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VOORWOORD BIJ DEN EERSTEN DRUK.
Van verschillende zijden bereikten mij gedurende den
laatsten tijd verzoeken, tot het schrijven van een werkje,
waarin de grondslagen der radiotelegrafie behandeld werden
op een voor den niet-wiskundig onderlegden amateur be
grijpelijke wijze. In dezen zin is het boekje dan ook geschreven.
Handelende over het hoe en het waarom, zonder langs wis
kundigen weg tot het eindresultaat te komen. Constructief
beoogt het niet te zijn, aangezien m.i. op dit gebied voor
den Nederlandschen amateur genoeg gegevens ter beschikking
staan. Op eenige plaatsen evenwel ben ik van dit idee af
geweken, zooals b.v. bij de behandeling der korte golfontvangers in Hoofdstuk XV. Wat de ontvangst dezer golven
betreft, kan men hier een voorbeeld nemen aan de Ame
rikanen. In de Nederlandsche literatuur is nog niet veel ver
schenen wat over dit onderdeel der ontvangst handelt.
Het is daarom, dat ik gemeend heb, goed te doen hier eenige
practische waarden te geven, wat betreft constructie van
Reinartz- en Armstrongtoestellen.
Een woord van dank wil ik nog brengen aan den heer
A. M. J. Dresselhuys te Scheveningen, die mij bij het bewerken
der kopij behulpzaam was, en aan de heeren H. H. S. a St.
Idzerda, directeur der N.V. Nederlandsche Radio-Industrie,
en E. H. Velthuisen, firmant der firma Ch. Velthuisen, die mij
bereidwillig de benoodigde cliché’s afstonden. Ook mag op
deze plaats een woord van dank voor de zorg, die de uit
geefster, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij, aan
het uiterlijk van het werkje besteed heeft, niet ontbreken.
Voor opmerkingen van bevoegde zijde houd ik mij gaarne
aanbevolen.
Scheveningen, November 1923.
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VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
Dat de tweede druk van een werkje als dit uit den aard
der zaak belangrijke wijzigingen bevat behoeft geen betoog.
Schreven wij in den eersten druk vluchtig over „korte golven”
daarmee doelende op het 200 Meter-gebied, thans strekken de
practisch bruikbare golven zich naar beneden toe uit tot
ongeveer 50 Meter. Onverwachte resultaten zijn behaald,
successen geboekt, door amateurs!!
De lampenspecialisatie werd uitgebreider behandeld evenals
speciale korte golfontvangers. Van de ontvangen opmer
kingen werd dankbaar gebruik gemaakt en houd ik mij
hiervoor weer aanbevolen.
Dat het boekje zich in de belangstelling mag blijven
verheugen.
Hillegersberg, Januari 1925.
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HOOFDSTUK I.
Trillingsleer.
Om een goed inzicht te verkrijgen in de werking der moderne
ontvangers van draadlooze telegrafie en telefonie is het m.i.
vooral noodzakelijk een helder begrip te hebben van de grond
slagen, waarop deze methode van berichten en muziek over
afstanden van honderdtallen kilometers over te brengen berust.
Deze zijn: le de Trillingsleer. Het licht en zooals we zien
zullen ook de draadlooze telegrafie is in den grond van de
zaak niets anders als het in trilling brengen van een stof die
wij ons overal aanwezig denken, nl. de aether. Geheel op de
zelfde manier is het geluid het in trilling brengen der lucht
deeltjes.
Wij hebben allen wel eens opgemerkt, wat er gebeurt als
wij een steen gooien in een vijver.
Rondom den steen wordt een verhooging zichtbaar van
het zooeven nog in rust zijnde wateroppervlak, welke ver
hooging zijn ontstaan te danken heeft aan het water, dat
plaats maakt voor den steen. Geleidelijk breidt zich nu het
verschijnsel uit, steeds den cirkelvorm behoudende. Was er
geen inwendige wrijving van de waterdeeltjes dan zou er
bij voldoende wateroppervlakte geen einde komen aan de
golfbeweging zooals we dit verschijnsel noemen. Ligt er nu
ergens op het water een plankje of stukje papier, dan zal dit,
zoodra de golf ter plaatse gekomen is, ook in op- en neer
gaande beweging geraken. Hetgeen hierbij op te merken valt
is het volgende. Het plankje zal, nadat het weer in rust
gekomen is nog op dezelfde plaats drijven als zooeven. We
mogen dus ook aannemen dat de waterdeeltjes alleen aan een
op- en neergaande beweging hebben deelgenomen en niet aan
een heen- en weergaande. Het geheele verschijnsel is nu op
de volgende manier te verklaren: le. De waterdeeltjes zijn aan
hun plaats gebonden door een kracht, die op ieder deeltje
zal gaan werken, zoodra dit zich uit den evenwichtsstand tracht
te verplaatsen. 2e. Ieder waterdeeltje is door een dergelijke
kracht verbonden met de naburige deeltjes. De grootte van deze
krachten is dan verder van den aard van de stof afhankelijk.
Resumeerende hebben we dus het volgende; ieder deeltje
geraakt in trilling doordat we op een bepaalde plaats het even-
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wicht verstoren, het eerste deeltje geraakt dan in trilling en
neemt door de krachten tusschen de deeltjes onderling de
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VOORTPLANTINGSR.
Fig. 1

naastbij liggende deeltjes mede. We onderscheiden (fig. 1)
golflengte, amplitude, evenwichtsstand.

h

Transversale en longitudinale trillingen.
Het hier behandelde geval is een transversale trilling,
omdat de voortplantingsrichting loodrecht staat op de richting
waarin ieder deeltje trilt.
Het geluid ontstaat ook door het in trilling geraken van een
stof, in dit geval de lucht.
De trillingen die hierbij optreden zijn longitudinale, d.w.z.
de deeltjes trillen in de richting der voortplanting. Het be
langrijkste punt der vorige uiteenzetting blijft echter waar
nl. dat de deeltjes weer aan
C hun plaats gebonden zijn, niet
^^„0 de lucht deeltjes, maar het ver^ schijnsel der trilling plant zich
^
voort. Hoe geraakt nu de lucht
^ ^ u in trilling ? Hiertoe kunnen
wij ons het beste een ingespan
nen veer voorstellen. Brengen
Fig. 2
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wij deze veer uit den evenwichtstand dan hebben wij allen
wel eens opgemerkt, hoe of de veer, als wij deze loslaten, in
stand b, door den evenwichtstand heen terug vliegt naar c
om hier weer terug te keeren tot d enzoovoort.
Gedurende deze beweging zal de veer de luchtdeeltjes
die zich er omheen bevinden in beweging doen geraken.
Terwijl de veer zicli beweegt van stand a naar b zullen de
luchtdeeltjes onder de veer min of meer samengeperst worden.
De deeltjes boven de veer echter worden meegezogen, zoodat
daar ter plaatse een verdunning der lucht zal ontstaan.
De verdichting der lucht beneden de veer kan echter niet
blijven bestaan, evenmin als de verdunning er boven. Deze
verdichting en de verdunning zullen zich ook gaan voort
planten. Ook hier dus weer een verschijnsel dat zich voort
plant, echter niet de deeltjes zelf, die behoudens schomme
lingen om den evenwichtsstand in rust blijven. Eenderde tril
ling die wij beschouwen zullen is het licht. Zooals reeds
gezegd, berust hetgeen wat wij licht noemen, op een in trilling
brengen van den aether. Deze aether (niet te verwarren
met de vloeistof van dien naam) is een hypothetische midden
stof, die overal aanwezig is, ook in het luchtledige. Het bewijs
hiervoor is de electrische gloeilamp. Zooals bekend mag
worden verondersteld is dit een luchtledig gepompt glazen
bolletje, waarin een gloeiende draad. Al bevindt zich nu in
het bolletje geen lucht toch zien wij den draad gloeien door
het luchtledige heen. Er moet dus een stof zijn, die de licht
trillingen door het luchtledig heen draagt. Deze stof noemt
men de aether. Het is ook in deze stof, dat zich de draadlooze
golven voortplanten op geheel dezelfde manier als het geluid
zich in de lucht voortplant.
Voor nu nader in te gaan op de beschouwing dezer trillingen
en het gebruik, dat wij er in de radio-telegrafie Van maken
wil ik een zeer belangrijke formule afleiden die in het algemeen
doorgaat voor alle media (water, lucht, aether).
Het is nl. gebleken, dat trillingen zich in een bepaalde stof
altijd met dezelfde snelheid voortplanten.
Onder snelheid v verstaat men den weg in Meters die
per secunde wordt afgelegd.
Laten wij ons nu voorstellen dat onze veer eens niet na
eenigen tijd uitgetrild was en weer stilstond, maar door bleef
trillen in het zelfde tempo, d.w.z. dat steeds weer na b.v.
i secunde de veer in zijn ondersten stand was. De verdichting
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die nu onder de veer plaats heeft, plant zich voort en straks
zal J secunde later weer een verdichting ontstaan die zich gaat
voortplanten. Deze verdichtingen volgen dus met regelmatige
tusschenpoozen op, evenals de
golftoppen onderling ook een be
paalden vasten afstand hadden
dien wij de golflengte noemen.
Wij zien dus dat X = v T.
Als T is de trillingstijd. In ons
geval \^as dat
secunde. In
die \ secunde was de afgelegde
weg l Meter en dit hebben wij
nu juist de golflengte genoemd.
In de electrotechniek is het zeer gebruikelijk om met de
frequentie n te rekenen dit is het omgekeerde van den tril
lingstijd dus — = n. Onze formule wordt nu:
v
X = — of Xn = v.
n
Deze V is voor de verschillende media dus verschillend,
maar alle trillingen in zoo’n medium hebben dezelfde snelheid.
Als dit niet zoo was, zouden wij nooit een muziekstuk goed
kunnen hooren. Juist dank zij het feit, dat de trillingen op
gewekt door hooge en lage noten dezelfde voortplantings
snelheid bevatten, kunnen wij de noten hooren in de volgorde,
waarin ze de instrumenten verlaten.
Het samenstellen van trillingen.
Juist de moderne ontvangers voor telegrafie berusten op het
feit, dat 2 trillingen samengesteld kunnen worden. Het ver
dient dan ook aanbeveling een juist begrip van dit verschijnsel
te hebben.
Wij kunnen 2 trillingen in de lucht opwekken, b.v. door ge
lijktijdig 2 tonen op een piano aan te slaan die verschillende
trillingstijd hebben. Er zullen dus op een bepaalde plaats
in de lucht golven van b.v. 2 trillingen en 3 trillingen per
secunde optreden. Het geheel is geteekend in fig. 4. Een
deeltje kan natuurlijk slechts een beweging uit voeren. Wordt
het op een gegeven oogenblik met een even groote kracht
naar boven als naar beneden getrokken dan zal het deeltje
in rust blijven. Zou het echter t.g.v. de eene trilling naar
boven uitwijken en dit ook doen t.g.v. de andere trilling dan
zal dit deeltje 2 x zoover uitwijken als eerst t.g.v. één trilling
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alleen, m.a.w., de amplitude wordt 2 x zoo groot. Door dus
steeds de uitwijkingen bij elkaar op te tellen of van elkaar af
te trekken, voor een deeltje kunnen we een lijn verkrijgen als
in Fig. 4c.

