haken om
het schildje
vast te
zetten

4

4

Lantaarn waarvan het schildje
en het glas zijn verwijderd

^■Spijkertjes

Schildje
Fig. 263.

waarachter
het haakje
Qrijpt

Een electrische lantaarn, die gemakkelijk in een roode lamp
veranderd kan worden.

een stukje hout van L-vormige doorsnede, zoodat het glas niet
weg kan en er geen wit licht in de donkere kamer kan komen.
Een roode lamp voor fotografische doeleinden mag dan ook alleen
maar rood licht uitstralen, want zelfs indien slechts door een
klein kiertje een straaltje wit licht naar buiten treedt, kunnen
negatieven of afdrukken, welke nog gefixeerd moeten worden,
hopeloos worden bedorven. Het bedoelde houten schildje zetten
wij met behulp van een paar haakjes en kleine spijkertjes vast.
De achterkant van de lantaarn is precies eender als van die,
welke in fig. 261 is afgebeeld.

II
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Een nachtlampje

I

=
=

om de wijzerplaat van een wekker te verlichten, zoodat wij
’s nachts gemakkelijk kunnen kijken hoe laat het is, zien wij
in hg. 264.
Het bestaat uit een plat, houten kistje, waarin een batterij
van drie droge elementen. Bovenop is dicht bij den voorkant
een fitting met zaklantaarnlampje (3,5 V) gemonteerd, terwijl

bouton

Fig. 264. Een electrisch nachtlampje.

daarachter de wekker moet kunnen staan. Batterij en lampje
worden in serie geschakeld met een schakelaar aan den voorkant
van het kistje, terwijl parallel met deze nog een tweede schakelaar
wordt aangebracht. Deze is peervormig en is eigenlijk een van
die gewone peerboutons, die wij zoo vaak aan de lamp boven
de tafel zien hangen en waarmee b.v. de keukenbel in werking
wordt gesteld. Wij verbinden hem door middel van een lang
snoer met batterijen en lampje, zoodat hij ’s nachts onder ons
kussen kan liggen of aan het hoofdeinde hangen, waardoor wij
zonder veel moeite licht kunnen maken. Om ongehinderd
door het felle licht van het kleine gloeidraadje op de wijzer
plaat te kunnen kijken, verdient het aanbeveling den naar het
MORGAN en 8IMS, Jongens en Electriciteit.
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oog toegekeerden kant van het lampje met een klein beetje
verf te bestrijken.
De bodem van het kistje moet gemakkelijk te verwijderen
zijn voor het inzetten van nieuwe batterijen.

Een horloge-standaard
maken wij op nagenoeg dezelfde wijze als het zoo juist
beschreven nachtlampje. Het is iets kleiner en bestaat uit
^Haak

Mannetjes ƒ»

Fig. 265. Een horloge-standaard.

een doosje, dat juist groot genoeg is voor een zaklantaarnbatterij
van 4,5 V. Het horloge hangen wij op aan een stuk dik koper
draad, gebogen op de manier, afgebeeld in fig. 265.
Het zaklantaarnlampje moet hier zoo laag mogelijk zitten,
daar het anders erg hinderlijk is, wanneer wij op het horloge
kijken. Daarom brengen wij het fittinkje onder het bovenvlak
aan en wel zóó, dat het lampje net boven dat vlak uitkomt.
De draden komen dan meteen ook niet te zien, wat veel netter
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staat. Als schakelaar hebben wij hier een drukknopje. Het
lampje brandt dus alleen zoo lang wij op dat knopje blijven
drukken. Bovendien monteeren wij nog een paar mannetjes
van de kleinst verkrijgbare soort, die wij elk met een der con
tacten van het drukknopje verbinden. Aan deze mannetjes
kunnen wij weer een lang snoer met peerbouton bevestigen.

Het maken van een electrische dasspeld

vereischt

eenige

Fig. 266.

bedrevenheid in ivoorsnijden.

Wie deze

Een dasspeldgloeilampje met soepel, dun
snoer en een plugfittinkje.

kunsc nog niet verstaat, kan zich beter eerst oefenen op het
goedkoopere been. Voor de meesters in het vak is meerschuim
<__

9—^

Qp,
1

3

SR
4

Fig. 267.
Van stukje been tot dasspeld.
1. Het been. 2. Ruimte geboord voor het lampje.
3. De ruwe vorm. 4. Voltooid. (Maten in mm.)

ook goed aan te bevelen. Met de scherpe punt van een zakmes
kunnen wij uit genoemde materialen een doodshoofd, of, als

=
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dit niet erg aanlokkelijk is, een hondekopje, een uiltje, of een
ander eenvoudig figuurtje snijden. De binnenkant moet uitge
boord worden (zie fig. 267 ; 2) want daar moet een heel klein
zoogenaamd „dasspeldgloeilampje” in.
Bij vele handelaars in zwakstroomartikelen kunnen wij deze
lampjes, voorzien van snoer en plugfittinkje koopen. Het lampje
mag zeker niet grooter zijn dan in fig. 266 is geteekend. Wat in

** Zijden
t
draad
Plugfittinkje

*- Speld

Fig. 268.

•

De dasspeld geheel gereed om aangesloten te worden
op een zaklantaarn.

fig. 267, 4 geheel zwart is, moet weggesneden worden, zoodat
het licht goed daar te zien is. Voor de rest moet er zooveel
van het materiaal afgesneden worden, dat het doorschijnend
genoeg is, als het lampje brandt.
Aan den achterkant bevestigen wij dan een flinke speld,
Vervolgens schroeven wij het lampje uit een zaklantaarn en
draaien het plugje in plaats daarvan in het fittinkje. Het miniatuurlampje schuiven wij in het beenen figuurtje en binden
het op zijn plaats vast met een zijden draadje, waarna onze
electrische dasspeld gereed is.

HOOFDSTUK XXI
VERSCHILLENDE ELECTRISCHE APPARATEN

Hoe electriciteit door warmte kan worden opgewekt

!

I

R zijn reeds vele pogingen gedaan, zoowel door geleerden
als uitvinders, om de zonne-energie te benutten. De
hoeveelheid energie, die steeds onafgebroken door
naar onze planeet toestroomt, is niet te berekenen, ook zelfs
niet per uur. De hoeveelheid, die naar alle richtingen in het
heelal wordt uitgestraald, is zoo ontzettend en. ontzaggelijk
groot, dat zelfs de grootste aardsche dingen en begrippen er
bij in het niet verzinken. De hitte van een groot vuur is nog
maar op enkele meters afstand te bemerken; de zon echter
kan het1 ons ’s zomers op een afstand van ± 150.000.000 km
nog benauwd genoeg maken. En wat beteekent dan dat kleine
beetje door de aarde opgevangen warmte eigenlijk nog in
vergelijking met de totale uitgestraalde hoeveelheid!
De industrie en het verkeer roepen voortdurend om steeds
sterker en meer krachtbronnen. Onze steenkool- en olievoor
raden zullen langzamerhand uitgeput geraken en men zal dus
naar geheel andere middelen moeten omzien om kracht en
warmte te produceeren.
Zoo is men er reeds in geslaagd electriciteit op te wekken
door middel van zonne-energie. Een Amerikaansche uitvinder
heeft een toestel geconstrueerd, dat er uit ziet als een groot
raam met violet glas, waarachter zich vele honderden thermoelementjes bevinden. Indien men het aan de zonnestralen bloot
stelt, laadt het een niet al te groote accumulatorenbatterij op.
Het principe, waarop dit toestel berust, was reeds in 1822
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uitgevonden door Seebeck. Door twee verschillende metalen
met elkander te verbinden en aan de contactplaatsen verschil
lende temperaturen mede te deelen, slaagde Seebeck er in een
zwakken electrischen
stroom, thermostroom
genaamd, op te wek
ken.
Iedere amateur kan
zelf ook zoo’n toestel
letje maken. Het levert
Fig. 269. Hoe de koperdraden (C) en de nieuw- wel geen Stroom gezilverdraden (I) elkander afwisselen. noeg

practische

doeleinden, maar het is wel interessant eens daarmee te
experimenteeren.
Een stuk nieuwzilverdraad van 1,2 mm middellijn (Nr. 18
S.W.G.) wordt in 40—50 stukjes van 12 cm geknipt. Een gelijk
aantal koperdraadjes van dezelfde afmetingen wordt daarna zóó
met eerstgenoemde stukjes draad verbonden, dat zij elkander
om beurten afwisselen op de wijze in fig. 269 afgebeeld. Vervol
gens zagen wij twee houten ringen met een uitwendigen diameter
van 10 cm .Wij buigen nu de zigzaglijn der 80—100 stukjes
draad tot een ster en klemmen
deze met een paar schroefjes
stevig tusschen de ringen vast.
De contactplaatsen binnen
den ring mogen elkander niet
aanraken, de buitenste moe
ten op onderling gelijke af
Fig. 270. Houten ring.
standen liggen. Drie brei
naalden of dikke ijzerdraadjes vormen de pootjes, waarop de
ring rust. Begin en einde der thermozuil, zooals de zigzagdraad
wordt genoemd, worden aan mannetjes verbonden. In het
midden zetten wij een spirituslampje of een Bunsen-brander,
waarvan de vlam de binnenste contactplaatsen goed verhit. De
thermozuil zal nu een stroompje van ±0,04 A geven en een
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spanning van ±0,5 V. Met behulp van een galvanometer of
een telefoon is het stroompje gemakkelijk genoeg aan te toonen.
Door verscheidene thermozuilen serie-parallel te schakelen
is het mogelijk voldoende stroom te verkrijgen om een zakNaar telefoon
ol galvanometer

. •' ■

Houten, ring

~~ '•

-75510

'♦-Poot

Fig. 271. Voltooide thermozuil.

lantaarnlampje te laten branden. Thermozuilen zijn echter,
voor dit doel en op deze wijze gebruikt, zeer onvoordeelig.
Het maken van een epidioscoop

I

I

Een epidioscoop is een heel eenvoudig soort tooverlantaarn,
waarmee plaatjes, prentbriefkaarten, foto’s enz. kunnen worden
geprojecteerd. Bij een gewone tooverlantaarn is het een vereischte, dat de beelden doorzichtig zijn, vandaar dat zij gewoon
lijk op een glazen plaatje zijn geschilderd. Bij den epidioscoop is
dit heelemaal niet noodig. Prentbriefkaarten en foto’s, gedurende
een vacantiereisje gekocht en gemaakt, kunnen wij eenige malen
vergroot (b.v. formaat 90 X 120 cm) projecteeren. Plaatjes uit
een tijdschrift of krant, zelf gemaakte schetsjes, alles verschijnt
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op het witte doek in zijn eigen kleuren. Zetten wij b.v. ons
horloge geopend in de lantaarn, dan zien wij alle radertjes en
verdere onderdeden op het scherm in hun eigen metaalkleuren.
In fig. 272 zien wij een epidioscoop, die uit een rechthoekige
doos bestaat, lang 230 mm en 155 mm breed en hoog; alles
buitenwerks. Hij kan van plaatijzer of blik worden gemaakt,
maar van hout mag hij ook wel wezen en dat is verreweg het
gemakkelijkst te doen. Multiplex van 9 a 10 mm dikte is dik

PluQIrtling

Fig. 272. Een epidioscoop. (Maten in mm.)

genoeg. De doos moet goed lichtdicht zijn. Midden in den
voorkant maken wij een zuiver ronde opening van 64—76 mm
middellijn. De juiste middellijn is niet precies op te geven,
omdat die afhangt van de maat der lens, die de amateur voor
dit toestel wil gebruiken. Er is maar één lens noodig, die biconvex of dubbel-bol moet zijn en van helder glas. De diameter
mag varieeren tusschen 64 en 76 mm. De lens van een oude
carbid-lantaarn doet het ook heel goed.
Wij maken nu een koker van blik, ±155 mm lang, die precies
om de lens sluit. Dit is de verstelbare koker (zie fig. 273).
Vervolgens moet nog een tweede koker, ±78 mm lang, worden
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gemaakt, waarin de eerste precies past en verschoven kan
worden. Een platte ring van stevig geel koperplaat wordt nu
om den tweeden koker gesoldeerd, zoodat wij dezen met 3
of 4 schroefjes op den voorkant van de doos kunnen bevestigen.
Het gat, dat daarin is gemaakt, moet natuurlijk maar net groot
genoeg zijn om den koker er in te kunnen schuiven.
Dicht bij het einde van den verstelbaren koker houden twee
sterke veeren van koper- of ijzerdraad de lens op haar plaats.
Deze moeten gemaakt worden van draad, dat nogal dik en
veerkrachtig is, zoodat zij zich goed vastklemmen in den koker.
Toch verdient het wel aanbeveling de achterste (die dus het

' o

Voorzijde der
Veercn ven
koperdraad?

R'ngT^

-----Fig. 273.

i
=1

T

Verstelbare koker»,

Vaste koke'

Hier soldeeren

Hoe de lens wordt gemonteerd.

dichtst bij de doos is) vast te soldeeren, zoodat zij niet ver
schuiven kan. Hierbij natuurlijk opletten, dat zij zuiver recht
in den koker zit. Alvorens de lens er in te brengen, laten wij
eerst den koker en de veer afkoelen, daar anders de lens zou
kunnen springen. Zij wordt dan aan den voorkant in het kokertje
geschoven tot op den vasten ring, waarna ook de losse veer op de
zelfde wijze wordt ingebracht en stevig tegen de lens aangedrukt.
In de achterzijde van de doos bevindt zich een deurtje, 11
cm hoog en 16 cm breed. De plaatjes, die men wil projecteeren,
worden tegen dit deurtje gehouden door twee geelkoperen
veertjes (zie hg. 274).
De handigste lichtbron voor ons toestel bestaat uit twee
40 W gas-gevülde lampen. Deze lampen worden gezet in
fittings voor vaste montage. Fig. 276 geeft een afbeelding van
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zoo’n fitting. Het is echter volstrekt niet noodig fittings van
het Swan-type te koopen, zooals afgebeeld.

Plugfittlng

Fig. 274.

Epidioscoop van achteren gezien.
- Deur

Plaatje

Lamp

Reflector

Fig. 275.

Lamp —4

Reflector —

Epidioscoop van binnen gezien, deksel weggelaten.