a
b

WWVWWWWWWWl

c

Fig. 4

Dit heet een zweving, ën men zegt dat de trillingen interfereeren. Wiskundig is verder aan te toonen, dat als de fre
quenties der trilling zijn nx en na het aantal der zwevingen
zal zijn nx — n2. Het is zeer gemakkelijk thuis de proef te
doen. Slaan we op de piano twee tonen, die vlak naast elkaar
liggen (dus een witte en zwarte toets) tegelijkertijd aan, en
houden het pedaal naar beneden dan zullen we een dissonant
te hooren krijgen, die echter niet steeds dezelfde sterkte heeft,
dus niet steeds dezelfde amplitude. We hooren het geluid
soms aanzwellen soms weer minder. Echter met regelmatige
tusschenpoozen. Er zit dus nog regelmaat in, er is dus nog
een bepaalde frequentie, echter is de amplitude niet meer
constant. Deze toch is het, die de sterkte bepaald van het
geluid. Hoe grooter amplitude hoe sterker. Hoe meer tril
lingen per sec. dus, hoe grooter frequentie des te hooger
de toon.
Er zij hier nogmaals met nadruk op gewezen, dat alle uit
eenzettingen over zwevingen en de bijgegeven formules on
veranderd doorgaan voor aethertrillingen. Na dit beknopte
overzicht der trillingen willen we overgaan tot het tweede
gedeelte, de elecirotechniek.
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HOOFDSTUK II.
Het wezen der electriciteit.
De beste voorstelling van het wezen van den electrischen
stroom verkrijgen wij weer door een meer tastbaar iets te
beschouwen nl. het stroomen van water door een buis.
Willen wij in fig. 5 water dooi
de buizen omhoog brengen dan is
het duidelijk, dat hiervoor arbeid
noodig is. Deze arbeid wordt ons
nu gegeven indien wij in de leiding
een pomp plaatsen, deze perst dan
het water door de buizen heen.
Hoeveel water er per secunde
POMP door een buisdoorsnede zal stroo
men is nog niet bepaald. Dit
hangt geheel af van de dikte der
buizen, verder van het al of niet
aanwezig zijn van veel of weinig
Fig. 5
scherpe bochten in de leiding,
m.a.w. van den totalen weerstand van het geheele buizen
stelsel. We zien toch wel in, dat de hoeveelheid water die
rondgestuwd wordt door onze pomp des te grooter zal zijn,
naar mate de weerstand der leiding kleiner zal zijn. De met
het behandelde geval overeenko
mende electrische stroomkring is
R
schematisch in fig. 6 weergegeven. __ MAAAAAAAA,
Hierin komt E overeen met de
A
pomp, de koperdraden met de
leiding en ten slotte R met den
E
weerstand.
E is een electrische batterij, d.i.
Fig. 6
een glazen pot of een machine,
die in elk geval de eigenschap bezit de electriciteit en
een geleider rond te kunnen stuwen. Hoeveel electriciteit
rondgestuwd zal worden, hangt van de grootte van den
weerstand af. Er zal alleen electriciteit in beweging komen,
indien de kring of keten, zooals wij dit noemen, gesloten is,
dus als wij van de positieve pool van het element of batterij
of machine in gedachten uitgaan moeten wij door de ver-
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bindingsdraden en weerstanden of lampen heen weer terug
komen op de negatieve pool.
Zooals wij nu den arbeid die de pomp ons kan leveren,
meten in paardekrachten, meten wij de drijvende kracht van
onze electrische keten in volts. Wij zeggen dat er tusschen de
aansluitklemmen van de batterij een potentiaal verschil be
staat van b.v. 4 Volts en kunnen ons dat weer het beste voor
stellen aan de hand van fig. 7.
Hier hebben wij twee bakken met
“
water, waarvan één bak hooger is
l_ __
opgesteld dan de andere. De twee
bakken zijn door een leiding met
een kraan verbonden. Zetten wij
de kraan open dan zal direct het
water gaan stroomen naar de lager
gelegen plaats en wel zoolang, tot
het watemiveau in beide toestel
len op gelijke hoogte staat. Oor
zaak was dus liet hoogteverschil
van het water in de beide bakken.
Zoo is ook de oorzaak van het
rondloopen van den electrischen
stroom het potentiaal of span
ningsverschil tusschen de beide
aansluitklemmen der batterij. Zoo
als gezegd, wordt dit potentiaal
Fig. 7
verschil dus in volts gemeten.
De stroom wordt gemeten in Ampères (i) en de weerstand in
Ohms (r). Er moet dus een bepaalde betrekking bestaan
tusschen deze drie grootheden. Het is hier niet de plaats om
formules af te gaan leiden, genoeg zij het eindresultaat,
hetwelk al zeer eenvoudig is te vermelden, nl.:
E = i X r.
Hebben we dus een keten waarin een element opgenomen
met een z.g. electromotorische kracht (E.M.K.) van 4 Volts,
terwijl de totale weerstand van de uitwendige keten 2 ohm is
dan kunnen wij direct berekenen hoeveel stroom in Ampères
uitgedrukt er door zal gaan, nl.:
4 = i x 2 dus i = 2 Ampères.

ra

Was daarentegen de weerstand b.v. 8 Ohm geweest, dan
zou er slechts 4" = i X 8 dus i = { Ampère gaan stroomen
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door de leiding. De boven genoemde betrekking heet de wet
van Ohm en gaat in het algemeen door voor elke gesloten
keten waarin de stroom op ieder willekeurig tijdstip dezelfde
richting heeft, m.a.w. als wij te doen hebben met gelijkstroom.
De lezer heeft zich misschien reeds afgevraagd: waar haalt
nu zoo’n element (b.v. het ons allen bekende zaklantaarnbatterijtje) de eigenschap vandaan, om een electrischen
stroom rond te kunnen stuwen. Ook dit zij hier in het kort
behandeld. In dit verband moet er op gewezen worden, dat
er geen arbeid ontstaat in welken vorm dan ook, of er moet
ergens anders een even groote hoeveelheid arbeid te niet ge
gaan zijn. Zoo is ook de electrische arbeid die een element
kan leveren, ergens anders te niet gegaan en wel in de schei
kundige werking die in het element plaats heeft. Een ieder
die wel eens een element heeft gezien weet, dat dit bestaat
uit een zinken cylinder of staaf en een bruinkoolcylinder ge
plaatst in een vloeistof. Na
Ri
eenigen tijd is de zinkelectrode, zooals ze heet, ver
rA/VVWSii teerd. Er heeft dus een
w
scheikundige werking plaats
b
a <r gehad en het element heeft
r2
de eigenschap het hierbij
'h nu
vrijgekomen
scheikundige
l
j
arbeidsvermogen om te zet
ten in electrisch arbeidsver
mogen. Echter zal er nooit
meer electrisch arbeidsver
\
mogen voor den dag kunnen
komen als dat er scheikundig
vermogen te niet is gegaan.
Behalve deze omzetting is er
nog een andere methode om
R1
r2
electrisch arbeidsvermogen
op te wekken, n.1. de z.g.
dynamomachine, waar me
chanisch vermogen wordt
omgezet in electrisch. Wij
moeten nl. de dynamo laten
wentelen, wat ons mecha
nisch vermogen kost. Ver
gelijk hiermede de bekende
electrische fietslantaarns.
Fig. 8 a en b
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Schakeling van weerstanden kan gebeuren parallel of
naast elkaar fig. 8a. serie of achter elkaar fig. 8b. Het zal
duidelijk zijn dat in het geval der serieschakeling de totaalweerstand van de keten gelijk aan de som der afzonderlijke
weerstanden is, dus:
R s= Rx + R., en de stroomsterkte
i dus gelijk zal zijn aan
E
Rx + R2
In het geval van parallelschakeling zal de stroom i gekomen
zijnde bij het punt A., twee wegen voor zich geopend vinden.
M.a.w. zich gaan vertakken. We kunnen dit dus uitdrukken
door te zeggen, dat de stroom gemakkelijk zal gaan loopen,
doordat de weg breeder is geworden. Nu is voor dit samensteL
van weerstand af te leiden, dat de totale weerstand R, die
wij in gedachten in de plaats kunnen zetten voor Rx en R2
om dezelfde stroomsterkte i te verkrijgen, op de volgende manier
verband houdt met de afzonderlijke weerstanden.

= -L +JL

Ri + IC
R
Was b.v. Rj = 4 Ohm en R2 = 4 Ohm dan is dus:

= \ “t" \ = ^ dus R = 2 Ohm.
R
De totale weerstand is dus half zoo groot als de oorspron
kelijke weerstanden.
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HOOFDSTUK III.
Magnetisme.
Alvorens over te gaan tot een andere soort stroomen die
juist in de radio telegrafie een hoofdrol spelen is het gewenscht
eenig inzicht te verkrijgen in het z.g. magnetisme.
Onder een magneet verstaan wij een ijzeren staaf, die de
eigenschap bezit voorwerpen van ijzer of staal vervaardigd
aan te trekken. Door eenvoudig een naald op de tafel te leggen
en met een magneet de naald te naderen, kunnen wij dit feit
constateeren. Naderen wij de naald met verschillende plaatsen
der magneet, dan zien wij dat de magnetische werking zich
het sterkst openbaart aan de punten, de z.g. polen. Wij kunnen
een magneet vrij ophangen en zullen zien, dat hij zich gaat
stellen in de richting Noord-Zuid. De pool die naar het Noorden
wijst noemen wij de Noordpool, de andere heet Zuidpool.
Door inplaats van een magneet en een naald twee magneten
te nemen zullen wij zien, dat twee Noord polen elkaar afstooten en twee
Zuidpolen even
eens. Een Noord
en Zuidpool echter
trekkenelkaaraan,
dus gelijknamige
polen stooten el
kaar af, ongelijk
namige trekken el
kaar aan. Zouden
wij nu een zeer
lange, dunne mag
netische naald ne
men, en die met
zijn Noordpool in
de buurt brengen
van een sterke
magneet, terwijl de
Zuidpool door de
lengte der naald zoover weg-was, dat de werking der magneet
hierop te verwaarloozen was, dan zouden wij zien, dat deze
Noordpool een eigenaardige baan ging beschrijven van de
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Noord* naar de Zuidpool der magneet. Deze baan kunnen wij
gemakkelijk zichtbaar maken door ijzervijlsel te strooien op
een dun vel papier en onder er tegen aan een magneet te
houden. De ijzerdeeltjes op het papier gaan zich richten en
wij zien verschijnen fig. 9.
De krachtlijnen loopen van Noord naar Zuid en vormen met
hun allen het z.g. magnetische veld, d.i. dus de ruimte waarin
wij de zooeven gemelde werking der magneet nog waar kunnen
nemen.
Ook de electrische stroomgeleider heeft een magnetisch
veld om zich heen. Dit valt al zeer gemakkelijk te constateeren.
Als we nl. een draad hebben, waardoor heen een stroom van i
Ampères vloeit, en we steken dezen draad loodrecht door een
vel papier heen, waarop weer ijzervijlsel is gestrooid, dan
zullen we de krachtlijnen van het electromagnetisch veld
van den stroomgeleider zien verschijnen als concentrische
cirkels, met het snijpunt van den geleider en het vel papier
als middelpunt (fig. 10).
\f

w

Fig. 10

V

a

A b

Fig. 11

Hier geldt dat twee geleiders door stroomen in dezelfde
richting doorloopen elkaar aantrekken en omgekeerd, dat
twee geleiders door stroomen in tegengestelde richting door
loopen elkaar afstooten. Van de richting van den stroom en
de richting der bijbehoorende krachtlijnen valt het volgende
te zeggen. De richting der krachtlijnen valt samen met de
Radio
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richting waarin men een kurkeZ
trekker zou moeten draaien, om
hem in de stroomrichting voort te
\ l/
bewegen.
TT
We kunnen nu de vergelijking
lU
tusschen stroomgeleider en magneet
volkomen maken door onzen stroom
geleider op te winden op een klos.
De concentrische krachtlijnen van
iedere winding zullen elkaar dan ver
I»!
i i
sterken, daar de draad in een steeds
doorgaande richting opgewonden
Ui
was. Te zamen vormen zij dan een
11 \
electromagnetisch veld, wat volko
/ i \
men overeenkomt met het veld van
N
een magneet met Noord- en Zuidpool
Fig. 12
als aangegeven in fig. 12.
Het blijkt nu, dat een stuk ijzer geplaatst in een derge
lijk veld de eigen/
\
schap heeft om de
Jc'
krachtlijnen in zich
samen te trekken.
[
=~
jT
Het
is alsof de
z
N
/ ^ krachtlijnen liever
x%
door het ijzer gaan
b
a'
als door de lucht,
Fig. 13
alsof dus de weerstand die zij in het ijzer ondervinden kleiner is als in de lucht.

I
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Inductie.
We zullen nu een koperdraad tot een cirkelvormigen
geleider buigen en in dezen geleider opnemen een instrument,
dat zeer zwakke stroompjes aan kan wijzen, b.v. duizendste
of millioenste gedeeltes van een Ampère, z.g. milli- of microAmpères. Dit toestel plaatsen we nu voor de Noordpool
eener sterke magneet. Er zullen dus krachtlijnen door de
magneet uitgezonden, door het vlak der cirkelvormige winding
gaan. Bewegen wij nu de winding naar de magneet toe dan
zal het aantal krachtlijnen door de winding gaande veranderen.
Dichtbij de Noordpool toch is de dichtheid der krachtlijnen
grooter als op grooter afstand van de pool. We zullen dan het
meetinstrument uit zien slaan. Er loopt dus door de winding
een stroompje. Hiervoor is echter noodig een drijvende

.V.
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kracht, de electromo
torische kracht. Deze
heeft zijn ontstaan te
danken aan het ver
fN
anderen van het aantal
krachtlijnen door het-----j
windingsvlak. We zeg^
gen dat er in de winding
een electromotorische
kracht geïnduceerd is
en spreken van electromagnetische inductie.
Hadden wij de winding
verwijderd van de pool
dan was het aantal
krachtlijnen verminFig. 14
derd, wat echter ook
een verandering is, en er zou ook een electromotorische kracht
geïnduceerd zijn in de winding, echter van tegengesteld
teeken, die dus ook een stroompje zou doen ontstaan tegen
gesteld aan de richting van het stroompje van het eerste geval.
Neemt nu het aantal krachtlijnen toe, dan zal de ontstane
stroom zoodanige richting hebben, dat haar richting niet
past bij de richting der krachtlijnen en omgekeerd.
Of nu het magnetische veld afkomstig is van een staafmagneet dan wel van een klos met draad, waardoor een stroom
gaat, doet niets ter zake. Hoofdzaak is: een veld waarin een
winding bewogen wordt, zoodanig dat het aantal omvatte
krachtlijnen verandert.
Om dit te weeg te brengen zouden wij natuurlijk even
goed de magneet als de klos of spoel kunnen bewegen.
Door nu een winding in een magnetisch veld om een
middellijn als as te wentelen, zal het aantal krachtlijnen ge
durende den eersten kwartslag afnemen, (fig. 14) gedurende
den tweeden kwartslag toenemen, dan weer afnemen enz. De
ontstane geïnduceerde electromotorische kracht zal dus ge
durende het wentelen tweemaal van teeken verwisselen.
Eveneens de stroom die er het gevolg van is. We zeggen dat
er een wisselstroom geïnduceerd is in de winding. Een wissel
stroom is dus een stroom die periodiek van richting wisselt,
d.w.z. de stroom is op een bepaald oogenblik nul, gedurende
een halve secunde lang positief, is dan weer nul gedurende een
halve secunde negatief, dan weer nul enz. Dit is een z.g. zuivere
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wisselstroom, die dus steeds na denzelfden tijd weer nul is.
Deze tijd heet de periode van den wisselstroom. We kunnen dus
door de winding steeds sneller te draaien, bereiken dat in een
I

TIJD

’/2 SEC.
1 SEC.