Bij iedere lamp staat een reflector, die gemakkelijk van blik
is te maken en waaraan 4 voetjes geknipt moeten worden,
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zoodat hij met 4 schroefjes kan worden vastgezet op den bodem.
Ook gas- en olielicht kunnen in den epidioscoop worden
toegepast, maar in dat geval moet het toestel veel grooter zijn
en schoorsteenen hebben om de warmte af te voeren.
De geheele binnenkant van den epidios
coop, waartoe ook behoort de binnenzijde
der kokertjes, moet dof zwart worden ge
maakt met een mengsel van lampzwart en
terpentijn.
Het toestel wordt op de electrische huisgeleiding aangesloten door middel van een
Fig. 276. Fitting voor
zwart snoer met steker of plugfitting.
vaste montage.
Tijdens het projecteeren moet het deurtje
natuurlijk gesloten zijn. Het verstelbare kokertje schuiven wij
dan net zoo lang heen en weer tot het
beeld op het scherm zoo scherp mogelijk
&
is. Alle andere beelden zullen nu ook scherp
zijn, zoolang althans de afstand tusschen
toestel en scherm niet wordt gewijzigd.
Zeer groote beelden worden in de hoe
ken en randen wazig. Dit komt door de
lens en kan alleen door veel duurdere
£
- lenzen worden verholpen.
Het is wel handig het toestel op 4 hou
ten blokjes te zetten. Ten eerste staat het
veel netter, ten tweede kunnen wij het
snoer aan den onderkant binnen voeren
Fig. 277. Blikken reflector. en door de pootjes van onderen met rub
(Maten in mm.)
ber te bekleeden, krijgen wij bovendien
een toestel, dat niet gemakkelijk verschuift op gladde tafels.

|

Galvanostegie
Water, dat kopersulfaat, zwavelzuur, nikkelnitraat, zilvernitraat of andere metaalzouten bevat, is een goede geleider
voor electriciteit. Zulk een vloeistof heet electrolyt.

ï
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In Hoofdstuk IV is reeds uiteengezet hoe chemische werking
benut kan worden om electriciteit op te wekken en dat bij
een element als dat van Volta de zink electrode langzamerhand
verteert en tenslotte geheel en al oplost in het zwavelzuur.
Electrolyse is het tegengestelde van deze werking, n.1. de
ontleding van den electrolyt door den electrischen stroom en de
daarbij optredende veranderingen. Indien men in een electrolyt,
waarin een metaal is ,,opgelost”, een paar electroden hangt en
door dien electrolyt een electrischen stroom laat gaan, slaat
het daarin ,,opgeloste” metaal op één der electroden neer.
Galvanostegie berust geheel en al op electrolyse.
Bijna alle vergulden, verzilveren, verkoperen, vernikkelen
en verschromen geschiedt langs electrischen weg.
Meer dan de helft van al het koper, dat de wereld noodig
heeft, wordt electrolytisch gemaakt. Vandaar dat men dan
spreekt van electrolytisch koper.
Met behulp van een tamelijk eenvoudige uitrusting kunnen
wij zelf ook verkoperen of vernikkelen. Het eenvoudigst is
verkoperen en daarom zullen wij daarmee beginnen. Wij hebben
daarvoor noodig: een glazen bakje, de juiste chemicaliën, een
batterij van chroomzuur-elementen, een paar koperdraden, een
paar koperstaafjes en een paar roodkoperen plaatjes. Een
accumulatoren-batterij i.p.v. een chroomzuur-elementen-batterij is ook heel goed te gebruiken en het moet in alle geval
één van de twee wezen, waarop onze keus dient te vallen,
want er is een stroom van 5 a 6 A noodig, gedurende tamelijk
langen tijd.
Wij vullen het glazen bakje voor ongeveer drie kwart met
zuiver, schoon water en werpen er vervolgens zooveel kopersulfaat kristallen in, tot de oplossing een diep donkerblauwe
kleur heeft en verzadigd is.
Daarna leggen wij twee koperen staafjes over den bak. Aan
één dezer hangen wij twee stukken roodkoperplaat door het
boveneinde om het staafje te buigen, of, zooals in fig. 278,
door dit te doen met twee aangeknipte reepen. De platen
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moeten dus naast elkander in den electrolyt hangen en worden
anoden genoemd. De staaf, waaraan zij bevestigd zijn, wordt
verbonden met de positieve pool der batterij, de andere staaf
met de negatieve pool. Aan laatstgenoemd staafje hangt nog
niets, zoodat de stroomkring nog niet is gesloten. Hangen wij
er echter een metalen voorwerp aan, of een stukje koolstaaf
van een oud element, dan vangt het verkoperen direct aan.
Deze voorwerpen doen nu dienst als kathoden. Het spreekt

ra

-------Koperen //I

“'Draadkiem

+
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Fig. 278. Het „bad”.

vanzelf, dat de voorwerpen geleidend, dus met blank koper
draad opgehangen moeten worden, daar anders het circuit
niet compleet is.
Als de stroom een half uur lang ingeschakeld is geweest,
halen wij het voorwerp uit het bad en bekijken het eens goed.
Het moet nu reeds een dikke laag roodkoper gekregen hebben.
Dit is dus electrolytisch koper. Hebben wij ons echter vergist
in de polariteit van de batterij, dan is er nog geen spoortje
koper op te vinden. Het is dus van het grootste belang de
aansluitingen op de aangegeven manier te maken, daar wij
anders voor niets stroom verknoeien. Verder moeten alle te
behandelen voorwerpen absoluut vetvrij zijn en brandschoon,
daar het dunne metaallaagje niet houdt op de vuile plekken.
Roest moet dus ook eerst grondig worden weggeschuurd.
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Sleutels, sleutelringen, gereedschap, enz. kan men tegen
roesten beschermen door ze te vernikkelen. Dit gebeurt op
ongeveer dezelfde manier als verkoperen. Het verschil is, dat
wij i.p.v. koperen, nikkelen platen gebruiken en de electrolyt
moet bestaan uit één deel nikkelsulfaat opgelost in 20 deelen
water, waaraan één deel natriumbisulfaat wordt toegevoegd.
De te vernikkelen voorwerpen hangen wij weer aan het staafje,
dat verbonden is met de negatieve pool der batterij, de nikkelen
platen aan het met de positieve pool verbonden staafje.
Als de vernikkelde voorwerpen uit het bad worden genomen,
hebben zij een mat-witte kleur. Worden zij daarna gepolijst,
dan krijgen zij een mooien glans.
Hoe maken wij een regelbaren weerstand
Het is soms noodig de hoeveelheid stroom, door een batterij
aan een lampje, of een motortje geleverd, te regelen. Men doet
dit door een weerstand in den stroomkring op te nemen. Met
een regelbaren weerstand kan
men gemakkelijk en vlug de
hoeveelheid stroom doen toeof afnemen.
Een heel eenvoudige regel
bare weerstand is afgebeeld in
fig. 279. Hij bestaat uit een omschakelaar met zeven contacten,
Fig. 279. Regelbare weerstand.
waartusschen nieuw zilverdraad
is geschakeld. Dit draad biedt
veel meer weerstand dan koperdraad en wij hebben er dus
veel minder van noodig. Dit komt meteen erg handig uit,
want daardoor neemt het tevens veel minder plaats in.
Als een bijzonder nauwkeurige regeling vereischt wordt,
kunnen wij den weerstand het best maken volgens fig. 245 ;
zoo niet, dan nemen wij een omschakelaar als in fig. 279. Wij
trekken met een passer een paar halve, concentrische cirkels,
met tot middelpunt het draaipunt van den hefboom en slaan
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op die halve cirkels kleine spijkertjes met gelijke tusschenruimten in het houten grondplaatje. Van het eene einde tot
het andere winden wij nu een nieuwzilverdraad tusschen en
om deze spijkertjes heen. De draad moet 0,5 mm dik zijn
(Nr. 25 S.W.G.).Elk der contacten wordt met de recht daarvoor
liggende winding verbonden.
De weerstand moet in serie worden geschakeld met het
toestel, waardoor een regelbare stroom moet gaan. Staat de
hefboom heelemaal links, dan is geen weerstand ingeschakeld.
Schuift men den hefboom op het eerstvolgende contact, ’ dan
is 1la van den totalen weerstand ingeschakeld, wat reeds een
duidelijk merkbaren invloed heeft. Hoe verder de hefboom
naar rechts gaat, hoe grooter de weerstand wordt.
Schakelen wij dezen weerstand in serie met een motortje,
dan kunnen wij het toerental daarvan regelen door den hef
boom naar rechts of links te bewegen.
Op dezelfde manier kunnen wij het licht van een zaklantaarnlampje of van een fietslamp temperen.
Wij moeten er goed op letten, dat de contacten waarover
de schakelaarhefboom glijdt, niet te ver uiteen staan, zoodat
de stroomkring niet verbroken wordt, wanneer de hefboom
van het eene contact naar het andere gaat.

Een commutator

Bij kleine motortjes, waarin het veld bestaat uit een perma
nenten magneet, kan de draairichting worden omgekeerd door
de draden, die van de batterij komen, te laten wisselen van aansluitklem, zoodat de stroom in omgekeerde richting door den
stroomkring loopt.
Heeft de motor echter een veldtuikkeling, dan kan men hem
in tegengestelde richting laten draaien door de polariteit om
te keeren van het anker of van het veld.
Dit doet men het gemakkelijkst met behulp van een commu
tator. Deze bestaat uit een omschakelaar met twee hefboomen
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en drie contacten. De hefboomen zijn door een brugje van
fiber of ander geschikt isoleerend materiaal met elkander ver
bonden. Dit brugje mag niet stijf vastgeschroefd worden,
want de schroefjes moeten dienen als draaipunten. Het maken
van schakelaars is reeds
op blz. 94—96 bespro
ken, zoodat wij er nu
B
A
niet meer over behoe
ven uit te weiden.
Kruk
Motoren van het in
Niel vast
-■ ^-aandraaien
Hoofdstuk XVII afgeG’
Brug
beelde type kan men
Contact
heel gemakkelijk an
dersom laten draaien
door ze op de juiste
wijze te verbinden met
. dezen
commutator.
Daartoe verbinden wij
Fig. 280. Commutator.
de twee buitenste, onderling verbonden contacten, D en D,met één der borstels van
den motor en het middelste contact C met den anderen borstel.
De eene veldklem wordt verbonden met de batterij, de andere
met hefboom A; hefboom B met de andere batterijklem.
Schuiven wij de schakelaarhefboomen naar links, dan behoort
hefboom A op het linker contact D te rusten en B op C. De
motor draait nu in de eene richting. Schuiven wij de hefboomen
naar rechts, zoodat A op C en B op rechter contact D rust,
dan draait de motor andersom.

i
I

I- 8?

.

De Tesla-spoel

Wanneer een Leidsche flesch of een condensator zich ontlaadt
door een spoel, is het resultaat niet (zooals wij dat denken te
zien) slechts één enkele vonk, die in één richting overspringt,
maar een aantal afzonderlijke vonken, die beurtelings in beide

r
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richtingen heen en weer springen. In een fractie van een seconde
kan de stroom zoodoende verscheidene duizenden malen heen
en weer gegaan zijn.
Als men zoo’n Leidsche flesch of een condensator zich laat
ontladen door de primaire wikkeling van een verhoogingstransformator, levert de secundaire wikkeling een wisselstroom van
hooge frequentie.
Hoogfrequente wisselstroomen veranderen 100.000—1.000.000
maal per seconde van richting. Zij bezitten vele merkwaardige
eigenschappen. Zoo bewegen zij zich uitsluitend langs de

Vonkbaan
Leidsche
llesch

5
g
Primaire
Secundaire

Fig. 281.

Het principe van een Tesla-spoel.

oppervlakte van geleiders. Een holle buis is voor hen dus een
even goede geleider als een massieve staaf van dezelfde middel
lijn. Verder geven zij geen schokken. Houden wij dus een
metalen voorwerp in de hand, dan kunnen wij daarmee gerust
de vonken van een Tesla-spoel opvangen, zelfs al zouden zij
een meter lang zijn, zonder dat wij daarvan iets anders bemerken,
dan een beetje warmte.
De Tesla-spoel, die wij nu gaan beschrijven, is van een
grootte, welke heel geschikt te gebruiken is bij een vonkinductieklos, die vonken van 5—8 cm geeft of bij een kleinen
hoogspanningstransformator. De inductieklos of de hoogspanningstransformator moet dienen om de Leidsche flesschen

i
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of den condensator te laden, die zich door de primaire wikkeling
van de Tesla-spoel ontladen.
Amateurs, die een kleineren inductieklos bezitten, welke
b.v. een vonk van 3 cm geeft, en die een daarvoor geschikte
Tesla-spoel willen maken, nemen van alle hieronder volgende
maten der Tesla-spoel precies de helft. De secundaire wikkeling
maken zij dus niet 304 maar 152 mm lang ; niet 76 mm in
diameter, maar 38 mm enz.
De primaire wikkeling

bestaat uit 8 windingen blank koperdraad van 2,6 mm middellijn (Nr. 12 S.W.G.) op een trommel gewonden.

co

Fig. 282.

De houten ringen, die als schijven voor de primaire
wikkeling dienen. (Maten in mm.)

De schijven van de trommel zijn houten ringen, 178 mm
in diameter en 12 mm dik. De opening in iederen ring is 114
mm in diameter. De afstandsstukken tusschen deze ringvormige
schijven (zie fig. 283 en 286) zijn 64 mm lang, 20 mm dik en 12
mm breed. Wij hebben er zoo 6 noodig. Zij worden op onderling
gelijke afstanden tusschen de ringen bevestigd met koperen
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schroefjes, die door den ring heen in een afstandsstuk worden
geschroefd. Als de trommel klaar is, ^,2
p-ao- *
moet zij op een cylindrisch kooitje ;
;
gelijken.
’
Ten slotte maken wij nog kleine
groefjes in de afstandsstukken, onge
veer 8 mm van elkander af, waarin de
primaire wikkeling schroefvormig wordt
gewonden. Begin en einde der primaire
wikkeling worden verbonden aan man
tZL..... _ï____
netjes op de ringen (zie fig. 286).
Fig. 283. Een der zes afstandsstukken, waarop de primaire
wikkeling wordt gewonden.
(Maten in mm.)