-s»

V/z SEC.
Fig. 15

secunde de wisselstroom steeds meermalen van teeken wisselt.
De trillingstijd wordt steeds kleiner het aantal perioden en
de frequentie worden grooter.
Nu zal het duidelijk zijn, dat de electro-motorische kracht,
die wij zoodoende opwekken, niet groot kan zijn. Door nu
echter een spoel van b.v. 5 windingen te wentelen ontstaat
een e.m.k., die ook vijf maal zoo groot is, enz. Op dit principe
berusten ook de machines die ons den wisselstroom leveren
voor stadsverlichting. Het draaien der winding gebeurt dan
door stoomturbines of dergelijke krachtige werktuigen.
We zullen nu aannemen, dat wij een machine tot onze be
schikking hebben, die ons in een uitwendige keten een wissel
stroom levert. Laten wij dezen stroom weer een draadklos
doorloopen, dan zal door het wisselen der stroomrichting het
ontstane magnetische veld ook wisselen.
We hebben te maken met een wisselveld, fig. 16. Houden
wij in dit wisselveld weer een draadwinding, dan wordt hierin
een electromotorische kracht geïnduceerd, zonder dat wij de
draadwinding bewegen.

!
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Het aantal door de winding omvatte krachtlijnen toch,.
verandert steeds, doordat het veld een wisselveld is, ontstaan
dooreen wisselstroom. Het eigenaardige dus van deze inductie
is, dat, als wij 2 spoelen zoodanig
opstellen, dat inductie plaats kan
eW
vinden, in de tweede spoel een
Ci
o
electromotorische kracht geïndu
&
ceerd wordt, zoodra in de eerste
o
g
spoel een wisselstroom vloeit. Dit
is het principe van den transfor
mator. Hier hebben we een stel
wikkelingen op een kern gewonden
van ijzer. Dit ijzer dient weer om
Fig. 16
het veld te versterken. Op de pri
maire of eerste wikkeling wordt een wisselstroombron aange
sloten. Inde tweede of secundaire wikkeling wordt een electro
motorische kracht opgewekt die aanleiding kan geven tot een
stroom, zoodra de keten gesloten wordt. In werkelijkheid is
het induceeren ingewikkelder, doordat het feit zich voor
doet, dat zoodra in de secundaire wikkeling een stroom rond
loopt, deze weer een veld geeft waardoor in de primaire
wikkeling weer geïnduceerd wordt. Waar het hier echter om
gaat is de transformatieverhouding. Hebben wij primair
b.v. 50 wikkelingen en secundair 100, dan zeggen we, dat de
transformatieverhouding 1 : 2 is. Als we nu de e.m.k., opge
wekt in de sec. wik
keling meten, zou
O
o
den wij bemerken,
«o
)<=>
dat deze tweemaal
VOLTO
O
zoo groot is als de /
"h METER
o
O
'V
e.m.k., die in de V
o o
primaire wikkeling
o
werkzaam was.
We kunnen nu
natuurlijk ook op
Fig. 17
de secundaire zijde
minder wikkelingen leggen en dan z.g. omlaag transformeeren.
Nemen wij primair b.v. 100 wikkelingen en secundair
5 wikkelingen en zetten op de primaire wikkeling een stroom

ür~©l

bron van 120 Volt, dan krijgen we secundair 120 x
6 Volt (scheltransformator).
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Zeljinductie.
We willen nu nagaan het ontstaan van den stroom in bij
gaande keten (fig. 18) en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
In de keten is opgenomen een onder
breker voor den stroom die dus kan
bestaan uit een seinsleutel, drukknop
of schakelaar. Zoolang deze inrichting
niet zoo is gesteld dat de stroom kan
doorgaan gebeurt er niets.
Nu laten wij door het neerdrukken
van den sleutel stroom doorgaan. De
aanwezige electro-motorische kracht
stuwt direct een stroom in de draadspoel.
Zoodra echter deze stroom gaat loopen
ontstaat rond elke winding een magnetisch veld. Laat ons nu
het oogenblik beschouwen, waarop de stroom de eerste win
ding binnentreedt. In fig. 19 is te zien, hoe het ontstane veld
der eerste winding ook
de tweede winding om
vat. Voordat de stroom
doorging bevonden er
zich geen krachtlijnen
om de tweede winding.
We hebben hier dus
weer te maken met een
i2ewindin$
verandering van het
veld rond een geleider.
In dit geval een ver
meerdering. Er zal dus
\ |lewindin$ een E.M. K. geïndu
• i
ceerd worden, die een
.! \i
stroom ten gevolge
heeft, zoodanig, dat
deze niet past bij den
W'J \\
aangroeienden stroom
\\ I
van ons element, m.a.
I
w. zich ertegen verzet.
In de tweede winding
Fig. 19
ontstaat dus ’n stroom
die tegengesteld is aan den stroom in de eerste winding. Nu is
wel is waar dit stroompje zeer gering vergeleken bij den stroom
die ons het element levert, maar het feit bestaat toch, dat de
stroom min of meer tegengehouden wordt, dus niet ineens zijn
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volle sterkte bereikt. Er zij echter op gewezen dat dit alles zich
in een zeer korten tijd afspeelt, zoo kort zelfs, dat wij er op onze
meetinstrumenten niets van zullen bemerken onder normale
omstandigheden. Dit tegenwerken van den stroom heet zelfinductie, omdat de spoel in zich zelf een stroom induceert.
Willen wij nu straks den stroom verbreken (openen) dan
verzet de zelfinductie der spoel zich tegen een verandering
(afname) van den stroom. We kunnen de zelfinductie dus be
schouwen als een soort rem, zoowel bij openen of sluiten van
een stroom. Het dient gezegd, dat voor de gemakkelijke ver
klaring hier aangenomen is, dat een stroom ging loopen in
een draadklos. Er moet echter nog bijgevoegd worden, dat
een recht uitgespannen draad ook zelfinductie bezit. Voor de
verderop te behandelen antennes of vangdraden is dit van
belang.

I:
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HOOFDSTUK IV.
Electro statica.
Het begrip lading.
Onder lading en een geladen voorwerp verstaat men een
bijzonderen toestand waarin een lichaam of voorwerp kan
geraken.
In dezen toestand heeft het lichaam nl. een te veel of te
weinig aan electriciteit. De eenvoudigste manier van lading
toedienen is wel het wrijven met lappen zijde, kattenvellen
en dergelijke, van metalen of glazen voorwerpen.
We nemen nu aan, dat in ieder voorwerp negatieve en
positieve deeltjes der electrische stof in zoodanige hoeveel
heid verdeeld zijn, dat deze hoeveelheden elkaar in even
wicht houden. We zeggen dan, dat het lichaam ongeladen
is. Komen er meer positieve deeltjes bij, of wat op hetzelfde
neerkomt, worden er negatieve deeltjes verwijderd, dan ont
staat er een teveel aan positieve electriciteit en we spreken
van een positief geladen geleider. Hierbij wordt dan de om
liggende ruimte het z.g. diëlectricum als het ware samen
gedrukt. Dit diëlectricum denken we ons echter onsamen
drukbaar, het verzet zich dus tegen een samendrukking en
oefent een kracht hiertegenin uit, de diëlectrische veerkracht.
Is deze kracht even groot als de kracht waarmee de positieve
electriciteit het dilectricum opzij tracht te drukken, dan
heerscht er evenwicht.
Het omgekeerde nl.
k
uitrekken van het dië' lectricum vindt plaats
i bij optreden van negaf tieve ladingen. De voor
stelling van een en
ander is in fig. 20 aan
gegeven. We kunnen
ons nu voorstellen,, dat een zeer klein bolletje positief
geladen wordt en dat dit vervolgens gebracht werd in de
nabijheid van een grootere positief geladen bol. We zouden
dan kunnen constateeren, dat dit bolletje wordt afgestooten
met een kracht, omgekeerd evenredig met het vierkant van

25
den afstand der twee bollen. Hieruit leiden we af: gelijk
namig geladen geleiders stooten elkaar af. De baan volgens
welke zoo’n bolletje zich onder den invloed dezer kracht zou
bewegen, geeft ons weer
een krachtlijn. We krijgen
zoo een geheele bundel
krachtlijnen om een bol
die te zamen het electri- t (
sche of het electrostati- N s —
sche veld vormen. Dit
begrip moet vooral niet
Fig. 21
verward worden met het
tevoren behandelde electromagnetische veld. Hier de kracht
op een geladen bolletje, daar de kracht op een pool.
Brengen we nu een ongeladen lichaam waarop dus de po
sitieve en negatieve electriciteit in evenwicht is in de buurt
van een geleider, die b.v. positief geladen is.
Zooals reeds uitgelegd is, is het diëlectricum om den ge
leider heen verschoven. Deze verschuiving komt ook tot uiting
bij het eerst ongeladen lichaam en het
,
j
diëlectricum wordt dan aan de zijde
j
i
van het geladen lichaam ingeduwd
I
I
(negatieve lading) en aan de van het
____ i
J___ geladen lichaam afgekeerde zijde treedt
I
j
het diëlectricum naar buiten. Men
1
,
spreekt hier van influentie (fig. 21).
*
i
We stellen nu twee vlakke platen
J
j
evenwijdig aan elkaar op, zooals in fig.
22 aangeduid is en verbinden de platen
y met de polen van een batterij. De aan
wezige E.M.K. zoekt onmiddellijk een
stroom door de keten te drijven, volgens
A
de pijlen. Nu zal dus de linkerplaat
positief geladen en het diëlectricum ver
plaatst worden. Door influentie treedt
op de rechterplaat een negatieve lading
op. Echter verzet de diëlectrisclie veer
Fig. 22
kracht zich meer en meer tegen de
ophooping van de electriciteit op de linkerplaat, die het
element teweeg zou willen brengen. Er zal dus weer een
oogenblik optreden, waarop de krachten elkaar opheffen
en de stroom houdt op te vloeien. Nemen we nu den verbindingsdraad weg, dan blijft de toestand bestaan en ons
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stel platen doet dienst als bewaarplaats voor een hoeveelheid
electriciteit. Dit stel platen heet een condensator.
In het kort dus: twee geleiders gescheiden door een nietgeleider. Men houde in het oog dat de vorm der geleiders
velerlei kan zijn. B.v. twee koperen draden op eenigen afstand
van elkaar in de lucht vormen een condensator. Hierbij was
de lucht een niet-geleider. Deze kan ook bestaan uit glas,
eboniet, mica, olie, en dergelijke. Zoo kunnen we ons een
condensator opbouwen uit een glasplaat, waarop ter weers
zijden een vel zilverpapier geplakt. De condensator vormt dus
het eerste oogenblik (dat, terloops opgemerkt, ondeelbaar
klein is) geen weerstand voor den gelijkstroom der batterij.
Heeft de lading echter haar maximum bereikt, dan is de
weerstand voor den condensator voor gelijkstroom zelfs on
eindig groot, want er vloeit in ’t geheel geen stroom meer
door de keten.
Het ligt voor de hand, dat de hoeveelheid electriciteit die
een condensator kan opnemen, afhangt van de oppervlakte
van den geleider. Hoe grooter de oppervlakte toch, des te
grooter de kracht waarmede het diëlectricum op zij gedrukt
wordt. Verder hangt de hoeveelheid af van den afstand der
platen en van de grootte der diëlectrische veerkracht, die door
den niet-geleider veroorzaakt wordt, m.a.w. van den aard
der niet-geleider.
Eenheden van zelf inductie en capaciteit.
Het zij hier vermeld, dat de eenheid van zelfinductie, dat
is 1 henry, bezit de spoel waarin 1 Volt wordt geïnduceerd,
als de stroomsterkte afneemt of toeneemt met 1 Amp./sec.
Deze eenheid is echter voor de in de radio-telegrafie te ge
bruiken spoelen wel wat groot. Men rekent hier weer met
1
henry of milli-henry of 1 millioenste of micro-henry.
1000
De condensator is dus capabel om electriciteit te bevatten.
Men kent haar capaciteit toe. Deze wordt gemeten in Farads.
Bestaat er tusschen de platen van den condensator een span
ning?- op potentiaal verschil van 1 Volt, m.a.w. laden wij
haar op met een batterij van 1 Volt en is nu de grootte zoodanig
dat zij de eenheid van hoeveelheid kan bevatten, dan heeft
deze condensator de capaciteit van 1 Farad. Ook deze eenheid
is practisch weer wat groot en men rekent met een millioenste
deel van 1 Farad de z.g. micro-Farad. Veel gebruikt als
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eenheid voor capaciteit zien we ook de cM. Hiervoor geldt
900.000 cM. = 1 micro-Farad.
Schakeling van capaciteit en zelfinductie.
Condensatoren kunnen we weer serie- en parallel schakelen.
Fig. 23 geeft parallelschakeling weer. Het is net alsof het op
pervlak der platen afzonderlijk is
vergroot en we hebben van de totaalCi
capaciteit:

c2

C = Cj -f- C2 4- C.,.