De secundaire spoel

bestaat uit een enkele laag
koperdraad van 0,4 mm dikte
(Nr. 27 S.W.G.) en omsponnen met zijde of katoen, gewonden oml een kartonnen koker,
mm lang en 76 mm in
die 304 i__
diameter iis.
i
Eerst moet de koker in een
• oven goed gedroogd worden,
!I waarna er van binnen en van
1
1 I buiten een dikke laag schellak op
I
gebracht wordt. Hierdoor voorT
< komen wij, dat hij later zou gaan
o• krimpen, waardoor wij genood98
•J zaakt zouden zijn, hem opnieuw
Fig. 284. Schijf van de secundaire
over te wikkelen, omdat de
spoel. (Maten in mm.)
draad dan los zou gaan zitten.
De secundaire spoel wordt aan weerskanten voorzien van
houten schijven, die stevig in den koker moeten passen. Zij

i
I
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i
!
!
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moeten een flens van 12 mm hebben en een uitwendigen dia
meter van 98 mm.
De grondplaat

van de Tesla-spoel is een hardhouten plank van 380 mm
lengte, 152 mm breedte en 20 mm dikte.
De primaire wordt nu dwars op de grondplaat, precies in
het midden, met 2 lange, dunne, koperen schroeven vastgezet,
die door de grondplaat heen in de ringvormige schijven worden
geschroefd.
Vervolgens steken wij de secundaire spoel in de primaire.
Zij wordt gedragen door twee ebonieten stijlen, 102 mm hoog,
24 mm breed en 12 mm dik. De bovenkant der stijlen wordt
netjes afgerond. Precies 89 mm vanaf den onderkant boren
wij voorzichtig met een metda/boor, zonder noemenswaardig
te drukken, een gaatje, waardoor een koperen schroefje gestoken
wordt en in het middelpunt van de schijf der secundaire vast
geschroefd. De hartlijnen van primaire en secundaire spoelen
moeten nu zuiver samenvallen.
De stijlen moeten van eboniet zijn en niet van hout, omdat
eboniet beter isoleert. Hoogfrequente stroomen zijn n.1. zeer
moeilijk te isoleeren en hout is voor dat doel niet bruikbaar.
Geheel boven in elk der stijlen boren wij weer met een
metaalboortje heel voorzichtig een kanaaltje, waarin een 130
mm lang, dun, koperen staafje (een stukje mooi recht draad)
wordt gezet. Bovenop de staafjes soldeeren wij een koperen
bolletje. De einden der secundaire wikkeling moeten met deze
staafjes worden verbonden.
De ebonieten stijlen zetten wij op de grondplaat vast door
een dun, koperen schroefje met bollen kop te steken door het
ondereinde van den stijl (waarin dus eerst weer een gaatje
is geboord) en dit vast te schroeven in een blokje hard hout,
dat op de grondplaat is vastgeschroefd. Achter den kop van
het schroefje leggen wij eerst een ringetje.
Om de Tesla-spoel te laten werken, moeten wij de primaire

I

309

VERSCHILLENDE ELECTRISCHE APPARATEN

wikkeling in serie schakelen met een condensator of batterij
van Leidsche flesschen en een vonkbrug (zie hg. 288). Omtrent
de grootte van den condensator of der batterij kan van te voren
heel weinig worden gezegd, omdat de lengte der verbindingsdraden, de wijdte van de vonkbrug, enz., veel invloed uitBol
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Fig. 285.
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Tesla-spoel van ter zijde gezien.
(Maten in mm.)

oefenen op de capaciteit van den condensator, dien men noodig
heeft. Deze wordt rechtstreeks over de secundaire klemmen
van den inductieklos geschakeld (hg. 288).
Als de laatstgenoemde met een batterij van enkele droge
elementen wordt verbonden (primaire klemmen natuurlijk)
en in werking gesteld, moet een fel knetterend, wit vonkje
over de vonkbrug springen.
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Houden wij nu de hand in de nabijheid van een der secundaire
oz t
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klemmen van de Tesla-spoel, dan springt er een purper-rood
vonkje op over.
Door de wijdte van de vonkbrug en het aantal Leidsche
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flesschen of condensator-platen te veranderen, kunnen wij de
lengte van de hoogfrequente ontlading wijzigen. Dit kunnen
wij ook doen door een der draden, die naar de primaire klemmen
der Tesla-spoel gaan, los te maken en direct met een der

Sta mol

^Vellen slantol
Glasplaten

Fig. 287. Hoe een glasplaat-condensator wordt opgebouwd.
Om beurten een glasplaat en een vel staniol.

primaire windingen te verbinden. Hierdoor wordt het aantal
windingen der primaire spoel gewijzigd en het circuit wordt
hierdoor op dezelfde manier ,,afgestemd” als dit bij die draad looze ontvang- en zendtoestellen mogelijk is, waar men het
aantal windingen in de afstemspoel kan wijzigen.

Y
Vonk induCliekfcs

Tesfa spoel

Leidsche
llesschen
of een
condensator

Batterij

Fig. 288.

Vonkenlxug

Schakelschema voor Tesla-spoel.

Men kan een Tesla-spoel het mooist in het donker zien
werken. Men ziet dan aan de draden van de secundaire naar de
koperen staafjes en aan de bolletjes daarop een pluimontlading.
Nemen wij nu een stuk metaal in de hand en houden wij dit
dicht bij een der bolletjes, dan neemt de pluimontlading toe.
Houden wij de hand nog dichter bij, dan springen er vonken
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op dat stuk metaal over, zonder dat wij den minsten schok voelen.
Wordt een der secundaire klemmen geaard, dan neemt de
pluimontlading aan de andere sterk toe.
Nu nog een klein proefje met de spoel. Wij maken twee
ringen van koperdraad. De eene is 15 cm, de andere 10 cm
in middellijn. Wij leggen den kleinsten in den grootsten (con
centrisch) en verbinden ze met de secundaire van de Teslaspoel. Laten wij nu de spoel werken, dan zien wij in de ruimte
tusschen de ringen een mooie pluimontlading.
Er zijn zooveel andere aardige proeven, die wij met een
Tesla-spoel kunnen nemen, dat er niet aan te denken valt
ze hier allemaal op te noemen en te beschrijven. Wij geven
den jongen amateur, die hieromtrent meer wil weten, den
raad zich te wenden tot de een of andere bibliotheek en de
werken van Nikola Tesla te raadplegen, waarin dergelijke
experimenten volledig worden verklaard.
Laden van accumulatoren

De eenvoudigste manier om accumulatoren te laden, is ze
aan te sluiten op een gelijkstroomnet. Wanneer vaak groote
aantallen accu’s geladen moeten worden, zooals in daartoe
bestemde inrichtingen, gebruikt men daarvoor in den regel
een speciale laad-dynamo, maar dat zal voor amateurs wel
nooit loonend zijn.
Gesteld dus, dat wij een gelijkstroomnet hebben. Eerst
moeten wij dan onderzoeken welke draad de positieve is. Dit
kan, mits met de noodige voorzichtigheid, als volgt geschieden:
Men neemt een glas, of ander goed isoleerend vat en vult dit
voor twee derden met water, waarin een weinig zout is opgelost.
Men houdt nu beide stroomdraden in dit glas zonder de vingers
in de vloeistof te steken en zonder blanke gedeelten der draden
aan te raken. Het is zeer raadzaam een gewone lamp, van
het voltage, dat voor het gelijkstroomnet bestemd is, in een
der draden op te nemen, zooals afgebeeld in hg. 289. Hierdoor
beschermen wij ons zelf eenigszins en, ingeval de draden
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elkander nu toch nog mochten aanraken, slaan de zekeringen
ten minste niet door. Rondom beide draden vormen zich
nu belletjes. De draad, waar de meeste belletjes omheen zijn,
is de negatieve.
Nu bestaat er een heel kleine mogelijkheid, dat een der
draden geaard is. In dat geval moeten wij er achter zien te
Naar
gelijkstroomnel

Fig. 289.

komen welke dat is. Daartoe verbinden wij een eindje draad
met een buis van de waterleiding en verbinden het andere
einde van dien draad met een der klemmen van een fitting.
In de andere klem daarvan bevestigen wij ook een draad. In

Naar
gelljkstroomnct .
xiNajr
"^water
leiding

Fig. 290.

I

I
I

de fitting draaien wij een gewone lamp. Door nu het vrije
einde van den laatstgenoemden draad beurtelings met een
der stroomdraden contact te laten maken, kunnen wij spoedig
genoeg zien óf er een draad geaard is en zoo ja, welke.
Brandt de lamp op geen van beide draden, of slechts zwak,
dan is geen der draden geaard. Brandt de lamp helder op een
van beide, dan is die draad ook niet geaard; brandt zij niet op
den anderen, dan is die wel geaard. De accubatterij moet op
den positieven draad worden aangesloten, d.w.z. de positieve
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pool der batterij moet met den positieven draad worden verbonden.
Wij kunnen dit echter niet zoo maar doen. De sterkte
immers van den laadstroom wordt bepaald door de capaciteit
der batterij in ampère-uren (Ah). Gewoonlijk staat de maximum
laadstroom wel opgegeven op de batterij, maar als hij niet
bekend is, kunnen wij hem ten ruwste berekenen door de
capaciteit te deelen door 12. Zoo kan men b.v. een 40 Ah accumulator-batterij geladen worden met ± 3,5 A. Is nu ook de
capaciteit der batterij niet bekend, dan kunnen wij die ten
naaste bij berekenen door het totaal oppervlak van de positieve
platen in elke cel (aan 1 zijde der platen slechts gerekend)
te vermenigvuldigen met een tiende. Een cel, die b.v. 5 positieve
platen heeft, elk 8 bij 10 cm, zou zoodoende een capaciteit
hebben van 5x8xl0x-^=40 Ah.
Verondersteld derhalve, dat wij nu den laadstroom weten,
dan rest ons nog te berekenen hoeveel watt de lampen moeten
verbruiken, die den laadstroom op de juiste sterkte moeten
brengen. Hiervoor kan de volgende formule worden toegepast:

E2I
w = E—
2|N

waarin:
W = watts verbruikt door lamp(en). (Dit is dus wat wij gaan
berekenen.)
E = spanning van het gelijkstroomnet. (Te vinden op den
electriciteitsmeter en op de lampen overal in huis. Dit
getal moet tot de tweede macht verheven worden.)
I = laadstroom. (Dezen hebben wij al berekend of op de
batterij afgelezen.)
N = aantal cellen in serie. (Elke cel geeft 2 V ; een 6 V-batterij
bestaat dus uit 3 cellen.)
Voor beeld. — Een 4 V-batterij (2 cellen dus) moet met een
laadstroom van 1 A worden geladen door een gelijkstroomnet
van 200 V spanning.
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. „,
200 X 200 X 1 _40.000
an 1S W ~ 200 —(21 X 2) “ 195 = 205 W. x)
Daar wij niet de beschikking hebben over één lamp, die
205 W verbruikt bij een spanning van 200 V, nemen wij
eenige kooldraadlampen, die samen 205 W verbruiken. Daar
de lampen parallel geschakeld worden, moeten zij dus ook
voor 200 V spanning zijn bestemd. Voor schema zie flg. 291.

d

h
cd*"

Kooldraadlampen

cel
Naar positieven
draad van het net

*—Naar negatieven
draad van hel net

+

Fig. 291.

Dat wij juist kooldraadlampen nemen als voorschakelweerstand, geschiedt om twee redenen.
Ten eerste, omdat zij ongeveer drie maal zooveel stroom
doorlaten als metaaldraadlampen van gelijke lichtsterkte,
zoodat wij met minder lampen kunnen volstaan.
Ten tweede, omdat zij zelf automatisch hun weerstand
regelen. Bij toename van temperatuur neemt de weerstand van
den kooldraad af, terwijl die van een metaaldraad toeneemt. In
het begin der lading, wanneer het verschil tusschen netspanning
en batterij spanning het grootst is, zal de lamp dus helderder
branden en meer stroom doorlaten dan op het eind der lading,
want dan is dat verschil geringer. De lampen branden dan
zwakker, bieden meer weerstand en de laadstroom wordt
automatisch geringer. De laadlampen behooren flauw te gloeien.
Is het licht fel, dan is dit een teeken, dat de positieve pool
1) Het schijnt misschien eenigszins ongerijmd, dat het aantal watts der
lampen grooter gekozen moet worden, dan het aantal watts dat bij de lading ge
bruikt wordt. De reden hiervan is, dat de lampen tijdens het laden niet op de
netspanning branden, doch op het verschil van net- en batterij spanning en dan
een kleiner vermogen hebben.
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•
van de batterij verbonden is aan den negatieven stroomdraad
van het gelijkstroomnet. De batterij staat dan in serie met het
lichtnet, waardoor zij ontladen wordt. De batterij behoort in
oppositie geschakeld te zijn.
Zooals reeds eerder is opgemerkt, moet er vooral op worden
gelet, dat de positieve pool der batterij verbonden wordt met
den positieven draad van het net, en de negatieve pool met
den negatieven draad.
In een der leidingen kan een ampèremeter worden opgenomen,
zoodat de laadstroom kan worden gecontroleerd. Laden wij nu
met den juisten laadstroom, dan moeten de cellen eenige uren
achtereen onder lading staan. De stroom mag pas dan uitge
schakeld worden, als er overal in de cellen krachtig gas ont
wikkeld wordt. Men kan daarna de cellen eenige uren rustig
laten staan en vervolgens wederom laden tot gasbelletjes krachtig
ontwikkeld worden. Dit kan nog eenige malen met tusschenpoozen van enkele uren herhaald worden, tot direct bij aan
sluiting op het net in alle cellen gasbelletjes opstijgen.
Als veiligheidsmaatregel nemen wij in beide geleidingen
een smeltveiligheid op, (zie blz. 97) die bij het dubbele der
maximale laadstroomsterkte doorsmelt.
Onder geen enkele voorwaarde mag men ooit probeeren
accumulatoren te laden met wisselstroom. Het gevolg zou zijn:
geruïneerde cellen. Indien alleen maar over wisselstroom
beschikt kan worden, moet deze eerst in gelijkstroom omgezet
worden. Dit kan o.a. geschieden met een chemischen gelijkrichter. Deze laat den stroom slechts in één richting door.
Hij bestaat uit een glazen bak met een verzadigde oplossing
van b.v. dubbelkoolzure soda, waarin een aluminium- en een
lood- of ijzerplaat staan. De netspanning wordt met behulp
van een verlagingstransformatortje tot de vereischte spanning
teruggebracht. De aluminiumplaat wordt verbonden met de
positieve pool van de batterij, terwijl haar negatieve pool met
de eene secundaire klem van den transformator wordt aangeslo
ten en diens andere secundaire klem met de lood- of ijzerplaat.
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In den gelijkrichter gaat de stroom alleen van lood of ijzer naar
aluminium, maar niet andersom. (Zie fig. 292.)
De voorschriften, door fabrikant of leverancier verstrekt
betreffende de behandeling hunner accumulatoren, moeten
stipt opgevolgd worden. Voor hen, die zelf hun cellen hebben
vervaardigd of de voorschriften verloren hebben, laten wij hier
nog enkele raadgevingen volgen. Houdt men zich strikt
daaraan, dan gaan de accumulatoren veel langer mee.
Verlagingstranslprmatof

Naar wisselstroomnet

/?
Aluminium plaat'

Lood- ol
Ijzerplaat

Fig. 292.