Voor serieschakeling (fig. 24) geldt
dat de electriciteit de diëlectrische
veerkracht moet overwinnen en dat
bij eenzelfde potentiaal verschil er
minder electriciteit in het stelsel zal
Fig. 23
vloeien.
Het blijkt dus dat de capaciteit verkleind is èn wel volgens
onderstaande formule:
1

c

1

' Cj + C2-

c, c2 c3

Twee gelijke condensatoren van 1
micro-Farad b.v. parallel geschakeld,
geven dus 1+1=2 micro-Farad. In
Fig. 24
serie geven zij slechts £ micro-Farad.
Bij schakeling van zelfinducties moet verondersteld worden
dat de spoelen zoodanig opgesteld zijn, dat zij elkaar niet
beïnvloeden kunnen dus geen wederzijdsche inductie kan
plaatsvinden. Dan geldt voor serieschakeling:
L = Lj + L2.
Totale zelfinductie gelijk aan de som der afzonderlijke
zelfinducties. Voor parallelschakeling vinden we:

1L = 1+1
Li
L2
m.a.w. de totale zelfinductie is kleiner dan iedere zelfinductie
afzonderlijk.
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HOOFDSTUK V.
De trillingskring.
Bij de beschouwing van den condensator zijn wij uitgegaan
van de onderstelling, dat deze opgenomen was in een keten,
waarin gelijkstroom vloeide en wij kwamen tot de conclusie,
dat ten slotte de weerstand van den condensator ongeveer
oneindig groot werd. Hadden we nu de gelijkstroombron
vervangen door een wisselstroombron (fig. 25), dan waren
wij tot een geheel ander
resultaat gekomen.
b! a
Een eenvoudige behan
i a .
i
deling dezer keten moge
i i
w
hier volgen. We willen
\'
i ‘
eerst beschouwen de halve
periode gedurende welke
positieve electriciteit
stroomt naar het rechter
bekleedsel a der conden
Fig. 25a en b
sator fig. 25a. Deze halve
periode komt geheel overeen met de beschouwing der gelijkstroomketen. Nu wordt de grootte der E.M.K. steeds minder,
ten slotte nul en dan zelfs negatief. De stroom die er het
gevolg van is, volgt dit wisselen van teeken en de electriciteit
die op het bekleedsel a zijn plaats had gevonden door de
verschuiving van het diëlectricum. vloeit weer terug.
Nu wordt het linker bekleedsel positief geladen en het
diëlectricum verschoven als in fig. 25b. We zien dus dat de
stroom zij het dan steeds met wisselend teeken rond blijft
loopen en trekken hieruit de conclusie, dat de weerstand van
den condensator nooit oneindig groot kan worden voor
wisselstroom.
In werkelijkheid is het een meer ingewikkeld verschijnsel
door het optreden van een z.g. fazeverschuiving d.w.z. op
het oogenblik, dat de E.M.K. van teeken wisselt, wisselt de
stroom nog niet van teeken. We moeten n.1. inzien, dat het
oogenblik, waarop het spanningsverschil tusschen de platen
maximaal is, juist samenvalt met het oogenblik, waarop de
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stroom, de z.g. ladingsstroom ophoudt te vloeien. Immers het
spanningsverschil tusschen de platen hangt samen met de
grootte der diëlectrische verschuiving. Hoe grooter deze laatste
is, des te kleiner wordt de ladingsstroom. Is de wisselspanning
dus maximaal, dan is de wisselstroom nul, is de spanning nul, dan
is de stroom maximaal. Men zegt, dat de stroom en spanning
in de „faze” verschoven zijn (en wel in het geval van een
condensator ijlt de stroom over een kwart trillingsperiode d.i.
90° voor de spanning). Terloops willen wij opmerken, dat iets
dergelijks plaats grijpt bij een zelfinductie in een wisselstroomketen geschakeld. In dit geval echter ijlt de stroom juist 90°
na de spanning. M.i. heeft het echter geen doel theoretisch
hier nader op in te gaan, daar het er slechts om gaat te
bereiken, dat de lezer zich kan voor
stellen, dat een wisselstroom een con
densator kan passeeren
De weerstand die de condensator
ca
dus aan den stroom biedt kan niet a
zoo groot worden, echter heeft zij wel
o<
een waarde. Deze waarde hangt af b
0<
van de frequentie van den wissel
cx
stroom. Hoe grooter de frequentie, hoe
kleiner de weerstand. Verder van de
capaciteit C. Hoe grooter C, hoe kleiner
Fig. 26
de weerstand.
Een van de belangrijkste schakelingen der radio-telegrafie
is wel de parallelschakeling van een capaciteit C en een zelf
inductie L. Zonder nu dieper op de zaak in te gaan, willen we
veronderstellen, dat de condensator geladen was en nu plot
seling de zelfinductie ingeschakeld werd. De aanwezige
positieve lading van den condensator zal trachten de andere
plaat te bereiken door den geleidenden weg dien de spoel biedt.
Hierbij moet niet uit het oog verloren worden, dat steeds
de drijvende kracht bij een geladen condensator zetelt in
het diëlectricum, dat zich zelf weer op zijn oude plaats
zoekt terug te brengen. Er zal dus een stroom gaan loopen
door de spoel heen tot de condensator ontladen is. Nu
zou het diëlecticum zich weer tevreden stellen en alles
weer in rust willen houden. De zelfinductie echter verzet
zich hiertegen. Het kenmerk hiervan immers was, dat
zelfinductie zich verzet tegen het ontstaan en verbreken
van stroomen. Er stroomt dus als het ware te veel weg
van het bekleedsel van den condensator, daar de stroom
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te lang blijft doorloopen en de zooeven positief geladen
plaat a geeft na den evenwichtstoestand nog meer positieve
electriciteit af.
De plaat wordt dus negatief geladen en plaat b positief.
Dit gaat weer zoolang door, tot de kracht waarmee het diëlectricum weerstand biedt, de diëlectrische veerkracht, groot
genoeg is om de electriciteit tot stilstand te brengen. We
hebben dus onzen ouden toestand weer terug, met dit verschil,
dat thans plaat b positief en plaat a negatief geladen is.
Nu begint hetzelfde spelletje weer. Door verliezen is echter
de hoeveelheid electriciteit die in beweging komt, geringer als
bij het begin en wij krijgen na eenig heen en weer slingeren
een toestand van rust. Dit komt overeen met de veer van
fig. 2. Hierbij was ook
elke volgende ampli
tude geringer en ten
slotte stond de veer
stil.
Hetzelfde grijpt hier
plaats. Men zegt dat
de trilling die optreedt
gedempt is (fig. 27)
en spreekt van een oscilleerend verschijnsel.
Fig. 27
Door een wiskundige
berekening laat zich aantoonen, dat de frequentie van dë
ontstane trilling afhangt van de capaciteit en de zelfinductie
van den trillingkring. De golflengte der trilling wordt nu
gevonden uit de frequentie op de bekende manier nl.:
v
X = —, waarbij v voor aether = 300.000.000.
n

1

Ten slotte is dan de golflengte der trilling die ontstaat:
X in Meters = 1885 [/L x C.
Hierbij is L in micro-Henrys en C in micro-Farads uit
gedrukt.
Het eigenaardige is dus, dat wij het in de hand hebben de
golflengte van zoo’n kring te regelen. We zien toch in, dat
door b.v. C 4 maal zoo groot te maken de vorm 1885 |/L x C
ook 1/4 = 2 maal zoo groot wordt. Was dus de eerste golf
lengte der trilling 1000 M. dan is deze nu 2000 M.
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We kunnen echter ook een anderen weg inslaan door
L 4 maal zoo groot te maken, ook dan wordt de golflengte
|/4 = 2 maal zoo groot.
Eindelijk kunnen we L 2 maal zoo groot maken en ook C.
Het product wordt dan ook 4 maal zoo groot en dus weer de
golflengte 2 maal zoo groot. Het veranderen van L kunnen
we bereiken door het in serie schakelen van 2 gelijke zelfinducties.
C wordt 4 maal zoo groot door 4 even groote condensatoren
parallel te schakelen (zie fig. 23). Met al deze middelen be
reiken wij dus een verandering der golflengte van een ge
sloten trillingskring.
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HOOFDSTUK VI.

I:

Het opwekken en opvangen der aethertrillingen.
Na de eigenlijke inleiding, waarin de lezer heeft kennis
gemaakt met die onderdeden en theorieën waarop de radiotelegrafie berust, zal thans overgegaan worden tot een bespreking
van de ontvangst van telegrafische seinen en van telefonie.
Zonder ons voorloopig op te houden met de manier waarop
de aether in trilling wordt gebracht, willen we dus aan
nemen, dat dit reeds geschiedt is en dat er dus is opgewekt
een wisselveld. Zooals gezegd, zullen alle trillingen in den
aether zich met gelijke snelheid voortplanten en is deze
snelheid 300,000 KM. per secunde. De frequenties, die in
de radio telegrafie benut worden, komen overeen met golf
lengten van 200 M. tot ongeveer 25.000 M. De laatste tijd
zijn echter zeer geslaagde proeven genomen met golflengten
tot 4 en 5 Meter toe. De gebruikelijke frequenties zijn dus
300.000.000
300.000.000
= 12.000. Dit zijn
= 1.500.000 en
25.000
200
dus de grenswaarden. Het is weliswaar mogelijk gebleken
om nog golven op te wekken van 10 cM. lengte, doch dit
zijn laboratorium-proeven, die voorloopig buiten het bereik
van den amateur vallen. Nu hebben we gezien, hoe een
wisselveld de eigenschap bezit spanningen te induceeren in
een geleider. Aan de ontvangzijde spannen wij dus een
geleider en moeten nu zorgen dat de ontvangen signalen
in de toestellen terechtkomen. De geleider moet dus geïso
leerd worden van alles, wat ook maar eenigszins de opge
vangen energie zou kunnen doen afvloeien. Een bespreking
van dit onderdeel, de z.g. vangdraad of antenne zal later
volgen. Er dient nu voor gezorgd te worden dat de stroom
zoo sterk mogelijk wordt. Evenals het dikwijls voorkomt,
dat een bepaald glas of ander voonverp in een kamer waar
piano gespeeld wordt, mee gaat trillen als de aangeslagen
toon van de piano overeenkomt met den toon van het glas,
zoo zal het ook duidelijk zijn dat de electriciteit in den ontvangdraad het hevigst in trilling zal geraken als de golf
lengte, waarop de antenne is afgestemd, gelijk is aan de
ontvangen golflengte. Het is een bekend feit, dat men een
schommel precies op het goede oogenblik een duw moet geven.
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om de schommeling steeds grooter te doen worden. Welnu,
het veld dat wij ons gedacht hebben te bestaan, moet ook
op het juiste oogenblik een stoot
Antenne steeds
geven aan de electriciteit in de antenne
t- en dit gebeurt als de frequenties, dus ook
i
de golflengten der antenne en van de zend1
golf overeenstemmen. Wij moeten dus onze
\
ontvangantenne afstemmen. Nu is de golfi
lengte, waarop een draad is afgestemd,
| die uitgespannen is in de lucht, ongeveer
—r~_ 4 maal de lengte van den draad. Om dus
i
de golven van 25.000 M. te ontvangen,
zouden wij een draad moeten hebben van
ongeveer 6 KM. lengte. Het is gelukkig,
dat wij thans onze toevlucht kunnen nemen
Aarde _±_ tot andere middelen. Zooals gezegd heeft
een rechte draad zelfinductie. Ook heeft
de
ontvang-antenne capaciteit. We kunnen
Fig. 28
toch de aarde beschouwen als een geleider,
de draad in de lucht is de tweede geleider terwijl de lucht
tusschen aarde en draad de niet-geleider of het diëlectricum
vormt. We zien echter dat de
zelfinductie en de capaciteit van
den kring niet groot genoeg zijn
om op de frequentie af te kunnen
stemmen. Door nu deze twee
factoren te vergrooten, kunnen
wij ons doel bereiken.
We zullen daartoe in serie niet
O
fl
de zelfinductie der antenne een
-C'
O
—L“^
tweede zelfinductie moeten scha
kelen en om de capaciteit te ver
grooten, parallel op de aanwezige
eigencapaciteit der antenne een
tweede capaciteit. In Fig. 28 is
weergegeven, hoe of men zich de
eigencapaciteit als een kleine con
densator kan denken. In Fig. 29
zien wij nu de resultaten. De
vL>aanwezige zelfinductie L helpt
Fig. 29
dus de golf vergrooten, terwijl
de capaciteit C parallel staat op de capaciteit C1 der antenne.
Door nu steeds een anderen condensator in teAschakelen
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kunnen we bereiken dat wij verschillende golven kunnen op
vangen. Een vereischte is echter alle golven te kunnen .
bestrijken en onze afstemming z.g. continu-variabel te hebben.
Zouden we met een bepaalden condensator b.v. een golf
halen van 600 M., dan zouden wij door den condensator
uit meer platen op te stapelen op 1000 M. terecht komen.
Maar de tusschengelegen golven bleven
onaangeroerd. Door nu een variable con
densator te nemen bereiken wij ons doel.
Hiermede is het mogelijk elke capaciteit in te
stellen. De schematische voorstelling is in
Fig. 30 weergegeven. Het principe waarop
dit instrument berust moge hier volgen. We
Fig. 30
weten dat de capaciteit afhangt van de opper
vlakte der platen die tegenover elkaar staan. In Fig. 31 nu heb
ben wij een vaste half-cirkelvormige plaat, terwijl een tweede
plaat van gelijken vorm draaibaar is opgesteld. Door nu de
plaat te bewegen brengen we steeds grooter oppervlakten
tegenover elkaar, m.a.w. vergrooten de capaciteit steeds
meer. Er zijn variabele condensatoren in den handel, die
zoo een bereik hebben van 0,001 microfarad maximaal.
In den nulstand is er altijd nog een geringe capaciteit, daal
de platen toch nog een zekeren afstand hebben, al staan ze
niet tegenover elkaar. We kunnen echter aannemen dat de
maximum waarde van den conden
sator ongeveer 18 maal zoo groot is
BEWEEG
als de minimum waarde. In onze for
BAAR
mule golflengte = 1885 [/L.C. zien
we dus dat de maximumgolf 1/18,
dat is ongeveer 4,5 maal zoo groot
/
VAST
is als de kleinste golf, die wij zouden
kunnen halen. Hebben we dus een
bepaalde spoel in onze antenne
leiding geschakeld en met den con
Fig. 31
densator op minimumwaarde gevon
den, dat de golf die wij ontvangen 1000 M. is, dan kunnen
wij door den condensator te draaien komen tot een golf van
1000 x 4,5 = 4500 M. We hebben nu het voordeel, elke
gewenschte golf tusschen de 1000 en 4500 M. in te kunnen
stellen. Dit alles gebeurt dus zonder iets aan de zelfinductie
te veranderen.
Door verder een andere spoel in te schakelen van grooter of
kleiner afmetingen bereiken we nog grootere of kleinere golven.
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We kunnen nu ook nog de draden
verbinden als in Fig. 32, waar de zelfinductie en de capaciteit in serie staan.
Tegelijkertijd staat de variabele con
densator dan in serie met de eigencapaciteit der antenne, die weer ge
stippeld is aangegeven. We zien hier
dus. twee condensators in serie en
weten reeds, uit fig. 24, dat de totaal
capaciteit van de keten nu verkleind
wordt. De golflengte, waarop dus de
antenne afgestemd kan worden, zal
kleiner zijn dan de golflengte van
de antenne met zelfinductie alleen.
Immers de capaciteit was dan alleen
de antennecapaciteit, die wij nu ver
kleinen. Hoe kleiner we nu den
variabelen condensator maken, des
te kleiner wordt de totale capaciteit
Fig. 32
dus ook des te kleiner de golflengte,
waar we af kunnen stemmen.
Resumeerende zijn dus de afstemmiddelen van de antenne:
le. Verandering van zelfinductie.
2e.
„
„ capaciteit en wel:
a) Condensator parallel op de spoel.
serie met de spoel.
6)
In geval a twee condensatoren in parallel, dus vergrooting
van totaal capaciteit, in geval b twee condensatoren in serie
dus verkleining der totaalcapaciteit.
Een meer nauwkeurige be
Cr
schouwing van variabele zelfinducties zal later gegeven
worden.
De stroomen waarover wij de
beschikking krijgen in de ontvang-antenne zijn zeer zwak.
Fig. 33
Het aangewezen instrument om
deze dan ook duidelijk waarneembaar te maken is de
telefoon. Deze bestaat uit een magnetisch kerntje K, waar
omheen een groot aantal wikkelingen van uiterst fijne draad
is gewonden. Het geheel is opgesloten in een huisje van

¥
7~

w
3
E

36
metaal. Hierop ligt een dun metalen plaatje, de trilplaat.
De opstelling wordt zoo gemaakt, dat de trilplaat zoo dicht
mogelijk bij de kempool komt. Is de kern goed magnetisch,
dan wordt de trilplaat krachtig aangetrokken, zonder echter
zoover te kunnen komen, dat zij tegen de kern aanslaat.
Laten wij door de windingen een stroompje gaan zoodanig,
dat het veld dat ontstaat krachtlijnen geeft in dezelfde
richting als de kern, dan wordt dus de magnetische werking
versterkt en de trilplaat iets meer aangetrokken. Omgekeerd
kunnen wij den stroom ook zoodanig door de windingen sturen,
dat de magnetische werking verzwakt wordt en de trilplaat
iets verder van de kern afkomt. In beide gevallen zullen wij
een tikje hooren in de telefoon. Blijft toch de stroom in een
richting loopen, dan zal er nadat het eerste oogenblik de tril
plaat is aangetrokken niets meer gebeuren. Gelijkstroom
kunnen wij dus niet gebruiken. Anders is dit met wissel
stroom. Wij willen aannemen, dat wij een wisselstroom die
1000 maal per secunde van teeken wisselt door de telefoonwindingen heensturen. De trilplaat wordt nu ook 1000
maal per secunde afgestooten of aangetrokken, m.a.w. zij is
in voortdurende beweging en geraakt in trilling in een voor
ons oor aangename frequentie.
Hoe is het nu gesteld met de frequenties in de radiotelegrafie
gebruikelijk. Zooals gezegd wisselen deze tusschen 12.000
en 1.500.000. De trilplaat der telefoon zou dus 1.500.000 maal
per secunde moeten heen en weer gaan. Dit is echter on
mogelijk door de traagheid der plaat. Er is nl. tijd noodig
voor het eenmaal op en neer gaan van de trilplaat en deze
1
tijd is grooter dan de beschikbare tijd, nl. _______________ Cf»_
1.500.000
cunde. De trilplaat doet dus niets en blijft in rust. Wij zien
dat de hoogfrequentie wisselstroomen ook geen hoorbaar
effect teweeg zullen brengen.
Alvorens over te gaan tot het verder bespreken der op
vanginrichting is het noodig eerst eens na te gaan hoe of de
golven, die wij ontvangen, zijn ontstaan, omdat de manier,
waarop wij de seinen opvangen, geheel afhangt van de wijze
waarop deze uitgezonden werden.
Een korte bespreking van den zender moge hier volgen.
Wij hebben reeds gezien hoe de electriciteit in een keten,
bestaande uit capaciteit en zelfinductie in beweging komt
en wel met een frequentie, dus met een hierbij behoorende
golflengte, die bepaald werd door de factoren L. en C.
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In Fig. 34 is voorgesteld, hoe wij met behulp van een batterij
den condensator C kunnen laden als de sleutel Sx gesloten is.
S

Fig. 34

Hierbij moet de sleutel S2 geopend zijn, daar anders de stroom
ook door de spoel L heen zijn weg zou nemen. Als de conden
sator geladen is, drukken wij S2 in, en openen SI. We krijgen
dan weer terug het reeds in Fig. 26 behandelde geval. De
electriciteit raakt in beweging en stroomt heen en weer
met steeds afnemende amplitude, terwijl de frequentie

yVvvA.------Fig. 35

bepaald werd door de waarden van L en C. Nadat alles
weer in rust is, laden wij den condensator weer op enz.
Wij verkrijgen op deze manier een serie gedempte trillingen,
zie fig. 35.
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Het blijkt nu dat de opstelling, zooals die gekozen is,
in de practijk niet voldoende is. Om toch in den ontvanger
een regelmatigen toon te doen hooren,
zouden wij zeer regelmatig den sleutel
moeten openen en sluiten. Het zal verder
blijken dat de toon, die wij vernemen,
afhangt van het aantal gedempte tril- £2^
lingen en hiertoe zouden wij dus de
manipulatie met den sleutel ongeveer
L
500 maal per secunde uit moeten
Fig. 36
voeren.
Hierbij komt ons nu een ander middel te hulp, dat dient
om zeer snelle wisselingen of oscillaties te verkrijgen, nl.
de electrische vonk. De twee bekleedselen van een geladen
condensator C zijn verbonden met twee bollen, die op eenigen
afstand van elkaar zijn geplaatst. (Fig. 36). De diëlectrische
veerkracht tracht weer de electriciteit in den verbindingsdraad rond te stuwen, doch vindt in de luchtruimte tussclien
de bollen geen geleidenden weg. Het is echter mogelijk een
condensator tot een zoo groote spanning te laden, dat de
electriciteit tussclien de twee bollen overgaat in den vorm
van een vonk. Bij nauwkeurige bestudeering blijkt, dat het
geen wij een
vonk noemen,
in werkelijk
heid een op
eenvolging is
van zeer vele
kleine vonkjes. Het ont
O
laden van den
o<
condensator is
OK
nl. weer niet
OK
in eens afgeloopen. Ook
hier stroomt
weer te veel
electriciteit
Fig. 37
over door de
zelfinductie der verbindingsdraden en we krijgen naar ana
logie van de vroeger gegeven beschouwing een heen en weer
gaan der electriciteit. Telkens is hier echter voor noodig een
vonkje. Voor ons oog lijkt het alsof er één vonk overspringt en
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hiermede alles afgeloopen is. In werkelijkheid is dit een aan
eenschakeling van vonkjes, die telkens van den op dat oogenblik positief geladen bol naar den negatieven bol overspringen.
De condensator gaat zich dus door een vonk ontladen en
wekt daarbij weer gedempte trillingen op, waarvan weer de
frequentie is gegeven door de zelfinductie der verbindingsdraden cn de capaciteit van den condensator.
In Fig. 37 is een eenvoudige zender schematisch weerge
geven. Hierin is M de wisselstroommachine, die zijn stroom
zendt door de primaire wikkeling van den transformator T.
De secundaire wikkeling bevat nu zooveel windingen, dat
wij een aanzienlijke spanning in Volts tot onze beschikking
krijgen. De condensator is hierbij de antenne die, zooals
reeds uitgelegd is, ook capaciteit bezit. Is dan de antenne
geladen, tot haar maximum, dan zoekt de electriciteit een
uitweg en er ontstaat een vonk tusschen de twee bollen
V, die tezamen de z.g. vonkbrug vormen. De machine M
levert ons in den primairen kring een wisselstroom. De electromotorische kracht, die de antenne laadt, is dus ook wisse
lend van teeken.
Stel nu dat de machine ons een E.M.K. levert, die 1£)0
maal per secunde van teeken wisselt, dan moeten wij dus
zorg dragen, dat gedurende de eerste 100ste secunde reeds
een vonk over is gesprongen. Was dit niet zoo, dan zou de
antenne van zelf ontladen worden, omdat de E.M.K. na -y^ste
secunde van teeken wisselt.
Dit kunnen we vinden door de bollen dichter bij elkaar
te brengen, waardoor de vonk gemakkelijker overspringt.
Het resultaat wordt dus een
trilling, waarvan de frequentie
bepaald wordt door de capaci
teit en zelfinductie der antenne
en in deze trilling 100 vonken
per secunde. Ons doel is nu in
zooverre bereikt, dat wij in
den vonk het middel gevonden
hebben om snel een kring te
openen en te sluiten. (Hier ge
Fig. 38
beurde het 100 maal per se
cunde). Door verbeteringen in de vonkbruggen is men er
later in geslaagd om 1000 vonken per secunde te krijgen en
hiermee is gekomen tot een voor ons oor aangenamen toon
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in den ontvanger. Het is echter van belang te beseffen, dat wij
hier te doen hebben met een gedempte trilling in tegenstel
ling met de z.g. ongedempte trillingen, die door een ander
soort zenders worden uitgezonden. De zendantenne is hier
dus een zuivere condensator, die telkens geladen wordt en
dan evenals een geladen lichaam een electrostatisch veld
opwekt. Telkens worden dus aan den aether rond de antenne
stooten gegeven, zoodra de vonk overspringt, stooten die
zich voortplanten met een snelheid van 300.000 MK./sec.
De reeds aangeduide methode van ongedempte zenders
komt neer op het verwekken van trillingen van gelijkblijvende
amplitude. Uit den aard der zaak kan hierbij geen vonkbrug
gebruikt worden, daar dan gedempte trillingen optreden.
__ Het eenvoudigst is een z.g. hoogfrequentiegenerator. Dit zijn machines, die ons een
wisselstroom leveren van de frequentie
die wij noodig hebben voor onze golflengte.
Pas geruimen tijd na de vonkzenders, die
hierboven beschreven zijn, is de machinezender in gebruik gekomen. Het bracht nl.
moeilijkheden met zich mede om machines
te construeeren die wisselstroom leveren
van een frequentie van b.v. 20.000. De
antenne wordt nu afwisselend geladen
door de drijvende E.M.K. der machine.
Zonder nu verder in bijzonderheden te
A
treden, is het gemakkelijk in te zien dat
de amplitude der ontstane trilling steeds
gelijk zal zijn als de machine regelmatig
Fig. 39
loopt en dus de E.M.K. steeds na een
periode weer even groot is. In den laatsten tijd wordt voor
het opwekken van ongedempte trillingen zeer veel gebruikt
de lampzender, waarover bij de ontvangst nader zal worden
gesproken.