1. Laad nooit met grootere stroomsterkte dan den maximum
laadstroom.
2. Zoodra de spanning per cel gedaald is tot 1,8 V, moet
tot laden overgegaan worden. Indien men accu’s gedurende
eenigen tijd in ongeladen toestand (1,8 V of lager) laat staan,
gaan de platen sulfateeren. Er komen dan korstjes op en het
sponsachtige der oppervlakte gaat achteruit.
3.Om aan gesulfateerde platen de oude sponsachtigheid
weer terug te geven, moeten wij de batterij verscheidene malen
achtereen met zoo zwak mogelijke stroompjes laden en ontladen.
Hierdoor kan het gesulfateerde materiaal nog wel weer omge
vormd worden.
4. Ook al gebruikt men zijn batterij slechts heel weinig,
toch moet men haar eens per week of althans eens per veertien
dagen laden.
5. Het laden van een nieuwe batterij, die al geformeerd is,
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geschiedt met den normalen laadstroom. Zoodra er zeer veel
gasbelletjes opstijgen, houden wij met laden op en laten de
batterij een paar uren staan, zonder er stroom aan te ontnemen.
Begint zij direct bij hervatting der lading op krachtige wijze
gas te ontwikkelen, dan is zij als geladen te beschouwen en
heeft nu haar volle capaciteit bereikt.
6. Het zuur moet de platen steeds geheel bedekken. Is er zóó
veel van het zuur verdampt, dat de bovenranden der platen dreigen
droog te staan, dan moet gedestilleerd water worden bijgevuld.
7. Op den duur komt er bezinksel op den bodem der cellen.
Giet in dat geval het zuur er uit (meteen goed wegspoelen
met veel water) en vul de cellen voor de helft met gedestilleerd
water. Schud ze goed en spoel het bezinksel met dat water
weg. Vul opnieuw met versch zuur.
8. Ook al heeft zich geen bezinksel gevormd, toch is het
raadzaam jaarlijks het zuur te vernieuwen. Men kan dit bij
vele drogisten en radiozaken in de juiste verdunning verkrijgen
(S.G. ± 1,180).
9. Het bezinksel mag nooit zoo hoog op den bodem liggen,
dat de onderkanten der platen daardoor zouden worden aan
geraakt ; dit geeft kortsluiting.
10. Het meten van de spanning van een cel moet steeds
geschieden terwijl deze stroom levert, daar de meting anders
geen waarde heeft.
11. Bijvullen mag nooit met sterk zwavelzuur geschieden.
12. Is het zuurgehalte bij geladen toestand der cel hooger
dan dit volgens opgave der fabriek mag zijn, dan moet een
weinig gedestilleerd water worden toegevoegd.
13. Peuter nooit, om welke reden ook, met metalen voor
werpen in een cel; dit veroorzaakt kortsluiting.
14. Bedenk, dat voor het laden eener batterij tijd noodig
is en tracht de lading dus in geen geval te bespoedigen door
een grootere stroomsterkte dan de normale.
15. Alleen als zuur uit een cel gemorst is, mag men met
verdund zwavelzuur bijvullen.

1
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Verdund zwavelzuur is een vloeistof, waarmee men steeds
zeer voorzichtig moet omgaan en die alleen in glazen vaatwerk
mag worden bewaard. Heeft men het ongeluk er mee te morsen,
dan kan onmiddellijk afspoelen of afsponsen met ammoniak of
sodawater het verteren der bemorste stoffen nog tegengaan.
Verzuimt men dit, dan vallen er na eenigen tijd gaten in.
De eeuw der electriciteit

Publieke bedrijven. Bijna elke stad heeft haar eigen centrale,
welke stroom levert voor openbare en huisverlichting, trams,

Fig. 293.

industrieele doeleinden, enz. Men tracht het stroomverbruik
tegenwoordig zooveel mogelijk te bevorderen, mede door
speciale tarieven. Het centraliseeren van stroomleverantiebedrijven, voornamelijk in die landen, waar water de benoodigde
energie kan leveren, zal zeer zeker de productiekosten verlagen,
hetgeen den stroomverbruikers ten goede behoort te komen,
waardoor vanzelf weer meer stroom wordt verkocht.
In de woning wordt de electriciteit wel het meest gebruikt
voor verlichting. Zij is dan ook een der billijkste vormen van
verlichting, zoo niet de goedkoopste. Zij is zeker de zindelijkste
en meest hygiënische verlichting, terwijl zij bovendien het
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groote voordeel bezit, gemakkelijk te kunnen worden toegepast.
Electriciteit komt ook, indien daarvoor speciale kWh-prijzen
gelden, voor koken en verwarmen in aanmerking.
Bij zulke voordeelige tarieven vindt zij ook gereedelijk
toepassing in allerlei toestellen voor huishoudelijk gebruik,
zooals heetwaterreservoirs, keteltjes, broodroosters, dompelaars,
naaimachines, waschmachines, strijkijzers, koffiemolens, vleeschmolens, stofzuigers, haardrogers, zeilwrijvers, ventilatoren,
mixers, koelkasten, enz. En dan mogen wij toch eigenlijk ook
niet de radio vergeten, de draadlooze beelduitzendingen en de
electrische weergave van gramophoonplaten door middel van een
,,pick-up”.
Publieke vermakelijkheden verbruiken zeer veel electri
citeit. Zoo worden in den schouwburg b.v. de lichteffecten
door electriciteit verkregen. In de bioscoop worden de films
met behulp van booglampen geprojecteerd en electrisch gedraaid.
De sprekende film is ontstaan door combinatie van een radio
toestel en een projectie-apparaat. Men gebruikt hiervoor tegen
woordig nagenoeg uitsluitend gebruik van een speciale, voor
licht gevoelige cel. De geluidstrillingen zijn op één zijde van
de film zelf geregistreerd en worden als lichtstralen van wisse
lende intensiteit door die cel opgevangen en weer veranderd
in electrische stroompjes. Deze stroompjes passeeren dan een
versterker, worden daarin versterkt en ten slotte door luid
sprekers omgezet in geluidstrillingen.
Vervoer door middel van electrische trams en treinen kennen
wij haast allemaal wel. Zoo heeft men ook electrische bestel- en
vuilniswagens en zelfs enkele particuliere wagens, die voor kleinere
afstanden of stadsgebruik heel practisch zijn. In het klein zien wij
zulke electrische transportwagentjes in groote fabrieken. Op sta
tions worden zij gebruikt om bagage te vervoeren van en naar de
treinen. Over spoorwegen hebben wij reeds het noodige gezegd
in Hoofdstuk XIX, maar wij willen er hier toch nog even bij
vertellen, dat de post in Londen een eigen, ondergrondschen
electrischen spoorweg bezit voor het vervoer van pakketten

Fen 175 A booglaschinstallatie voor trambedrijf.

Het lasschen van tramrails door middel van eleclrischen lichtboog.

Gelaste tramrails, welke nog gelijk gevijld moeten worden
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en brieven tusschen de voornaamste kantoren en eindstations.
Verder zijn nagenoeg alle lijnen naar de Londensche voorsteden
geëlectrificeerd, evenals de daarbij behoorende seintoestellen.
De landbouw begint ook, vooral in Amerika, op ruimen
schaal van electriciteit gebruik te maken voor dorschmachines,
stroosnij machines, hij schwerktuigen, machines, die allerlei
materiaal zooals hooi en stroo tot balen ineenpersen enz. enz.
Zoo zijn er zelfs verscheidene groote boerderijen, waar de
electriciteit de productie helpt vergrooten. Men heeft daar
n.1. een netwerk van draden boven het gewas gespannen en
aan dit netwerk een hooge spanning ten opzichte van de aarde
gegeven, met het gevolg, dat in sommige gevallen zelfs een
verdubbelde opbrengst werd verkregen. Deze methode is met
succes toegepast op bieten, aardappelen, kool, sla, spruitjes, enz.
Groote hoenderparken hebben electrische broedmachines en
electrisch verwarmde hokken voor de kuikens, terwijl ’s winters
de eierproductie wordt opgevoerd door ’s morgens en ’s avonds
electrisch licht te laten branden in de leghokken.
De industrie verbruikt verreweg de grootste hoeveelheid
energie voor het aandrijven van allerlei soorten werktuigen en
machines. Zoo zijn er zelfs wel afgelegen fabrieken ten plattelande, die zelf hun eigen, kleine centrale hebben, omdat dit
in hun speciale geval voordeeliger uitkomt. Zoo b.v. een groote
tegel- en steenfabriek, die ver van spoorwegen en steden af
ligt. De in eigen centrale opgewekte electriciteit wordt gebruikt
voor transport, meng- en vormmachines en verlichting van
fabriek, kantoor en terrein.
De staalindustrie gebruikt electrische ovens om het ijzer te
smelten en te zuiveren, terwijl de motoren voor het aandrijven
der walsen zoo groot zijn, dat zij wel 6000 pk kunnen leveren.
In vele industrieën worden metalen van de zuiverste kwaliteit
electrolytisch verkregen, terwijl ook nagenoeg alle verkoperen,
vernikkelen, verzilveren, verchromen, enz. uitsluitend langs
dezen weg geschiedt.
Enkele groote fabrieken hebben hun eigen beproevingsMORGAN en SIMS, Jongens en Electriciteit.
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laboratorium, waar de electriciteit alweer een groote rol speelt.
Bijzonder interessant is hier het onderzoeken van grondstoffen
met behulp van ultra-violette en X-stralen.
De mijnbouw is een der industrieën, waar de electriciteit
zeer veel heeft tot stand gebracht voor de veiligheid en een
beter bestaan der arbeiders. In steenkoolmijnen, waar het
gevaar voor ontploffingen door de aanwezigheid van mijngas
al heel erg dreigt, konden gewone electromotoren niet worden
gebruikt vanwege het vonken aan den commutator en bij de
borstels. Sinds het evenwel gelukt is explosievrije motoren te
vervaardigen, heeft ook hier de electriciteit haar intrede gedaan,
niet alleen voor licht,maar ook voor de zoogenaamde,,mijnossen”
(transportwagentjes), pompen, boor- en hakwerktuigen, enz.
In bepaalde industrieën gaat een belangrijke hoeveelheid
materiaal tijdens het werk in den vorm van stof verloren. Dit
verlies kan men voorkomen met behulp van een installatie,
waarin door middel van hooggespannen gelijkstroom het stof
electrostatisch wordt aangetrokken en vastgehouden. Ook
vliegasch, vaak een groote plaag voor de omwonenden van
centrales en fabrieken, kan op deze wijze worden vastgelegd.
Op medisch gebied bestaan ook zeer vele electrische
toestellen, zooals b.v. hoogtezon, Röntgenapparaten, toestellen
voor electrische massage, enz. enz.
Schepen, speciaal passagiers- en oorlogsschepen, passen,
waar mogelijk, electriciteit toe. Er zijn zelfs reeds passagiers
schepen, die aan electromotoren hun voortstuwingsvermogen
ontleenen. Diesel-motoren drijven dan dynamo’s aan en de
stroom, door deze geleverd, wordt door de motoren gebruikt
om op hun beurt de schroeven te laten draaien.
Diesel-electrische treinen hebben machines, die op onge
veer dezelfde wijze werken als die der bovengenoemde schepen.
In den oorlog neemt de electriciteit ook een belangrijke
plaats in. Het bepalen van de positie van geschut, onderzeeërs
of vliegmachines en luchtschepen geschiedt door middel van
microfoons, radiolampen, telefoons en vele andere speciale
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toestellen. Mijnen worden electrisch tot ontploffing gebracht
en draadversperringen kan men onder spanning zetten.
Weerberichten, die van zoo onschatbare waarde kunnen
zijn voor zeevarenden en vliegers, zijn pas tot hun volle ont
wikkeling en practische waarde gekomen dank zij de electriciteit, die bij de samenstelling en ook bij de verspreiding er
van een onmisbare rol speelt.
Electrisch lasschen is een belangrijk bedrijf geworden.
Metalen voorwerpen, die enkele jaren geleden nog als afval
werden beschouwd omdat zij toen niet meer te repareeren
waren, kunnen wij tegenwoordig electrisch lasschen. Een op
deze manier gerepareerd voorwerp is op de plaats der lasch
soms nog sterker dan het daar oorspronkelijk was.
Wij hebben slechts enkele der vele toepassingen van de electriciteit vermeld, een volledige lijst is buiten het bestek van
dit boek.

De jongens, die dit boek lezen, hebben dezen voorsprong
op anderen, dat zij gegevens bezitten om apparaten te bouwen,
die den grondslag vormen van vele der meer ingewikkelde
machines, welke zijn genoemd. Mogen zij steeds bedenken,
dat nauwgezetheid en zorg voor de kleine, schijnbaar onbe
langrijke onderdeden van elk toestel en van iedere machine,
juist tot succes leidt. Het is dan ook de aandacht voor deze
,,kleinigheden”, die onze electrische apparaten tot hun tegenwoordigen toestand van volmaaktheid heeft gebracht.
Ik hoop, dat dit boek er een weinig toe moge bijdragen
om bij onze jongens vindingrijkheid aan te kweeken en dat
het hen helpen mag, later practisch te staan tegenover die
kleine, alledaagsche moeilijkheden, welke met een beetje gezond
verstand en een dosis vernuft te overwinnen zijn.
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AANHANGSEL I

De wet van Ohm gewijzigd voor wisselstroomkringen

I N een wisselstroomkring is, behalve de weerstand van den
geleider, nog een andere remmende factor aanwezig, n.1.
•A- de reactantie. Reactantie werkt, om het eens populairtechnisch uit te drukken, zoo ongeveer als een extra weerstand.
Zij ontstaat, doordat een wisselstroom een wisselveld veroor
zaakt rondom zijn geleider. Dit veld neemt toe en af met den
stroom en snijdt daarbij den geleider zelf, waardoor het in
dien geleider een e m k induceert, welke tegengesteld is aan
de stroomverandering en die deze tracht tegen te werken. In
dit opzicht kan men reactantie dus zoo ongeveer beschouwen
als een extra weerstand bij dien van den geleider. Zij verschilt
echter van den Ohmschen weerstand in zooverre, dat zij met
de frequentie varieert en ook maakt, dat de stroom naijlt op
de aangewende spanning. In dit geval wordt het vermogen
in den stroomkring niet bepaald door het product van volts
en ampères, maar is minder.
De betrekking tusschen I en E wordt daarom aldus uitgedrukt:
E

I =

I
E
R
X

is
is
is
is

de
de
de
de

Vr2 + x2

stroomsterkte,
e m k,
Ohmsche weerstand en
reactantie.

Dit boek is echter niet bedoeld als leerboek, zoodat wij hen,
die hiervan meer willen weten, liever naar een speciaal studie
boek op dit gebied verwijzen.

I
I
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AANHANGSEL II

Symbolen welke in dit boek kunnen voorkomen
A
Ah
C
cg
cm
dam
dg
dm
E
emk
F
g
h
hg
hm
I
kg
kgm
kg/m
km
km/h
Kt
kV
kVA
kW
kWh
m
mA

ampère
ampère-uur
coulomb
centigram
centimeter
decameter
decigram
decimeter
spanning in volts (b.v. in formules)
electromotorische kracht
farad
gram
uur
hectogram
hectometer
stroomsterkte in ampères (b.v. in formules)
kilogram
kilogrammeter
kg per meter
kilometer
km per uur
karaat (Vs g, alleen voor edelsteenen)
kilovolt
kilovolt-ampère
kilowatt
kilowatt-uur
meter
milli-ampère

AANHANGSELS

mg
min
mm
M Cl
mF
per
pk
pkh
q
R
sec
t
V
VA
W
Wh
Q
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milligram
minuut
millimeter
megohm (1 millioen Q)
micron (1 millioenste m)
microfarad (1 millioenste F)
periode
paardekracht
paardekracht-uur
quintaal (100 kg of 105 g)
weerstand in ohms (b.v. in formules)
secunde
ton
volt
volt-ampère
watt
watt-uur
ohm
(Bovenstaande symbolen werden in October 1931 vast
gesteld door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in
Nederland).

328

JONGENS EN ELECTRICITEIT

AANHANGSEL III

Lijstje van geleiders en niet-geleiders
GOEDE GELEIDERS

Zilver
Koper
Aluminium
Andere metalen
Koolstof
Zuren
(vloeibaar)
Alkaliën (
,,
)
Onzuiver water
De Aarde

HALF-GELEIDERS

NIET-GELEIDERS

Katoen
Hout
Papier
Het menschelijk
lichaam

Minerale oliën
Porcelein
Wol
Zijde
Hars
Rubber
Schellak
Eboniet
Vaste paraffine
Glas
Mica
Lucht
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AANHANGSEL IV
TABELLEN

Soortelijke weerstanden van eenige stoffen

Aluminium
Constantaan
Goud
Kool
Koper (hard)
Koper (zacht)
Kwik
Lood
Manganine
Messing
Nikkel
Nikkeline
Platina
Tin
Ijzer
Zilver (getrokken)
Zink

0,03
0,48
0,022
100—1000
0,0175
0,0167
0,94
0,21
0,42
0,07
0,12
0,42
0,12
0,13
0,13
0,018
0,12
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I
Weerstand van eenige geleiders
Stof

Aluminium
Constantaan
Koper
Kwik
Lood
Messing
Nieuwzilver
Platina
Staal
Tin
Ijzer
Zilver
Zink

__________

Ohmsche weerstand van
100 m draad van 1 mm2
doorsnede bij 15° Celsius

2,87
50,0
1,7—1,8
94,2
20,0
7,6
33—37,5
9,4
17,5
13,5
13,5
1,7
6

TABELLEN
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Doorsnede, gewicht en weerstand voor gegloeid, electrolytisch koperdraad van 0,1 tot 7,2 mm middellijn
Middel

lijn

Weerstand
Weerstand Middel Door
Door
snede Gewicht bij 15° C
lijn
snede Gewicht bij 15° C
per km
per km

mm

mm2

kg/km

0,10
0,20
0,30

0,0079
0,0314
0,0707

0,0699
0,280
0,629

0,40
0,50
0,60

0,126
0,196
0,283

0,70
0,80
0,90

n

mm

mm2

kg/km

2210,0
553,0
246,0

3,70
3,80
3,90

95,7
101
106

1,61
1,53
1,45

1,12
1,75
2,52

138,0
88,4
61,4

4,00
4,10
4,20

10,8
11,3
11.9
12,6
13,2
13,9

112
118
123

1,38
1,31
1,25

0,385
0,503
0,636

3,43
4,47
5,66

45,1
34,5
27,3

4,30
4,40
4,50

14,5
15,2
15,9

129
135
142

1,20
1.14
1,09

1,00
1,10
1,20

0,785
0,95
1,13

6,99
8,46
10,1

22,1
18,3
15,3

4,60
4,70
4,80

16,6
17,3
18,1

148
154
161

1,04
1,00
0,959

1,30
1,40
1,50

1,33
1,54
1,77

11,8
13,7
15,7

13,1
11,3
9,8

4,90
5,00
5,10

18,9
19,6
20,4

168
175
182

0,920
0,884
0,850

1,60
1,70
1,80

2,01
2,27
2,55

17,9
20,2
22,6

8,63
7,65
6,82

5,20
5,30
5,40

21,2
22,1
22,9

189
196
204

0,815
0,787
0,758

1,90
2,00
2,10

2,84
3,14
3,46

25,2
28,0
30,8

6,12
5,52
5,01

5,50
5,60
5,70

23,8
24,6
25,5

211
219
227

0,731
0,705
0,680

2,20
2,30
2,40

3,80
4,15
4,52

33,8
37,0
40,3

4,57
4,18
3,84

5,80
5,90
6,00

26,4
27,3
28,3

235
243
252

0,657
0,635
0,614

2,50
2,60
2,70

4,91
5,31
5,73

43,7
47,3
51,0

3,54
3,27
3,03

6,10
6,20
6,30

29,2
30,2
31,2

260
269
277

0,593
0,575
0,557

2,80
2,90
3,00

6,16
6,61
7,07

54,8
58,8
62,9

2,82
2,63
2,45

6,40
6,50
6,60

32,2
33,2
34,2

286
295
304

0,540
0,523
0,507

3,10
3,20
3,30

7,55
8,04
8,55

67,2
71,6
76,1

2,29
2,16
2,03

6,70
6,80
6,90

35,3
36,3
37,4

314
323
333

0,492
0,478
0,464

3,40
3,50
3,60

9,08
9,62
10,2

80,8
85,6
90,6

1,91
1,80
1,70

7,00
7,10
7,20

38,5
39,6
40,7

343
352
362

0,451
0,438
0,426
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Herleiding van de Engelsche draadmaat in het
metrieke stelsel
Nr. S.W.G.

Middellijn
mm

1
2

7,620
7,010

45,60
38,60

3
4

6,401
5,893

5
6

Middellijn
mm

Doorsnede
mm2

26
27

0,457
0,417

0,164
0,136

32,19
27,27

28
29

0,376
0,345

0,111
0,094

5,385
4,877

22,77
18,68

30
31

0,315
0,295

0,079
0,068

7
8

4,470
4,064

15,70
12,97

32
33

0,274
0,254

0,059
0,051

9
10

3,658
3,351

10,51
8,30

34
35

0,234
0,213

0,043
0,036

11
12

2,946
2,642

6,82
5,48

36
37

0,193
0,173

0,029
0,023

13
14

2,337
2,032

4,29
3,24

38
39

0,152
0,135

0,018
0,014

15
16

1,829
1,626

2,63
2,08

40
41

0,122
0,112

0,012
0,010

17
18

1,422
1,219

1,59
1,17

42
43

0,102
0,091

0,008
0,007

19
20

1,016
0,914

0,81
0,66

44
45

0,081
0,071

0,005
0,004

21
22

0,813
0,711

0,52
0,40

46
47

0,061
0,051

0,003
0,002

23
24

0,610
0,559

0,29
0,245

48
49

0,041
0,030

0,001
0,0007

25

0,508

0,203

50

0,025

0,0005

Doorsnede Nr. S.W.G.
mm2

(Met toestemming van de Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, Amsterdam).
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Herleiding van Engelsche duimen en
achtsten daarvan in mm
DUIM

0

%

1/8

^2

%

3/d

7/8

0
1
2

25,40
50,79

3,175
28,57
53,97

6,35
31,75
57,15

9,53
34,93
60,32

12,70
38,10
63,49

15,87
41,28
66,67

19,05
44,45
69,84

22,22
47,62
73,02

3
4
5

76,19
101,6
127,0

79,37
104,8
130,2

82,55
107,9
133,3

85,72
111,1
136,5

88,89
114,3
139,7

92,07
117,5
142,9

95,25
120,6
146,0

98,42
123,8
149,2

6
7
8

152,4
177,8
203,2

155,6
181,0
206,4

158,7
184,1
209,5

161,9
187,3
212,7

165,1
190,5
215,9

168,3
193,7
219,1

171,4
196,8
222,2

174,6
200,0
225,4

9
10
11

228,6
254,0
279,4

231,8
257,2
282,6

234,9
260,3
285,7

238,1
263,5
288,9

241,3
266,7
292,1

244,5
269,8
295,3

247,6
273,0
298,4

250,8
276,2
301,6

12
13
14

304,8
330,2
355,6

307,9
333,3
358,7

311,1
336,5
361,9

314,3
339,7
365,1

317,5
342,9
368,3

320,7
346,1
371,5

323,8
349,2
374,6

327,0
352,4
377,8

15
16
17

381,0
406,4
431,8

384,2
409,6
434,9

387,3
412,7
438,1

390,5
415,9
441,3

393,7
419,1
444,5

396,9
422,3
447,7

400,0
425,4
450,8

403,2
428,6
454,0

18
19
20

457,2
482,6
508,0

460,3
485,7
511,2

463,5
488,9
514,3

466,7
492,1
517,5

469,9
495,3
520,7

473,1
498,5
523,9

476,2
501,6
527,0

479,1
504,8
530,2

21
22
23
24

533,4
558,8
584,2
609,6

536,5
561,9
587,3
612,7

539,7
565,1
590,5
615,9

542,9
568,3
593,7
619,1

546,1
571,5
596,9
622,3

549,3
574,6
600,0
625,4

552,4
577,8
603,2
628,6

555,6 581,0
606,4
631,8

(Met toestemming van de Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, Amsterdam).
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AANHANGSELS

AANHANGSEL V
Soortelijke gewichten van eenige stoffen

Aardbol (gemiddeld)
Alkohol
Aluin
Aluminium
Antimoon
Asbest
Asfalt
Azijnzuur
Barium
Barnsteen
Bazalt
Benzine
Benzol
Bergkristal
Beton
Bismuth
Borax
Borium
Brons
Broom
Bruinsteen
Cadmium
Caoutchouc
Calcium
Chroom
Ether
Fiber
Fixeerzout (Hypo)
Flintglas

I
I

I

5,5
0,79
1,71
2.6— 2,7
6,6
2.1— 2,8
1.1— 1,5
1,05
3,5
1,1
2.7—3,2
0,65—0,75
0,878
2,6
1,8—2,4
9,8
1,75
2
8,2
3,12
4,7
8,6
0,93
1,85
6,8
0,72
1,28
1,73
3,0—5,9

Gietijzer
Glas (gewoon)
Glycerine
Goud
Grafiet
Graniet
Grind
Gummi
Guttapercha
Hardgummi
Hars
Hennep
Hout, beuken,,
dennen,,
djati,,
ebben,,
eiken,,
grenen,,
iepen,,
kastanje ,,
kersen ,,
linden,,
pok,,
teak,,
vurenJodium
Kalium
Kalk (gebl.)
Kalksteen

7,2
2,5—3,0
1,3
19,2
1,9—2,3
2,5—3,0
1,6
0,93
0,98
1,15
1,07
1,5
0,74
0,5—0,6
0,8
0,9—1,2
0,85—1,2
0,66
0,65
0,58
0,65
0,55
1,3
0,66
0,55
4,93
0,86
1,15—1,3
2,6

I

=

■
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Keukenzout
2,15
Klinkers
1.6— 2,0
Kobalt
8,5
Koper
8.3—8,9
Krijt
2,62
Kurk
0,24
Kwik
13,6
0,9—1,0
Leder
Leem
1,6
2,7
Lei
0,53
Lithium
Lood
11,4
Loodglans
7,8—8
Loodglit
9.3—9,5
Loodmenie
8.6—9,1
Loodwit
6,7
Lijnolie
0,94
Magnesium
1,74
Mangaan
7,4
2,0—2,8
Marmer
8.5— 8,6
Messing
2.7—3,2
Mica
Minerale smeerolie 0,91
10,2
Molybdeen
0,97
Natrium
2,13
Natron
Nieuwzilver
8,6
8.6—8,9
Nikkel
0,7—1,1
Papier
0,89
Paraffine
0,81
Petroleum
Petroleumether
0,65
1,82
Phosphor
8,8
Phosphorbrons

21,4
Platina
2,3—2,5
Porcelein
2,7
Porfier
2,29
Potasch
1,9
Retortenkool
2,4
Silicium
7,85
Smeedijzer
1,44
Soda (gekrist.)
7,85
Staafijzer
7,5—7,8
Staal
1.2—1,5
Steenkool
Steenkoolteer
1,1
2.3— 2,4
Steenzout
1,25
Stikstof
0,87
Terpentijn
7,3
Tin
7,85
Vloeiijzer
0,97
Was
1,0
Water
0,09
Waterstof
Wolfram
19,1
0,88—0,92
Ijs
Ijzer (zuiver)
7,88
IJzerhamerslag
5,16
3.4—3,9
Ijzerroest
1.4— 2,0
Zand
1,03
Zeewater
10,5
Zilver
6,8—7,3
Zink
5,7
Zinkwit
1,43
Zwavel
Zwavelkoolstof
1,27
Zwavelzuur (87°/0) 1,84

2

!