HOOFDSTUK VIL
Werking en karakteristiek van den kristaldetector.
We willen nu veronderstellen dat een gedempte zender
in werking is gesteld en dat de trillingen in den aether er
dus uitzien als in fig. 35. Een eenvoudige ontvangschakeling
is weergegeven in fig. 40.
Het systeem antenneaarde is afstembaar gemaakt
door den variabelen conden
sator C, die parallel staat op
de spoel L.
a
b
D. stelt voor een kristal
detector, terwijl T. de tele
D
foon is. De eigenschap van
den detector komt neer op
een gelijkrichtende werking,
T
die zijn oorzaak vindt in het
feit, dat de weerstand van
c
den detector niet als constant
aangenomen mag worden.
Passen we op een weerstand
Fig. 40
van b.v. 10 Ohm de wet
van Ohm toe bij een E.M.K. van 5 Volts, dan vinden we:
5 == 10 x i dus i = £ Ampère.
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Door nu verschillende E.M.
K.'s te nemen vinden we Fig.
41 als we steeds horizontaal
uitzetten de E.M.K. en verti
CO
caal den ontstanen stroom.
1
Er ontstaat een rechte lijn.
Door echter de proef te doen
E.M.K. met een stukje loodglas, waar
op een potloodstift, zullen we
5
10
een lijn kunnen vinden als in
Fig. 41
fig. 42.
Hieruit lezen we af, dat bij een positieve E.M.K. van 2
Volts een stroom doorgaat van 4 mikro-Ampère, dat zijn
vier millioenste deelen van een Ampère. Bij een E.M.K.
o
o
cc

y*
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van 2 Volts negatief (door dus de aansluitingen der batterij
om te wisselen waardoor de stroom in tegengestelde richting
gaat loopen, een
10
richting die wij
Ld
negatief noemen)
CC
ÜJ
vinden we slechts
a
1 micro-Ampère.
Wordt er dus door
< +4
het verwijderde
o
zendstation een
cc -4-3
wisselende E. M.
--+-2
K. in onze anten
-tl
ne
geïnduceerd
-2 -1
VOLTS
van 2 Volts, dan
+1
+2
zal er in de keten,
■— 1
waarin de detec
2
tor staat (kring
a,b,c, cl in fig. 40)
gedurende de po
sitieve helft een
stroom gaan van
4 mikro-Ampères
Fig. 42
in de richting cb
gedurende de negatieve helft gaat er in de richting bc slechts
1 micro-Ampère. Het is dus alsof er meer electriciteit in de
positieve richting stroomde als in de negatieve. Dit heet gelijkrichting en is
het gelijkrichteffect hier 4—1
= 3 mikro-Am
père. Het geheel
verloopt als in
fig. 43, waar 1
aangeeft 2 golftreinen, ontstaan
door 2 vonken.
De detector richt P aAa A a
A l\ f\ A-A,
deze gelijk tot
fig. 43-2. De wis
Fig. 43
selstroom is ver
anderd in een gelijkstroom, die telkens even nul is om dan
weer maximum te worden. Dit heet een z.g. pulseerende
gelijkstroom. Al deze stootjes van een golftrein werken nu
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samen, om de trilplaat van de telefoon, die geschakeld is in
denzelfden kring als de detector (zie fig. 40) aan te trekken.
Hebben we er voor gezorgd dat de
zender 1000 vonken per secunde geeft,
dan zal ook de trilplaat 1000 maal per
secunde aangetrokken worden en een
muzikalen fluitenden toon vóórtbren
gen. Den zenders, die met 500—1000
vonken per secunde kunnen werken,
heeft men dan ook den naam fluitvonkzenders gegeven in tegenstelling met
den ouderwetschen zender met 20—100
vonken per secunde. Deze doen een
$ toon van 20—100 trillingen in de
telefoon ontstaan, die voor het oor
zeer onaangenaam is. Aan onze een
voudige ontvanginrichting kunnen we
nog een zeer groote verbetering aan
brengen door parallel op de telefoon
een z.g. telefooncondensator te scha
Fig. 44
kelen, waardoor het schema wordt als
fig. 44. De kleine stroomstootjes uit fig. 43-2 laden dezen
condensator op. Gedurende het interval a-b in fig. 45 als er
geen stroom is geeft de condensator zijn lading af door de
telefoon heen; we krijgen dus een meer gelijkmatig karakter
van den stroom, die door de telefoon gaat (zie fig. 45 onderste
helft). Komt er een door den detector gelijkgericht stroomstootje, dan doet dit de telefoon aanspreken, en laadt tege
lijkertijd den telefooncondensator op, die zich gaat ontladen
zoodra de stroom
stoot geëindigd is.
Het overbrengen
der berichten langs f\ l\ f\ r\ a
A f\ f\ A a
draadloos telegrafischen weg ge- ab
schiedt nu door het
Morseschrift,waar
bij iedere letter
wordt voorgesteld
Fig. 45
door een combi
natie van punten en strepen; zoo stelt een punt en een streep
de letter A voor (.—) twee strepen en twee punten de
letter Z (------ . .)
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Door in de primaire keten in fig. 37 een seinsleutel te
zetten, kunnen we dus door den seinsleutel lang neergedrukt
te houden een streep geven enz. In werkelijkheid geschiedt
het seinen nog wel eenigszins anders doch het doel is slechts:
het onderbreken van de golf met lange en korte tusschenpoozen. In den ontvanger, die op deze golf is afgestemd,
hoort men in de telefoon dezelfde combinatie van strepen
en punten en de ervaren marconist weet direct de teekens
die hij ,,op het gehoor" ontvangt in letters om te zetten.

j,

i

HOOFDSTUK VIII.
Vorm der zelfinducties. Voor- en nadeelen der verschillende
soorten.
Na deze korte uiteenzetting van de ontvangst van gedempte
signalen, zullen wij nog de onderdeden van den ontvanger
wat nauwkeuriger bekijken.
Hier moet dan in de eerste plaats een bespreking volgen
der zelfinducties of spoelen.
De vorm waarin zelfinductie het meest naar voren treedt
is wel de cylindervorm. De spoel is dan gewonden van geïso
leerd koperdraad op een kartonnen, houten of ebonieten
koker. Een massieve houten spoel is niet aan te bevelen
daar het hout allicht gaat trekken en de vorm dan niet meer
cirkel vormig blijft. Bovendien gaat de draad dan los zitten.
We willen dus aannemen, dat we kartonnen kokers gebruiken
om het kostbare eboniet te ontgaan. De isolatie van den draad
kan zijn een katoenomspinning, zijde-omspinning, of een
geëmailleerde opperlaag. Dit laatste is het meest aanbevelens
waardig voor de spoelen, die hier beschreven
worden. Alvorens nu draad te gaan winden
is het noodig den koker te bedekken met
een laag schellakvernis, dat goede diensten
bewijst door zijn isoleerende eigenschappen.
De draad wordt nu netjes naast elkaar, dus
winding tegen winding, op den koker ge
wonden en de uiteinden door doorhalen door
den wand strak gehouden. Om eenigszins een
denkbeeld te geven van wat afmetingen, is
een goede bruikbare spoel een koker van
9 cM. diameter, 40 cM. lang en over een lengte
van 35 cM. omwonden met draad van 0,5 mM.
geëmailleerd.
De zelfinductie, die wij zoo verkrijgen is
voldoende om zonder parallel condensator
afgestemd te zijn op 3000 M. golflengte. Een
Fig. 46
feit waarop hier dient gewezen te worden is,
dat wij er later voordeel van zullen trekken als de spoelen zoo
geconstrueerd zijn, dat er tusschen de uiteinden een spannings
verschil kan bestaan, dat er dus een uiteinde is met hooge
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spanning en een met lage spanning, het z.g. hoog- en laagspanningseinde. Bij een spoel, die in den antenne-aardekring
staat zal de stroomsterkte, die het grootst
is bij de aarde, ook aan de spoelzijde die
aan de aarde zit, het grootst moeten kunnen
zijn. Bij een spoel, die netjes in een laag
op een cylindervormigen koker is gewon
den, kan dit werkelijk optreden.
In de hier besproken spoel vinden we een
vaste zelfinductie-waarde, omdat we met den variabelen
condensator konden afstemmen. Met den condensator op nulstand halen we de minimumgolf met deze schakeling. We
kunnen echter het golfbereik nog vergrooten door de minimumgblf kleiner te maken. We zouden hiertoe de var. condensator
in serie kunnen schakelen met de zelfinductie, zooals dat reeds
besproken is. Een andere methode is de zelfinductie variabel
maken. Hiertoe maken we op de spoel een baan blank door met
een mes het emaille af te krabben. Hier is het, dat het voordeel
van geëmailleerd draad aan het licht komt. Tusschen de win
dingen moet de isolatie blijven bestaan (zie Fig. 47) terwijl
bovenop een blanke baan moet gemaakt worden. Het email
is gemakkelijk plaatselijk te verwijderen, terwijl, dit met
katoen- of zijde-omspinning niet te doen is. Evenwijdig
aan de lengteas van de spoel wordt dan een koperen staaf
bevestigd, waarover een glijcontact schuift, dat de windingen
aanraakt op de blankgemaakte plaatsen. Het is zaak dat
hierbij winding voor winding contact kan maken en niet
twee of drie windingen tegelijkertijd geraakt worden. De
z.g. kogelglijcontacten, die in den handel zijn, leenen zich
hierbij uitstekend voor. Door nu het glijcontact te verschuiven
en de verbinding
met de glij staaf te
maken, kunnen wij
net zooveel win
dingen inschakelen
als noodig is (zie fig.
48) .De schematische
3 voorstelling van een
dergelijke spoel is in
Fig. 48
fig. 49 weergegeven.
De pijl stelt hierbij het glijcontact voor.
Voor zeer fijne instelling is echter een variabele capaciteit
te prefereeren, daar wij hierbij alle denkbare waarden tusschen

f
47

minimum en maximum kunnen instellen. Bij de spoel kunnen
wij slechts winding voor winding inschakelen maar niet een
halve of een kwart winding. Er is daarom hier nog gewezen
op een geheel ander soort van vari
abele zelfinductie nl. de zg. variometer. Deze berust op het koppelen
van twee zelfinducties. Laten wij
een stroom een spoel doorloopen,
dan ontstaat een veld. We kunnen
daarna den stroom een tweede spoel
Fig. 49
laten doorloopen in zoodanige rich
ting, dat het veld dezer spoel een tegengestelde richting heeft
t.o.v. het eerste veld. Zijn nu de velden even sterk, dan wordt
de geheele werking naar buiten opgeheven. Voor een duidelijk
inzicht in de werking der variometers dient hier nog iets nader
worden ingegaan op de werking van 2 spoelen op elkaar. Bij
de behandeling van den transformator werd reeds uitgelegd,
hoe een wisselstroom in een spoel aanleiding geeft tot het
ontstaan van een stroom in een tweede spoel. Zoodra echter
deze tweede stroom ontstaat, werkt het veld, hetwelk hier
van het gevolg is, weer op spoel één. We zien dus, dat spoel I
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Fig. 50