!

I

REGISTER
A
Aanloopweerstanden, 269
Aantrekking, magn. —, 4—11
Aantrekking, stat. el. —, 22—25
Aantrekkingskracht, magn. —, 7, 8
Aarde, de — een magneet, 12 ;
— bij bovengrondsche geleidingen,
193;
— bij telefoon en telegraaf, 98, 99;
139, 140, 143; 163, 166
Aardingsschakelaar, 98

I
■

Accumulator, 60—67
ampère-uren capaciteit, 66,67 ; 80, 81
— berekenen, 314
benaderingsformule voor Wattverbruik der laadlampen, 314;
voorbeeld van —, 314, 315
bezinksel, 318
bijvullen, 318
chemische gelijkrichter, 316, 317
e m k tegen einde der lading, 67
e m k na beëindiging der lading, 67
e m k bij ontlading, 67
formeeren, 61—66
kooldraadlampen, 315
kortsluiting, 318
laadstroom, 314;
berekenen van —, 314
maximum —, 314
laden, 60—67; 312—319
maken van accu, 62 e.v.
menging van den electrolyt, 64
meting der spanning, 318
minimum spanning per cel, 67
niveau van electrolyt, 66
platen, 61 e.v.
platen vullen 61; 63, 64
poolreep, 63, 64
soortelijk gewicht van nieuwen elec
trolyt, 318
MORGAN en SIMS, Jongens en Electriciteit

-

sulfateeren, 317
voorschakel weerstand, 315
voorschriften en verzorging, 317—319
Ader, 91
Aether, 18, 235 e.v.
—golven, 236, 237, 239, 256
—trillingen, 237—239
Affiniteit, chemische — van zuurstof
en waterstof, 51
Afsluiter, 94, 95
Afstooting, magn. —, 7, 8, 9, 11
Afstooting, stat, el. —, 22—27
Alarmtoestellen bij inbraak, 127, 128
Amalgaam, 31
Amalgameeren, 50
Ampère, 77 e.v.
Ampèremeters, 107 e.v.
draaispoelmeters, 112 e.v.
standaardmeters, 111
verplaatsbare —, 107 e.v.
ijken, 111
Ampèremeter-shunt, 114
Ampère-uur, 66, 67 ; 80, 81
Anker
van ampèremeter, 108
,, bel, 124
,, dynamo, 216 e.v.
,, magneet, 3, 13, 14
,, motor, 223—225; 226
,, nummerbord, 130, 131
,, relais, 141
,, sounder, 135, 136, 139
,, voltmeter, 108
Anode
electrolytisch bad, 301
kwikdampgelijkrichter, 191, 192
Röntgenbuis, 183
Antikathode, 183
Aperiodisch, 112, 113
Arbeidsvermogen, eenheid van —, 81
Areometer, 61, e.v.
22
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Astatisch(e), 102, 103
— galvanometer, 104 e.v.
— galvanoscoop, 102 e.v.
— naaldstelsel, 103, 104
Atmosferische ontlading, 194

B
Barium-platino-cyanuur, 183
Barnsteen, 16
Batterij, 46, 57, 59, 65, 86—89
—klem, 93
onderscheid tusschen element en —,
46
— van Leidsche flesschen, 311
— voor zwakstroomverlichting, 283,
284; 286
Bell, Alexander Graham —, 157
Bell-telefoon, 156—159
Bellen, 123, e.v.
maken van —, 123 e.v.
schakelen van —, 126, 127
Bifilair wikkelen, 118, 119
Bliksem, 17—19
—afleiders, 98—100
—
,,
, hoomvormige, 193
Bobinedraad, 92
Borstelhouder, 233, 234
Borstels, 211 e.v.
— maken, 220, 229, 231
Brug van Wheatstone, 104, 116, e.v.
gebruik van —, 119, 120
maken van —, 116 e.v.
schema van —, 121
uitlegging van —, 121, 122
Buitenleiders, 189

C
Carborundum, zie Radio
Cardanus, ringen van —, 2
Capaciteit, 81
Chemische gelijkrichter, 316, 317
Chroomzuur-element van Poggendorf,
55
Collector
voor Wimshurst machine, 33, 37, 38
voor wrijvingselectriseermachine 29,
30
Commutator
gelijkstroomdynamo, 213, 214

maken van —, 217, 218
motoren, 227, 230; 234
schakelaar, 302, 303
Condensator, 171
maken van rooster—, 258—259
maken van telefoon—, 259—260
— voor Tesla-spoel, 311
— voor vonk-inductieklos, 177 e.v.
Conductor voor Wimshurstmachine, 37
Constant element, 56, 57
Coulomb, 80
Cunaeus, 40

D

Daniell, 56
element van —, 56
Dansende vlierpitballetjes, 43
Davenport, Thomas —, 222
Declinatie, 12
Declinatienaald, 12
Densimeter, 61
Depolarisator, 51
Diëlectrische stoffen, 91
Donder, 17, 18
Draaischakelaar, zie zwakstroom
Draaispoelmeters, 112, e.v.
principe van —, 114, e.v.
Draden, 90 e.v.
Drieleidemet, 189
Droge elementen, 51 e.v.
maken van —, 52 e.v.
opnieuw bruikbaar maken van —,
54, 55
veranderen van — in natte, 55
Drukcontact, 125, 126
Dubbele electrische slinger, 23
Dubbelpolige hefboomschakelaar, 96
Dwarsconductor van Wimshurst ma
chine, 33, 38—40
Dwarsliggers, zie Spoorwegen
Dynamische electriciteit, 19, 20

Dynamo
anker, 216
ankeropening, 215 e.v.
as, 216
borstels, 211 e.v.; maken, 220
commutator, 213, 214; maken, 217,
218
gietstukken, 215, 216
lagers, 219, 220

I

register
magneetgestel, 215
principe, 208— 214
remanent magnetisme, 221
shunt —,221
sleepringen, 211 e.v.
snaar schijfje, 219, 220
veldbekrachting, 221
veldmagneet, 215
vermogen, 221
wikkelingen, 218
Dynamo’s, zie Generatoren.
E
Edelgasveiligheid, 99, 246
Eenheid
van arbeidsvermogen, 81
,, electrisch vermogen, 80
,, hoeveelheid, 80, 81
,, spanning, 75 e.v.
,, stroomsterkte, 76 e.v.
,, weerstand, 75 e.v.
Effectieve waarde van wisselstroom, 191

i

Electriciteit, 16
dynamische —, 19, 20
moderne toepassingen van —, 319—
323 :
Diesel-electrische treinen, 275—
278; 322
industrie, 321, 322
landbouw, 321
lasschen, 323
medisch gebied, 322
mijnbouw, 322
oorlog, 322, 323
publieke bedrijven, 319
publieke vermakelijkheden, 320
schepen, 322
vervoer, 320
weerberichten, 323
woning, 319, 320
—opgewekt door chemische werking,
20; 47 e.v.
— opgewekt door dynamo, 81—85;
88 ; 208 e.v.
zonnewarmte,
— opgewekt door
293—295
positieve en negatieve —, 24, 27
statische —, 16, 20, 26
wrijvings—,19, 20

339

Electrisch(e)
alarmtoestel, 127
auto, 60
bel, 123, e.v.
dasspeld, zie Zwakstroom
eenheden, 75—85
lading, 20, 21
locomotief, zie Spoorwegen
meetinstrumenten, 101—122
motoren, 22—234; zie ook Motor
nawerking, 42
ontlading fotografeeren, 181
ontlading, laddervormige, 182
parasol, 42
reactierad, 43, 44
slinger 22 ; dubbele —, 23
ook
spoorwegen, 265—278 ;
zie
Spoorwegen
starter, 60
vermogen, eenheid van —, 80
vonk, 20, 21
vonkenplaat, 42, 43
weerstand, 75 e.v.
wekker, 128—130
wind, 44
Electriseermachines, 28—45
proeven met —, 40 e.v.
Electroden, 48—50 ; 61
in electrolytisch bad, 300, 301
van inductieklos, 170
,, kwikdampgelijkrichter, 191
,,
Röntgenbuis, 183
Electrodynamische meetinstrumenten,
115
Electrolyse, 300
Electrolyt, 50, 61, 64; 299
Electrolytisch
bad, 300, 301
koper. 300, 301
Electromagneet, 70—74, 222
van bel, 123 e.v.
,, nummerbord, 130
,, relais, 140 e.v.
,, sounder, 135, e.v.
,, telefoon, 153, 156 e.v.
,, telegraaftoestel, 137, 138
Electromagnetisch(e)
golven, 236
ontvangtoestel, 132 e.v.
Electromagnetisme, 68 e.v.
Electromotoren, 222—234 ; zie ook
Motor
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Electromotorische kracht, (e m k), 50,75
Electronen, 19 en zie verder Radio
Electrophoor, 25—27
Electroscoop, 21
goudblad —, 23
papier—, 21, 22
vlierpitballetjes —, 22, 23
Elektron, 16
Element, 46 e.v.
amalgameeren, 50
chroomzuur-element
Poggendorf,
55
constant —, 56, 57
Daniell —, 56, 57
depolarisator, 51, 52
electrode, 48—50
electrolyt, 50—52
electromotorische kracht (e m k), 50
kortsluiting in een —, 49
Leclanché—, 50, 51
locale werking in een —, 49
maken van een droog —, 51 e.v.
maken van een nat —, 47 e.v.
— met één vloeistof, 47—55
— met twee vloeistoffen, 55 e.v.
polorisatie in een —, 50
positieve en negatieve pool, 49
potentiaalverschil van een —, 50
schakelen van elementen, 57, 59
secundair —, 60 e.v.
spanningsverschil van een —. 50
tabel van eenige elementen, 58
thermo-element, 293—295
veranderen van een droog in een
nat —, 55
Volta —, 47—49
Weston standaard-element, 57
Energie-overbrenging, 186—196
Enkelpolige hefboomschakelaar, 96
Epidioscoop, 295
lens, 296
lichtbron, 297
maken van —, 295—299
projecteeren met —, 299
reflector, 298, 299

F
Faraday, Michael —, 73
Figuren van Lichtenberg, 44

Fittings, zie Zwakstroom
Fleming, Prof. —, 252
Fleming’s linkerhandregel, 115; 225
— rechterhandregel, 210
Flesch, Leidsche —, 40 e.v.
Fluoresceerende vloeistof, 179
Fluorescentie-licht, 180
Fluoroscoop, 183, 184
Formeeren van accumulatorplaten, 61,
64, 65
Fotografeeren van electrische ontlading,
181 e.v.
Franklin, Benjamin —, 17
— proef met vlieger, 17, 18
Frequentie, 84, 85, 237
G

Galena, zie Radio
Galvanometer, 101 e.v.
astatische —, 104 e.v.
Galvanoscoop, 101 e.v.
astatische —, 102, e.v.
Galvanostegie, 198 ; 299—302
Geïnduceerde electromotorische kracht,
73; 208—210
Geisslersche buizen, 179, e.v.
Geladen
ebonieten staaf, 21
glazen staaf, 21
kam, 21
Leidsche flesschen ontladen 41, 42
lichamen, 20—27
papier, 20, 22
pijp lak, 21
vlierpitballetjes, 20, 23; 43
Gelamelleerde magneet, 14
Geleiders, 19
lijstje van —, 328
Geleidingen
bovengrondsche —, 193
v. electrische spoorwegen, 270
huisgeleidingen, 91 e.v.
licht—, 90, e.v.
telefoon—, 93, 163, 166
telegraaf—, 93, 137, 139, 143
weerstand van —, 331
zwakstroom —, 281 e.v.
Gelijknamige polen, 7—9, 11
Gelijknamig geladen lichamen, 22—25
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Gelijkrichters
chemische, 316, 317
kwikdamp, 191, 192
Gelijkstroom
—dynamo, principe van—, 208—214
— en wisselstroom, verschil tussschen
—, 81—85
pulseerende —, 192
— voor motoren, 188, 189
— voor verlichting, 188, 189
Generatoren, 208— 221
Gietstukken, dynamo, 215, 216
Gilbert, William —, 14
Glijcontact, 117 e.v.; 194 e.v.
Goudblad electroscoop, 23, 24

H
Halfgeleiders, 20
lijstje van —, 328
Handlantaarn, zie Zwakstroom
Hefboomschakelaars
dubbel- en enkelpolig, 96
zie ook Zwakstroom
Henry, Joseph —, 222
Hertz, 84, 239
Hertzsche golven, 239
Hoefmagneet, 3, 10, 11, 14
Hoeveelheid, eenheid van —, 80, 81
Hoogfrequente wisselstroomen en hun
eigenschappen, 305
Hoornafleiders, 193
Horloge-standaard, zie Zwakstroom
Horloge-telefoon, 156
Hotel schakelaar, zie Zwakstroom
Hughes, Davis Edward —, 149
Huisleidingen, 91

I

I
I

I

Inbraak-alarmtoestel, 127, 128
Inclinatie, 12
Inclinatienaald, 13
Inductie, 18
magnetische —, 7, 74
Inductieklossen, 167—185
maken van —, 167—179
Inductie-stroom, 74
Inductie-vrij wikkelen, 119
Influentie machine, zie Wimshurst
machine

Installatiebuis, 90 e.v.
Interruptor, 169, 176, 177
Inwendig spanningsverlies, 89
Inwendige weerstand, 282, 86, 87
Isolatoren, 19, 91—93
ketting —, 193
lijstje van —, 328

K
Kabels, 90 e.v.
Kabelschoen, 93
Kathode
in electrolytisch bad, 301
,, kwikdampgelijkrichter, 191
,, Röntgenbuis, 183
Kettingisolatoren, 193
Kikkers, springende papieren —, 26
Kilocycle, 85, 237
Kilohertz, 85, 237
Kiloperiode, 85, 237
Kilowatt, 80
Kilowatt-uur, 81

Kit
recept voor —, 29
,,
,, bichromaat-kit, 35, 36
Klemmen en klemschroeven, 93 e.v.
Klemspanning, 88, 89
Kompas, 2, 5, 6
eerste —, 2
streken van het—, 2
— huis, 2
— ketel, 2
— naald, 2, 5, 6, 12, 68, 101 e.v.
— roos, 2
Koperpyriet, zie Radio
Kortsluiting, 49
Krachtlijnen, 9, 11, 69, 70
—weg, 10, 11
Krachtveld, 9—11, 69, 70
Kunstmatige magneet, 3
Kwikdampgelijkrichter, 191, 192

L
Laden van accumulatoren, zie Accu
mulator
Lading
electrische—,18,19, 22—27
negatieve —, 24 e.v.
positieve —, 24 e.v.
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Lamellen, 14
Leidsche flesch, 40 e.v.
Lens, zie Epidioscoop
Lichtenberg, figuren van —, 44, 45
Linkerhandregel, Fleming’s—, 115, 225
Locale werking, 49
Looddraad of smeltdraad, 97

M
Magneet, 1, 3—5
beschermen van een —, 14, 15
gelamelleerde —, 14
hoef —, 3, 10, 11, 14
kunstmatige —, 3
moleculen in een —, 13—15
ontdekking van —, 1
permanente —, 12, 13
samengestelde —, 14
staaf —, 3 e.v.; 157 e.v.
tijdelijke —, 7
Magneetanker, 3, 14
Magneetgestel, 231 ; 233 (gelamelleerd)
Magneetkern, 70, 71, 123
Magneetnaald, 2
Magneetpolen, 4, 5, 7—9
Magneetsteen, 1
Magnesia, 1
Magnetisch(e)
aantrekking, 4—11
afstooting, 7—11
boot, 8
circuit, 10 ,11
erts, 1
hefvermogen, 4
inductie, 7, 74
ketting, 7
kracht, 4
krachtlijnen, 9, 11, 69, 70
krachtstroom, 210 e.v.
krachtveld, 9, 10, 11, 69, 70, 197
meridiaan, 12
miswijzing, 12
pool, 12
spectrum, 9, 10, 11, 69, 70
stoffen, 6
stormen, 13
weerstand, 115
Magnetiseeren, 3—6
Magnetisme, 3—15
aard—, 12, 13

proeven met —, 3—15
wet van het —, 8
Magneto, 155
Mannetjes, 93
Megohm, 257
Membraan, 153 e.v.
Mescontact, 117 e.v.
Microfarad, 257
Microfoon, 149 e.v.
maken van —, 157 e.v.
Microhm, 257
Middenleider, 189
Molybdeniet, zie Radio
Morse-alfabet
volledig —, 147
wijze van leeren, 143 e.v.
Morse-teekens, 241
Motor-generatoren, 190, 191
Motor
anker, 223—225; 226, 230
ankerlamel, 230
as, 226; 230
borstels, 229— 231; 233, 234
commutator, 227, 230, 233, 234
commutatorkem, 226, 228; 230, 231
commutatorsegmenten, 229; 230,231,
234
eenvoudigen motor maken, 223 e.v.
electrische motor, 222—234
gelijkstroommotor voor el. spoorwe
gen, zie Spoorwegen
grootere motor, 230 e.v.
juklamel, 230
lagers, 227, 230, 231
montage, 228
snaarschijfje, 232
speelgoedmotor maken, 225 e.v.
veldmagneet, 227 ; 230
veldmagneetlamel, 230
wikkelen, 228, 229; 231
wisselstroommotor, 232—234 ; zie
Wisselstroommotor
Mussenbroek, 40

N
Naald, proeven met gemagnetiseerde
—, 4—14
Naaldstelsel, astatisch —, 103, 104
Nachtlampje, zie Zwakstroom
Natte elementen, 47, 55 e.v.
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Naven van Wimshurst machine, 35
Negatieve electriciteit, 25
Negatieve pool, 49
Neon, 100
Neutraal, 21
Neutraal punt, 11
Neutrale zone, 11
Niet-geleiders, 19
lijstje van —, 328
Niet-magnetische stoffen, 6
Noordpool of Noord-zoekende pool
(magn.), 5, 8, 9
Nulleider, 189
Nummerbord, maken van electrisch—,
130 e.v.
Nummerklepjes, 130 e.v.

O

Oerstedt, 69
Ohm, 76 e.v.
wet van—, 77, 79
wet van — voor wisselstroomkringen, 325
Omschakelaars, 94
Omvormers of omzetters, 190 e.v.
gelijkrichters, 191, 192
motor-generatoren, 190, 191
roteerende omvormers, 191
transformatoren, 192, 197—207
Ondergrondsche el. treinen, zie Spoor
wegen
Ongeladen, 21
Ongelijknamige polen, 7—9, 11
Ongelijknamig geladen lichamen, 24, 25
Onweer, 17, 18
Oxydatie, 47
P

I

V

Paardekracht, 80
Papier, geladen —, 19—21
Parallel-schakeling van elementen, 59
86 e.v.
Parallel-schakeling van lampen, 282, 284
,,
,,
,, weerstanden, 86
e.v.
Parasol, electrische —, 42
Periode, 82—85
Permanente magneet, 12—14
van draaispoelmeters, 112—116
,, telefoon, 154, 156, 157
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Platen
van accu, 61 e.v.
capaciteit van —, 66, 67 ; berekenen,
314
formeeren van —, 61—66
maken van —, 62—64
vullen van —, 63, 64
Polarisatie, 50, 283
Polariseeren, 50; 156
Polariteit (magn.), 9

Pool
van element, 49
geographische —, 12
negatieve —, 49
Noord-zoekende —, 5
positieve —, 49
Zuid-zoekende—, 5
— reep (accu), 63, 64
Positieve electriciteit, 25
Potentiaal, 50
Potentiaalverschil, 50, 75 e.v.
Potentiometer, 196
Primaire
klemmen, 179; 310, 311
wikkeling van inductieklos, 167 e.v.
,,
,, telefoon ind. klos, 165
,,
,, Tesla-spoel, 306
,,
,, transformator, 197 e.v
,,
,, vonk-ind.klos, 172 e.v.
Proeven
electrische ontlading fotografeeren,

181
electrisch geladen papier, 20, 22
,,
,,
staaf, 21
electriseermachines, 40 e.v.
electromagnetisme, 68 e.v.
electrophoor, 25— 27 e.v.
electroscopen, 21 e.v.
fluorescentie-licht, 180
fluoroscoop, 183, 184
galvanostegie, 299—302
geïnduceerde e m k, 208—210
Geisslersche buizen, 179
laddervormige ontlading, 182
magnetische inductie, 73
magnetisme, 3 e.v.
microfoon en vlieg, 150—152
papier doorboren met el. vonken, 180
poets bakken, 180
Röntgen-buis, 183 e.v.
statische electriciteit, 20 e.v.

344

JONGENS EN ELECTRICITEIT

Tesla-spoel, 311, 312
thermozuil, 294, 295
vonk-inductieklossen, 179—185
X-stralen, 183 e.v.; zie 185
Protonen, 19
Pulseerende electrische stroom, 153,
154; 192
Pulseerend veld, 233

R
Radio, 235—264
aangifte van radiotoestellen, 264
aarde, 238, 245 e.v.
aardkiem, 246
aardverbinding, 246
aether, 235 e.v.
aethergolven, 236, 237, 239, 256
aethertrillingen, 237, 239
afstemspoel, 247 e.v.
aftakking, 247, 251
amplitude, 251, 252
anode, 253, 254
anodebatterij, 257, 258
anodekring, 255, e.v.
antenne, 238 e.v.
antennedraad, 243
antenne-invoerbuis, 245
antenne-isolatoren, 244, 245
antenne maken, 243 e.v.
antenne-masten, 244
antenneschakelaar, 245
atmosferische ontladingen, 245, 246
251
carborundum, 241
condensator, zie rooster en telefoon,
drie-electrodenlamp, 251 e.v.
— als detector of gelijkrichter,
255—256
— als laagfrequentversterker, 263
— als versterker, 252—255
— als zendlamp, 251, 252
gevoeligheid verhoogen van —,
261, 262
edelgasveiligheid, 99, 245, 246
eenvoudige ontvanger, 239 e.v.
— maken, 247 e.v.
eenvoudige zender, 238, 239
— met lamp, 251, 252
electromagnetische golven, 236, 254
electronen, 253, 254
electronenstroom, 253 e.v.

fosforbronsdraad, 243
frequentie, 237
galena, 241
gedempte golven, 251, 252
gloeidraad, 253
gloeidraadweerstand, 260
juiste gebruik van —, 261
maken van —, 260, 261
golflengte, 237
afstemmen van —, 241 e.v.
golftreintjes, 251, 252
Hertzsche golven, 239
hoogfrequente stroomen, 240 e.v.;
inductieve koppeling, 241, 242
kilocycle, 237
kilohertz, 237
kiloperiode, 237
koperpyriet, 241
kristal-detector, 241
maken van —, 248
laagfrequent transformator, 263
,,
versterker, 263
,,
versterkingslamp, 263
,,
versterkingspaneel, 263
lamp, zie Radio, drie-electrodenlamp
lampzender, 251 e.v.
molybdeniet 241
ongedempte golven, 252
ontvangstation, inrichten van eenvoudig —, 243 e.v.
werking van —, 239 e.v.
ontvangtoestellen, 247 e.v.
oscilleerende kring, 242
plaat, 253
principe, 235, 236
pulseerende gelijkstroom, 241
resonantie, electrische —, 242
rooster, 253
— condensator, 256
— condensator maken, 258—260
— lekweerstand, 256
— lekweerstand maken, 259
schakelmateriaal, 249—251
siliciumbronsdraad, 243
Silicon, 241, 248
symbolen in radio-schema’s, 255
telefoon, 240 e.v.; 249
— condensator, 250
,,
maken, 259, 260
terugkoppelen, 261, 262
trillingsketen, 242, 253 e.v.
versterkingsfactor, 255
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hotelschakelaar, 285, 95
vonkbrug, 238 e.v.
omschakelaars, 95
vonkzender, 238, 239
transformator—, 203, 204
afgestemde—, 241, 242
trapschakelaar, 285, 95
werkingssfeer, 242
tuimel —, 283
zendproeven, 238
zwakstroom—, 283, 95, 289
zinkiet, 241
Reactantie, 325
Schakelen van
Reactierad, electrisch —, 43, 44
accu's in oppositie 315 e.v.
Recept
ampèremeter, 112
amalgaam, 31
voltmeter, 112
amalgameeren, 50
weerstanden, 86 e.v.
bichromaat-kit, 35, 36
Schema’s
gelijkelectrolyt voor chemischen
accu’s laden met chemischen gelijkrichter, 316
richter, 316
electrolyt voor droog element, 52en54
accu’s laden met behulp van gelijkelectrolyt voor ongeformeerde accu’s
stroomnet, 315
64
brug van Wheatstone, 121
electrolyt voor verkoperen, 300
electronenstroom, af- en toename
electrolyt voor vernikkelen, 302
van —, 253, 254
electrolyt voor Volta-element, 47
gelijkstroom, 213
en 49
gelijkstroom, pulseerende —, 213
kit, 29
gelijkstroomnet, geaarden draad zoe
mengen van zuur, 47, 64
ken van —, 313
opnieuw bruikbaar maken droge
gelijkstroomnet, positieven draad zoe
elementen, 54
ken van —, 313
veranderen van droog in nat element,
gelijkstroomnet met middenleider of
55
nulleider, 189
vulpasta voor accu-platen, 63, 64
gelijkstroommotor, 231
zwavelzuur verwijderen (gemorst —),
hotelschakeling, 285
319
kwikdampgelijkrichter, 192
Rechterhandregel, Fleming’s —, 210
lampontvanger, eenvoudige —, 262
Reluctantie of magn. weerstand, 115
lampontvanger, heel eenvoudige —,
Rem, zie Spoorwegen
256
Roepletters, 148
lampontvanger met laagfreq. verRöngen-buis, 183 e.v.
sterker, 263
waarschuwing bij gebruik van —, 185
nummerbord, 131
Roode lamp, zie Zwakstroom
ontvanger, afgestemde kristal —, 248
Roostercondensator, zie Radio
ontvanger, eenvoudige afgestemde
Roosterlekweerstand, zie Radio
kristal—, 242
Roteerende omvormers, 191
ontvanger, primitieve kristal—, 240
Roteerende velden, 233
parallel-schakeling van elementen.
Ruststroom, 56, 57
86, 87, 59
parallel-schakeling van lampen, 283
s
Röntgen-buis met inductieklos en
batterij, 184
Samengestelde magneet, 14
schelleiding, 86, 87, 126
Schakelaars, 94 e.v.
schelleiding met antwoordsignaal, 127
aardingsschakelaar, 98
serie-parallel-schakeling van elemen
afsluiter, 98, 95, 283
ten, 59
commutator, 303, 304
serie-parallel-schakeling van lampen,
draaischakelaar, 283
284
dubbelpolige hefboom —, 96
symbolen in radioschema’s, 255
enkelpolige hefboom—, 96, 283
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telefoontoestel, 154, 163
telefoon met inductieklos, 166
telegraafstations, eenvoudige —, 137
telegraaftoestellen, complete —, 139
telegraaftoestel met relais, 143
Tesla-spoel, principe van —, 305
Tesla-spoel, schakelen van —, 311
transformator, verlagings—, 204
trapschakeling, 285
vonk-inductieklos, 171
vonkzender, afgestemde —, 241
vonkzender, eenvoudige —, 239
wisselstroom, drie- en eenphasige
— 212
wisselstroom, gelijkgerichte driephasige —, 192
wisselstroom, gelijkgerichte eenpha
sige —, 192
wisselstroomnet, 189
wisselstroomnet, driephasig — met
nulleider, 190
ijken van ampère- en voltmeter, 111
Schuifcontact, 194
Sectors van Wimshurst machine, 34
Secundair element, 60 e.v
Secundaire klemmen, 178, 310
— wikkeling, toestel voor wikkelen
van —, 175
— wikkeling van inductieklos, 167 e.v.
— wikkeling van telefoon inductie
klos, 165, 166
— wikkeling van Tesla-spoel, 306,307
— wikkeling van
transformator,
197 e.v.
— wikkeling van vonk-inductieklos,
174 e.v.
Seebeck, 293
Seinen, zie Spoorwegen
Seinen leeren, 143 e.v.
Seinsleutel, 132, e.v.
— maken, 135, 138, 139
Separator (accu), 63, 64
Serie-parallel, 59, 269, 284, 295
Serie-schakeling van elementen, 57,59,86
— van lampen, 284
— ,, weerstanden, 86, 284
Silicon, zie Radio
Sleepcontact, 117 e.v.
Sleepringen, 211 e.v.
Sleepstuk, zie Spoorwegen.
Smeltveiligheden. Smeltzekeringen, 97
e.v.