induceert op spoel twee, echter induceert spoel twee ook op
spoel één. Het gevolg hiervan is, dat de totale zelfinductie
der spoelen in serie niet meer is de som der afzonderlijke
zelfinductie, dit geldt alleen als de spoelen op zoodanigen
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•afstand zijn opgesteld, dat zij niet meer induceerend op elkaar
werken. Ook gaat de gegeven formule onveranderd door als
de spoelen met hun assen loodrecht op elkaar staan. Het
min of meer induceeren van spoelen op elkaar heet: koppelen
en men spreekt van losse en vaste koppeling, al naar gelang
de spoelen elkaar weinig of sterk beïnvloeden. Wij kunnen
een variometer maken door een spoel te winden, en in deze
spoel een tweede kleinere spoel te zetten. In Fig. 50 is de
schematische voorstelling gegeven. We zien dat spoel A.B.
en spoel C.D. in serie staan. Volgens bovenstaande uiteen
zetting geldt nu niet meer L =
+ L2 ■
doch: L = Lx + L2 -f 2 M.
of L = Lj + L2 — 2 M.
Hierin is M een bedrag, waarmede de som der zelfinducties
verminderd of vermeerderd dient te worden. Wij krijgen
.een vermeerdering als de stroomloop is volgens Fig. 51a.
.Hier loopt de stroom in beide spoelen zoodanig, dat de vel
den elkaar versterken. In
N
fig. 51 b daarentegen ver
Z
zwakken de ontstane vel
ÏÏWÖW
den eikaars werking en is
dus L = Lx + L2 — 2 M.
Het eenige verschil tusschen de beide figuren is,
dat de binnenspoel 180
Z omgedraaid is. Wij zijn nu
in staat een volkomen
continue variatie van
zelfinductie tot stand te
N
brengen door de binnen
spoel te laten draaien en
we krijgen in dit geval een
variatie van 4 M., nl. het
verschil der zelfinducties
Z
van fig. 51a en 51 b.
Bij de uitbreiding van
het
verkeer over langere
Fig. 5.1a .en b
afstanden door middel
van radiotelegrafie deed zich meer en meer de behoefte
.gevoelen aan .langeje golflengten. Ten tijde van de be:schreven vonkzenders en kristalontvangers was een golf
lengte van _35O0 M. al lang, terwijl tegenwoordig golven van
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24.000 M. gebruikt worden. Om nu den ontvanger weer afge
stemd te krijgen, moeten wij dus liet product 1885 l/L.C.
gelijk maken aan 24.000.
Met gelijke zelfinducties als de tot nu toe gebruikte zou
het doenlijk zijn, indien wij slechts er voor zorgden de capaci
teit ongeveer 60 maal te vergrooten.
De golflengte zou dus V 60 dus ruim 7 maal zoo groot
worden en wij krijgen dan het ontvangtoestel afgestemd
op ongeveer 7 x 3500 M. Bij een normalen condensator van
0,001 microfarad gerekend zouden wij nu een capaciteit
van 0,06 microfarad moeten gebruiken. Nu is een algemeene
regel, dat in een ontvangketen altijd gezorgd moet worden
zoo weinig mogelijk capaciteit te gebruiken en zooveel moge
lijk zelfinductie. Het blijkt dus, dat wij met ons product
L.C. niet zoo willekeurig kunnen omspringen als men wel
zou denken. Er blijft dus niets anders over dan vergrooting
van zelf-inductie, welke gezocht moet worden in spoelen
van grooten diameter en grooter lengte, als wij ons bij de
cylindervormige spoel in een laag willen houden. Dit is
ook werkelijk gedaan, doch slechts voor korten tijd, daar
de spoelen alras onhandelbaar groot werden. Schrijver
dezes werkte destijds met een spoel van 18 cM. diameter
en 80 cM. omwonden lengte. Hierop was gewikkeld een draad
van 0,4 mM. geëmailleerd. De gelijkstroom weerstand van
een dergelijke spoel wordt daarenboven aanzienlijk en dit is
van zeer groot nadeel, daar de ontstane stroomsterkte uit de
E.M.K. wordt afgeleid door te deelen door den weerstand.
Hoe kleiner deze dus is, des te beter voor ons doel.
Om den onhandelbaren vorm eenigszins te verbeteren
kan men gaan wikkelen in meerdere lagen. Hierbij dient
echter groote zorg in acht genomen te worden, wil men op
deze manier een spoel winden die geen al te groote verliezen
oplevert. De verliezen treden op door de eigen capaciteit
der spoelen. Winden wij nl. een spoel, dan krijgen wij een
bepaalde zelfinductie en helaas ook eenige capaciteit, de
zg. eigencapaciteit. Deze ontstaat doordat er tusschen twee
windingen van een spoel een spanningsverschil bestaat. De
windingen zijn verder gescheiden door de isolatie of door
lucht. Dit komt dus volkomen overeen met onze definitie
van een condensator: twee geleiders op verschillend poten
tiaal en gescheiden door een niet-geleider.
Dat dit fnuikend is voor de goede werking valt gemakkelijk
in te zien, als wij bedenken dat er in de spoel wisselstroomen
Radio
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loopen en dat de weerstand van een condensator voor wissel
stroom afhangt van de capaciteit en de frequentie van d en wissel
stroom. Hoe groo300
151
ter de capaciteit,
150
des te minder de
123^5
weerstand, dien
zij biedt. Een deel
der stroomen zal
dus zijn weg ne
men door de capa
Fig. 52
citeit der wikke
lingen en zoodoende met meewerken tot ’t produceeren van
signalen in den ontvanger.
Het is dus van voordeel de eigencapaciteit zoo gering
mogelijk te houden. Wat dit betreft is de spoel in een laag
gewonden wel de gunstigste. Gaan wij nu in meerdere lagen
winden, wat zal er dan gebeuren? We willen aannemen dat
wij voor een bepaalde golf 300 windingen draad noodig hebben
op een koker van 9 cM. diameter. Dit zouden we dus kunnen
doen volgens fig. 52. Eerst wikkelen we in een laag 150 win
dingen en keeren daarna terug over de reeds gewonden
windingen heen wikkelende. Dan zal dus de 300ste winding
boven op winding No. 1 komen te liggen. Dit is dus wel de
allerslechtste oplossing die mogelijk is. Het maximale span
ningsverschil toch wat wij graag willen behouden bestaat
juist tusschen de eerste en de laatste winding en deze vormen
samen een condensator. De stroomen zullen dus nooit de
geheele spoel volgen doch in eens van winding op winding
300 overgaan door de capaciteit heen. Een betere oplossing
was al wel de wikkeling in 3 lagen uit te voeren (fig. 53).
Het bezwaar
blijft echter be
staan zij het dan
ook in mindere
mate.
Een vorm van
wikkeling waar
bij meerdere la
gen verkregen worden zonder al te veel eigencapaciteit is de
bankwikkeling, die nog zeer veel wordt toegepast in Duitsche
apparaten. Voor een wikkeling in 2 lagen wikkelt men eerst
twee windingen (fig. 54a) gaat daarna met winding 3 op de
tweede laag 4 weer op de eerste enz.
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Voor 5 lagen is hetzelfde principe gevolgd in fig. 54b.
Men begint dus steeds zooveel wikkelingen naast elkaar te
leggen als er lagen zul
len komen en krijgt op
deze manier een com 35 7
pacte zelfinductie. Het
wil echter wel eens last I Z«68
I 2 3^ i« 15
geven deze spoelen zui
ver en netjes te wik
kelen. We willen daar
om hier overgaan op
de spoelen, die tegen
Fig. 54a en b
woordig door iederen
radioamateur liet meest gebruikt worden, nl. de verwissel
bare honigraatspoel. Men is er in geslaagd de zelfinductie
dezer spoelen in een beperkte ruimte zoo groot te maken,
dat een spoel van 12 cM. diameter en 2|- cM. breedte groot
genoeg is om, met een normalen condensator van 0,001 microFarad parallel geschakeld, golven van 25.000 M. te kunnen
geven. De honigraatspoel is gewonden op een kartonnen of
ebonieten ringetje van 21- cM. breedte en een paar mM. dikte.
De draad gaat steeds zigzags gewijze om het ringetje heen.
Zouden wij een dergelijke winding afrollen in een plat vlak,
dan zouden wij fig. 55 zien verschijnen. Het stuk A—B
komt overeen met den afgerolden koker, waarop de draad
gewonden wordt. Wij wikkelen nu a—b—c—d—e, zijn dan
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Fig. 55

rond den omtrek geweest, en zijn weer uitgekomen naast
a. Nu wikkelen wij naast de eerste winding een tweede
e—/—g—h—i, waarbij wij aan de derde winding gekomen
zijn. Zoo kan men steeds doorgaan. Steeds zijn de windingen
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gespatieerd, d.w.z. raken zij elkaar niet aan. Bij de nor
male honigraatspoelen is de afstand a—e = e—i, zoo groot,
dat wij ongeveer 27 windingen in een laag
kunnen winden. Nu kan er aan een tweede
laag begonnen worden. Op deze manier steeds
doorgaande wordt er net zooveel gewonden
'"lu(J tot dat de zelfinductie voor het beoogde doel
W genoeg is.
/
Wij krijgen zoodoende een geheel stel
spoelen met oploopend windingsaantal. Het
begin en het einde van den draad worden
verbonden aan een stekker, met afstand der
stekker pooten van 19 mM. (normaalafstand).
Fig. 56
Meestal houden de stekkerpooten tegelijker
tijd een ring celluloid of fiberband vast, die om de spoel wordt
heengetrokken. Deze dient om beschadigingen der windingen
te voorkomen. Het werken met dergelijke spoelen is zeer
gemakkelijk. Inplaats van de spoel, zooals die b.v. in fig. 40
voorkwam, sluiten wij de draden bij a en d aan op een ge
woon stopcontact. Bemerken wij nu dat wij met een bepaalde
spoel in 't contact gestoken de golf niet halen, dan steken wij
eenvoudig een andere grootere spoel in. Een volledig stel
spoelen bestaat uit de nos. 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200,
250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250 en 1500.
De nummers geven de windings-aantallen aan. Zoo is
b.v. spoel 1500 te gebruiken voor de langste golven, spoel
25 daarentegen voor de kortere. Het groote voordeel is
wel, dat men steeds er voor kan zorgen genoeg zelfinductie
te hebben en niets met schuifcontacten en dergelijke te
maken heeft. Voor de allerkortste golven voldoet de honigraatspoel menig amateur niet.
Het is ook wel te bewijzen
dat het optreden van een hoog♦
spanningseinde bij de hooge ro
33
frequenties der korte golven 00
bij de Nos. 25 tot en met 75
ten zeerste bemoeilijkt wordt.
Op den voorgrond moet even
Fig. 57
wel gesteld worden, dat een
spoel met glijcontacten onbruikbaar is voor de moderne lampontvanger door het ratelende geluid dat veroorzaakt wordt
door het bewegen der glijcontacten, zoodat men beter doet
direct over te gaan tot het in gebruik nemen der verwissel-
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bare spoelen. In het algemeen zal men ervaren dat het voor
deel heeft de kleinere nummers (van 25 t.e.m. 75) gewoon
in een laag op het kokertje te winden inplaats van de
honigraatwikkeling toe te passen. Zooals reeds gezegd is de
spoel in een laag gewonden, de ideale spoel, wat betreft het
optreden van een hoogspanningseinde, en ligt het voor de
hand deze wikkeling zooveel mogelijk toe te passen. Bij de
genoemde aantallen windingen (spoelnummers) is dit zeer
zeker mogelijk en voordeeliger.
De lezer zal nu hopelijk eenig inzicht hebben verkregen
in ’t hoe en het waarom van de afstemming van een bepaalde
golflengte en zich een idee kunnen vormen over wat een
serie en een parallelschakeling van een spoel met een conden
sator doet.
Thans zal overgegaan worden tot de bespreking van een
soort detector die weldra mogelijk maakte, datgene dat tot
voor enkele jaren on mogelijk scheen.