Snoer-isolatoren, 93
Soepel snoer, 91 e.v.
Solenoïde, 70—72
Sounder, 133, 134
— maken, 135, 136
Spanning, eenheid van —, 75 e.v.
variabele — voor proeven, 194—196
Spanningsdeeler, 194—196
—verlies, 89 (ook inwendig—)
—verschil, 50
Spectrum, magnetisch —, 9—11;
69, 70
Speelgoed-motor maken, 225, e.v.
Spoel met luchtkem of solenoïde,
70—72
Spoel met ijzerkern of electro-magneet,
70—72
Spoorwegen,
Diesel-electrische —, 275—278
electrische —, 265—277
ballast, 265
beugel van el. locomotief of motor
rijtuig, 270
biels, 265
blok, 272, 273; 277
boog, 266
bovengrondsche geleiding 270
conditioning, air —, 277
derde rail, 266, 267, 271
doodemanskruk, 268, 269
dwarsliggers, 265 e.v.
electro-pneumatisch(e)
— rij schakelaar, 269
— schakelsysteem, 268
hectometerpaaltje, 267
hellingwijzer, 267
kilometerpaaltje, 267
iasch, 266
—bout, 266
—plaat, 266
luchtcompressor, 271
—druk, 270, 271
—drukremmen, 270, 271
—reservoir, 270
motor, gelijkstroom —, 269
—rijtuig, 269
ondergrondsche el. spoorwegen, 271,
321
onderstoppen, 265
rail, 265 e.v.
bevestiging van —, 266
derde —, 266, 267, 271

register
remblok, 271
— inrichting, 270, 271
— kraan, 270, 271
— luchtpijp, 270, 271
— toestel, 271
schakeltrein, 269 e.v.
seinen, 272—274
Amerikaansche —, 275, 278
gekleurde licht—, 274
vaste —, 272
onderscheiden in o.a.:

I

hoofdseinen of hoofdseinpalen,
272
zooals:
a. afstandsseinpalen, 272
b. blok—. 272, 273
c. herhalings—, 273
d. inrij—, 272
e. richtings—, 272
ƒ. uitrij—, 272
g. spoorseinpalen, 272
verder

II voorseinpalen, 272, 273
a. éénarmige —, 273
b. tweearmige —, 273, 274
c. — met flikkerlicht, 274
en

III baken, 274
sleepstuk, 270, 271
snelheid berekenen van een trein,
267
spoorstaaf, 266
stoel, 265 e.v.
stroomlijntreinen, 274 e.v.
stuur-controller, 268 e.v.
stuurstroomspanning, 268
treinschakeling, 270, 275
vermogen van electrische en stoomlocomotieven, 269, 275—277
vierde rail, 267
werkdraad, 270
Staafmagneet, 3 e.v.; 157 e.v.
Standaard-element, 57, 78
Starter, electrische —, 60
Statische electriciteit, 16
— lading, 19 e.v.
Stopklem, 93
Stroomsterkte, eenheid van —, 76 e.v.
Symbolen in radioschema’s gebruikt,
zie Radio

347

T

Tabel
condensatoren voor vonk-inductie
klossen, 177
draad voor secundaire wikkeling van
vonk-inductieklossen, 175
eenige elementen, 58
elecrrolytisch koperdraad, 331
geleiders en niet-geleiders, 328
herleiding Engelsche draadmaat, 332
herleiding Engelsche duimen en
achtsten daarvan, 334
herleiding Engelsche voeten en
duimen, 333
metaaldraad lampjes (zwakstroom)
280
soortelijke gewichten, 335, 336
soortelijke weerstanden, 329
vonklengte inductieklossen, 175, 177
weerstand van eenige geleiders, 330
Tafeltelefoontoestel, 164, 165
Tap, 109
Tappan, 107, 109
Telefonie, 149—166
Telefoon, 152 e.v.
Bell—, 156—159
horloge—, 156
— condensator, zie Radio
— inductieklos, 165, 166
— inductor, 155
— maken, 155 e.v.
— toestellen, 160 e.v.
Telegraaf, oudste —, 132
— relais, maken. 140 e.v.
— stations, schema voor —, 137
139, 143
— toestel, maken van compleet —,
137 e.v.
Telegrafeeren Jeeren, 143 e.v.
Telegrafie, 132—148
Tesla, Nikola —, 312
Tesla-spoel, 304—312
glasplaat-condensator, 311
hoogfrequente wisselstroomen en hun
eigenschappen, 305
maken van Tesla-spoel, 306—309
pluimontlading, 311, 312
primaire klemmen, 311, (310)
— wikkeling, 306
principe van Tesla-spoel, 305
proef met Tesla-spoel, 312
secundaire klemmen, 310—312
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— spoel, 306, 307
vonkbrug, 311
Thermostroom, 294
Thermozuil, 294, 295
Transformator, 192, 197—207
— aftakkingen, 201 e.v.
gebruik van —, 206
overzetting, 207
— juk, 199 e.v.
— kern, 198 e.v.
— maken, 198 e.v.
— schakelaars, 203 e.v.
— schakelschema, 204
— ijzer of silicium-ijzer, 199
verhoogings—, 197 e.v.
verlagings— van 100 W voor 100 V
netspanning, 199 e.v.
verlagings— van 100 W voor 220 V
netspanning, 206 en 199 e.v.
wikkelen van 100 W verlagings—,
200—202
wikkelingsverhouding, 207
Trapschakelaar, zie Zwakstroom
Tuimelschakelaars, zie Zwakstroom
Tijdelijke magneet, 7
V
Variabele spanning, 194
Veld, pulseerend —, 233
roteerend —, 233
Veldmagneet van dynamo, 215
— van motor, 277 ; 230
Verhoogingstransformator, 197
Verkoperen, 299—301
Verlagingstransformator, 198
Vermogen, eenheid van arbeids—, 81
eenheid van electrisch —, 80
— van dynamo, 221
Vernikkelen, 302
Vlierpitballetjes, dansende —, 43
Volt, 75 e.v.
Volta, 47
electrophoor van —, 25
element van —, 47 e.v.; 58
Voltmeters, 107 e.v.
draaispoel—, 112 e.v.
standaard—, 111, 112
verplaatsbare —, 107 e.v.
ijken van —, 111, 112
Vonkbrug, 171 e.v.; 237 e.v.
Vonkenplaat, 43

Vonk-inductieklossen, 170
maken van —, 171—179
Vonkopening, zie Wimshurst machine
Vulpasta voor accu-platen, 63, 64
W

Wandtelefoontoestel, 162
Water, vergelijking met — en aethergolven, 235, 236
vergelijking met — bij energie
overbrenging, 186—188
vergelijking met — ter verduidelijking
der electrische eenheden, 76 e.v.
vergelijking van — met wisselstroom
82—84
Watt of Voltampère, 80
Watt-meter, 115, 116
Watt-seconde, 81
Watt-uur, 81
Weekijzer meetinstrumenten, 112 e.v.
principe van —, 115
Weerstand, electrische —, 75 e.v.
berekenen van —, 119, 120
eenheid van el. —, 75 e.v.
gloeidraad —, zie Radio,
magnetische—, of reluctantie, 115
meten van —, 119 e.v.
regelbare —, 302
—klossen, 118, 119
—, vergelijking met water, 186—188
zie verder ook Zwakstroom
Wekker, electrische —, 128—130
Weston standaard-element, 57, 78
Wet van het magnetisme, 8
— van Ohm, 77, 79
— van Ohm voor wisselstroomkringen, 325
Wheatstone, brug van —, 104, 116 e.v.
gebruik van brug van —, 119, 120
maken ,,
,,
,, —, 116 e.v.
schema ,,
,,
,, —, 121, 122
Wimshurst electriseer- of influentiemachine, 33 e.v.
borstels, 38—40
collectors, 33, 37, 38
conductors, 33, 37, 38
dwarsconductor, 33, 38—40
kammen, 37, 38
naven, 35
ontlaadknop, 38, 39
riemschijven, 36, 37
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schijven (glazen —•), 33
sectors, 34
stijlen, 36
voetstuk, 36
vonkarmen, 37— 39
vonkopening, 39, 40
Wissel, 82
Wisseling, 82
Wisselstroom
drie-phasige —, 190
één-phasige —, 190
effectieve waarde van —, 191
ontstaan van drie-phasigen —, 212
ontstaan van één-phasigen—, 211,212
verschil tusschen gelijkstroom en —,
81—85
— bel, 155
— voor licht, 189, 190
— voor motoren, 189, 190
Wisselstroommotor, 232—234
anker, 233
ankerwindingen, 233, 234
asynchroonmotor, 232, 233
borstels, 234
borstelhouders, 233, 234
commutator, 233, 234
commutator-segmenten, 234
magneetgestel, 233
serie-motor, 232, 234
veld, pulseerend —, 233
roteerend —, 233
veldwikkeling, 233
Wisselveld, 325
Wrijvingselectriciteit, 19, 20 e.v.
Wrijvingselectriseermachine, 28 e.v.
Wrijvingslichaam, 28—30

I
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Zinkiet, zie Radio
Zonne-energie, benutten van —, 293
Zuidpool of Zuid-zoekende pool(magn.)
5, 8, 9
Zuurweger, 61

Zwakstroom
accumulatoren, 60—67 ; 312—319
batterijen, 46—67 ; 282 e.v.
bellen, etc. 123—131
buisfitting, 281
dasspeldgloeilampje, 291, 292
draad, 281
draaischakelaar, 283
dwerglampje, 280
dynamo, 214—221
Edison- of schroefhuls, 280
electrische dasspeld, 291, 292
electrolyse, 30Ó
elementen, 46—67
galvanostegie, 299—302
geleidingen, 281 e.v.
handlantaarns, 286 e.v.
hefboomschakelaars, 96; 283; 302,
304
horloge-standaard, 290, 291
hotelschakelaar, 95, 285
inductieklossen, 167—185
isolatoren, 92, 93
klemmen, 93, 94
klemspanning (van batterij), 89
kooldraadlampje, 279
lampfittings, 280, 281
lampfittings voor vaste montage, 281
lampjes, 279, 280
lampjes schakelen, 283—285
meetinstrumenten, 101—122
metaaldraadlampjes, 279
metaaldraadlampjes, tabel van
X
280
microfoons, 149—166
X- of Röntgenstralen, 183 e.v. zie 185
mignonlampjes, 279—281
motor, 222—234
U
nachtlampje, 289, 290
omschakelaars, 95
Ijken, ampèremeters —, 111, 112
Osramlampjes, 279
voltmeters —, 112
peerbouton, 289
plugfittinkje, 291, 292
polarisatie, 50
Z
roode lantaarn, 287, 288
rubberaderleidingen, 281
Zeilsteen, 2
schakelaars, 95, 96, 283, 284, 304
Zeilstreep, 3
schakelingen, 86—89 ; 283—285
Zekering, 97 e.v.
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schroef- of Edisonfittings, 281
secundaire elementen, 60—67 ;
312—319
spanningsverlies, 89; 282
spanningsverlies, inwendig —, 89
staaffitting, 281
Swanfittings, 281
Swan- of bajonet-sluitinghuls, 280
dubbelpolige —, 280
enkelpolige, — 280
telefonie, 149—166
telefoon inductieklossen, 165, 166
telegrafie, 132—148
thermo-electriciteit, 293—295
trapschakeling, 285

tuimelschakelaar, 283
Tungstenlampjes, 279
veiligheden, 97, e.v.
verlichting, 279—292
ver-straallampjes, 280
wandarmpjes, 285
weerstand, 75—79
inwendige —, 282, 86, 87
overgangs—, 282
regelbare —, 302
uitwendige —, 282
totale —, 282; 86
Wolframlampjes, 279
zaklantaarnlampje, 280—283,
289, 290

286,
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JONGENS EN TECHNIEK
Schepen, kranen, sluizen, bruggen,centrifugaalpompen
met 189 figuren in de tekst. Tweede vermeerderde
uitgave.
,
Ing. f 3.05*, geb. f 4.10*
Erkend moet worden, dat dit boek in kort bestek en op
eenvoudige wijze een massa technische wetenswaardig
heden biedt.
Haagsche Post.
Schitterende tekeningen en foto’s verluchten dit unieke
boek, dat ik in handen wens van 16-jarigen en ouderen.
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JONGENS EN SCHEIKUNDE
Interessante proeven en beschrijving van chemische
industrieën. Met 33 platen en vele figuren. Tweede
druk.
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Dit bijna 300 compact gedrukte bladzijden tellende boek
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toestellen, geïllustreerd. Derde vermeerderde druk.
Ing. f 3.05*, geb. f 4.10*
Het is een boek, waarmede onze jongens zich avond aan
avond kunnen bezig houden en waaruit ze meteen heel wat
kunnen opsteken.
Het Vaderland.

Voor knutselaars zit in dit boek voor maanden bezigheid
en jaren genot.
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en 180 illustraties.
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