HOOFDSTUK IX.
De lampdetector en haar schakelingen.
De lampdetector heeft zich in weinige jaren een vaste
plaats verworven in ieder amateurstation en; geen wonder.
Edison, de bekende Amerikaansche uitvinder was het,
die ontdekte dat een tot gloeien gebracht lichaam de eigen
schap had negatief geladen deeltjes, zoogenaamde electronen
uit te zenden. De grootte van deze deeltjes is al zéér gering.
Om eenigszins een denkbeeld te krijgen dient hier even stil
gestaan te worden bij het wezen der electronen. Als wij een
blok hout hebben, kunnen we dit in tweeën verdeelen, de
helft hiervan kunnen wij weer deze bewerking doen onder
gaan enz. Ten slotte zullen wij dan terechtkomen bij zeer
kleine deeltjes der stof moleculen geheeten. Deze zijn zoo
klein dat er in een klein stofje hout altijd nog duizenden
moleculen zitten. Een molecuul is echter wat samenstelling
betreft identiek gelijk met de stof zelve, zoo is b.v. een
molecuul keukenzout van dezelfde samenstelling als een
hand vol zout. Het molecuul echter kunnen we nu weer gaan
verdeelen en hier komen wij op het gebied der scheikunde.
De deeltjes die wij dan verkrijgen heeten atomen.
Het kenmerkende bij deze verdeeling van molecuul tot
atoom is dus dat nu de eigenschappen der stof veranderen.
Zoo bestaat een molecuul keukenzout uit 1 atoom Natrium
en 1 atoom Chloor, stoffen die op zich zelf genomen geheel
andere eigenschappen bezitten, als het keukenzout.
In de atomen nu, denkt men zich den zetel der electriciteit
Volgens de nieuwste theorieën van Rutherford, Bohr en
anderen is het atoom op te vatten als een kern die positief
geladen is, hierom heen loopen in ’t rond negatief geladen
deeltjes, zooals de aarde en de andere planeten rond de zon
loopen. De nieuwste berekeningen en onderzoekingen hebben
aangetoond, dat er 6 X 100.000 x 1.000.000 x 1.000.000 kernen
van een waterstofkerntje gaan in één gram. Men kan zich
dus voorstellen dat de afmetingen van deze deeltjes niet
tot de grootste behooren! Het is nu gebleken, dat de ladingen
van de rondloopende deeltjes en de kern zoodanig zijn, dat
die eikaars werking naar buiten opheffen. Het atoom op
zichzelf beschouwd, is dus ongeladen. Is er nu door een
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werking van buiten af één rondloopend deeltje uit het
verband gerukt dan is duidelijk, dat de lading der kern
sterker is, dan de som der ladingen van de beweeglijke
systeempjes. Er treedt dus op een teveel aan positieve electriciteit, wat wij noemen een positieve lading. Het blijkt,
dat de atomen in geleiders (dat zijn in het algemeen metalen)
vrij beweeglijk zijn.
Er kan dus gemakkelijk een electron weggeslingerd worden.
In hooge mate wordt deze eigenschap versterkt door verhooging der temperatuur. In den allerlaatsten tijd is men
ook op andere manieren er in
geslaagd de bewegelijkheid
van het atoomsysteem te verm.A
grooten, doch hierover later.
Een tot rood of wit gloei
-1— +
hitte gebrachte metaaldraad
B
slingert dus een hoeveelheid
negatief geladen electronen
uit. De eenvoudigste manier
om den draad tot deze tem
peratuur te brengen is wel
de electrische stroom, het
middel waarvan ook in
A
onze huisinstallaties gebruik
wordt gemaakt. In de ons
bekende lampen bemerken
Fig. 58
wij van het wegslingeren der
electronen niets, omdat de luchtledig gepompte ruimte direct op
een bepaald potentiaal wordt gebracht en de rest der negatief
geladen deeltjes weder op den gloeidraad terugvallen, daar de
negatieve ruimtelading hen afstoot. Geheel anders wordt de
zaak als wij behalve den gloeidraad, in de lamp nog aanbrengen
een plaatvormige electrode, anode genaamd. In fig. 58 stelt L
de lamp voor waarin een gloeidraad, die gevoed wordt door
een batterij A. P stelt de plaatvormige anode voor. De plaat
wordt nu verbonden aan de positieve pool van een batterij B
van eenige tientallen volts spanning terwijl de negatieve
pool dezer batterij weer verbonden is aan de gloeidraad G.
We hebben dus te maken met twee afzonderlijke kringen
die we goed dienen te onderscheiden.
Ie. de kring gevormd door: + pool batterij A — gloeidraad
— pool batterij A — batterij *A% Dit is de kring die alleen
ten doel heeft om den gloeidraad te verhitten, op temperatuur
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te brengen en hierdoor electronen vrij te maken. Als het
mogelijk was de gloeidraad zonder deze batterij te doen
gloeien zou dit niets aan den gang van zaken, die hier be
handeld zal worden, veranderen. Deze kring is dus het nood
zakelijke kwaad.
2e. de belangrijke kring gevormd door: + pool van bat
terij B, — plaat, — luchtledig van de lamp, — een zijde van
den gloeidraad —, — pool batterij B — batterij B.
Zoodra de gloeidraad gloeit zendt hij een stroom negatieve
electronen uit. De plaat P is positief geladen t.o.v. den gloei
draad doordat plaat en gloeidraad respectievelijk verbonden
zijn met -f- en — pool van de batterij B. De negatieve elec
tronen worden dus door de positieve plaat aangetrokken,
botsen er tegen op en geven hun negatieve lading af aan de
plaat. Onmiddellijk wordt deze hoeveelheid negatieve electriciteit ter plaatse geneutraliseerd doordat er positieve
electriciteit vloeit vanaf de + pool der batterij. Om nu de
door de voortdurend tegen de plaat botsende electronen
ontstane negatieve lading der plaat op te heffen moet er
een continue stroom van de batterij naar de plaat vloeien.
Schakelen we in dezen kring dus een Ampère-meter, en wel
in dit geval een meter die duizendsten deelen van een Ampère
kan aanwijzen, dus een milli-Ampèremeter dan zal dit
instrument uitslaan ten bewijze, dat er een stroom vloeit
in de richting van de batterij naar de plaat.
Waar hier op gelet dient te worden is, dat het ten allen
tijde onmogelijk is dat er een stroom loopt in de omgekeerde
richting, dus van plaat naar batterij. Immers een gloeidraad
kan alleen maar negatief geladen deeltjes uitzenden, de
negatieve stroom is dus van gloeidraad naar plaat of, wat
hetzelfde is, de positieve stroom van plaat naar gloeidraad.
Willen wij dus een stroom dwingen de tegengestelde richting
te doorloopen dan zal de lamp zulks niet toelaten. Slechts
in één richting kan stroomdoorgang plaats hebben. We
hebben dus te doen met een volmaakte gelijkrichter in den
waren zin des woords.
Eenigszins vreemd mag het lijken, dat de stroom die de
reeds aangegeven weg neemt, door het luchtledige heengaat.
Hierbij moet echter niet uit het oog verloren worden, dat
het eigenlijk uit elèctrisch oogpunt bezien in het geheel
geen ledigheid is binnen de lamp. De electronen komen ons
hier te hulp en fungeeren dus als dragers voor den stroom.
Leggen we nu tusschen de batterij en de plaat de span-
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ningen aan zooals die ontstaan door een radio-signaal, span
ningen dus van wisselenden aard, dan zal de lamp deze,
evenals een kristal detector, gelijk richten. De werking is
gemakkelijk te verklaren.
Beschouwen we een oogenblik, waarop de geïnduceerde
spanning positief is, dan zal deze spanning met de batterij
spanning samen werken. Is de geïnduceerde spanning nega
tief dan is het alsof de spanning van de plaat minder is dan
de batterij spanning.
Nu is het gemakkelijk in te zien dat de stroom in den zoogenaamden plaatkring zal afhangen van de spanning der
batterij B. Verhoogen wij deze, dan is de aantrekkende kracht
voor de electronen grooter. Er komen meer electronen op de
plaat terecht, wat een sterker stroom met zich medebrengt.
Met het verhoogen der plaatspanning kunnen wij echter
niet willekeurig hooger gaan. Er zal nl. een oogenblik komen
waarop alle electronen, door de gloeidraad uitgestooten, op
cle plaat komen. Opvoeren der spanning na dit oogenblik
is nutteloos. Er zijn nl. niet meer electronen per secunde
voorhanden in de lamp. De stroomsterkte die dan in den
plaatkring optreedt heet de verzadigingsstroomsterkte.
Behalve van de plaatspanning hangt de stroomsterkte
ook af van de temperatuur van den gloeidraad. Zooals reeds
uitgelegd, beheerscht deze factor de electronenemissie. Als
dus een lamp voor een bepaalde plaatspanning aan het
verzadigingspunt is, kunnen we de stroomsterkte in den
plaatkring toch nog opvoeren door verhooging van de gloeidraadtemperatuur.
Nu kunnen we weer een hoogere plaatspanning aanleggen.
Bij al de nu volgende uiteenzettingen zal echter steeds aan
genomen worden, dat de temperatuur van den gloeidraad een
bepaalde waarde heeft en die ook houdt.
Hoe regelen we nu de gloeidraadtemperatuur ?
Deze hangt af van de warmte die door de stroom der
batterij A wordt ontwikkeld, welke stroom weer afhangt
van de electromotorische kracht der batterij A. De gloei
draad toch heeft een bepaalden weerstand.
Met onze formule e=ixr kunnen we deze gemakkelijk
berekenen. Neemt een lamp bij 4 volt spanning een stroom
van £ Ampère dan is de weerstand der gloeidraad 8 Ohm.
Immers 4=4xr, dus r=8.
Door nu in den kring batterij A — gloeidraad nog een
regelbaren weerstand op te nemen kunnen we de totale weer-
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stand, (die gelijk is aan de som van den regelweerstand en den
weerstand van den gloeidraad), dus de stroomsterkte regelen.
Hiermede beheerschen wij dus ook de temperatuur van den
gloeidraad. Er dient hier op gewezen te worden, dat men
nooit moet trachten de temperatuur eener lamp op te voeren
boven de normale dus nooit meer Ampères door den gloei
draad moet laten gaan, als door den fabrikant is opgegeven.
Het gevolg hiervan is, dat de levensduur der lampen aan
merkelijk bekort wordt. Blijft men beneden het normale,
dan is het zeer gemakkelijk den levensduur aanzienlijk te
verlengen.
De hier beschreven lamp is een z.g. 2 electroden lamp.
Eén electrode is de plaat terwijl de andere gevormd wordt,
door den gloeidraad. Veel verwarring wordt verder gesticht
door het woord anode. De anode is de plaat van de lamp,
en niets meer, de kathode is de gloeidraad. De batterij B
heet anodebatterij, en niet zooals in de lectuur veelvuldig
voorkomt de anode. Men kan dus een anodebatterij hebben
van 30 volt maar er dient niet gesproken te worden van
30 Volt anode. Dit is een absoluut bewijs dat degeen die
deze woorden gebruikt geen begrip heeft van de zaak. De
goede manier van uitdrukken is dan: 30 Volt anodespanning.
Na deze kleine afdwaling
willen wij ons thans bezig
houden met de karakteristiek
van de besproken lamp. Wij
noteeren nu op een horizon
tale lijn de waarde van de
vD
anodespanning en op den
A,
I
verticale lijn de stroom in
sj-\
den plaatkring. De tempera
CO
tuur der gloeidraad is hierbij
-/B
i
i
cvJ
constant
gedacht. (Ziefig. 59)
I
I
I
Bij
3
Volt
anodespanning
I
I VOLTS is de stroomsterkte b.v. 5
m. A. dit geeft het punt A.
1 2 3 $
Bij 2 en 1 Volt krijgen we
Fig. 59
dan de punten B en C. De
verkregen punten verbinden we door een vloeiende lijn. We
zien aan het ombuigen boven het punt A dat we hier den
toestand van verzadiging al sterk naderen. Meer plaatspanning geeft hier weinig toename van plaatstroom.
Het schema van fig. 59a geeft de ontvanginstallatie weer
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met een dergelijke lamp. Is de antenne-aardekring door de
waarden van L en C afgestemd dan zal de condensator C
afwisselend geladen en ontladen worden. De positieve pool
der anode batterij is door
de telefoon en de zelfinductie L heen geleidend
met de plaat verbonden.
Zijn er nu geen signalen
dan gaat door de telefoon
alleen de constante plaat~~
zlp
stroom, die bij de span
ning der anode-batterij B
_/
L
behoort, heen. Een con- C v
stante stroom geeft echter,
TC.
zoo als we weten geen hoor
baar effect in de telefoon.
Zoodra nu de antenne
door een in komenden geA
T
dempten golftrein van
een vonkzender getroffen
wordt, zal de condensator
Fig. 59 a
C geladen worden.
Nemen we aan, dat het stel platen, dat aan de plaatzijde
zit een hoogere potentiaal heeft, dan het stel platen dat
aan de telefoonzijde ligt. Het gevolg hiervan is, dat de poten
tiaal van de plaat verhoogd wordt.
Nemen wij eenige getallen aan. Is de spanning der anodebatterij 3 Volt en geeft het inkomende signaal wisselspannin
gen van 1 Volt op den condensator dan zal de spanning
tusschen plaat en gloeidraad varieeren tusschen 2 en 4 Volt.
De hiermede overeenkomende stroomsterkten in den plaatkring zijn volgens fig. 59 3 en 6 m.A. De gemiddelde stroom6 3
sterkte gedurende een golftrein is dan —^— 4J- m.A. Bij
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3 Volt plaatspanning was de stroomsterkte 5 m.A. zoodat
de vermindering in plaatstroom voor een golftrein i m.A.
bedraagt. Dit geeft dus een tik* in de telefoon. Zijn er nu
500 golftreinen per secunde, dan zal de telefoon een toon
geven overeenkomende met 500 trillingen.
Intusschen worden deze twee-electroden lampen weinig
of in het geheel niet meer gebruikt.
De lamp die op het oogenblik de geheele radiotelegrafie
beheerscht, is de 3 electroden lamp van dr. Lee de Forest,
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een Amerikaan, die het eerst de twee-electrodenlamp van
Fleming een derde electrode gaf, het z.g. rooster, dat, in
den tegenwoordig meest gebruikten vorm bestaat uit een
spiraaldraad met tamelijk ver uit elkaar
^
staande windingen Het rooster bevindt
zich tusschen de gloeidraad en de plaat
in en is dus geplaatst op den weg die de
electronen nemen.
Om nu de eigenschappen der aldus
geconstrueerde lamp nader te leeren ken
nen brengt men hem in de schakeling
volgens fig. 61. Hier stellen P R en G
respectievelijk voor de plaat, het rooster
G
en den gloeidraad van de lamp. A en B zijn
weer de gloeidraad en de anodebatterijen.
Fig. 60
C is een batterij die een potentiaal ver
schil tusschen rooster en gloeidraad veroorzaakt. V zijn Voltmeters die ons in staat stellen de spanningen der batterijen te
meten terwijl m. A. een milli-Ampèremeter in de plaatkring is en
p. A een micro-Ampèremeter (micro-Amp. = een millioenste

m.A.

■

Fig. 61
Ampère) in den roosterkring voorstelt. De roosterkring wordt
dus gevormd door den keten :-f- pool C batterij —rooster —
luchtledig der lamp — gloeidraad------ pool batterij C —
batterij C.
Als het rooster negatief is geladen t.o.v. de gloeidraad,
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hetwelk kan geschieden door de — pool der batterij aan
rooster en de + pool aan den gloeidraad te leggen, zal het
duidelijk zijn, dat de negatieve electronen door den gloeidraad
uitgestooten door het rooster worden afgestooten. Er komen
dus minder electronen op de plaat. Hoe sterker negatief
het rooster nu wordt des te minder electronen bereiken de
20
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Fig. 62

plaat des te minder wordt dus ook de plaatstroom. Het
blijkt uit metingen aan een goede ontvanglamp, dat eenige
Volts roosterspanning al een variatie van plaatstroom ten
gevolge hebben die wij bij een normale twee-electrodenlamp
eerst zouden bereiken door eenige tientallen Volts plaatspanning variatie. Met de roosterspanning hebben wij dus
den geheelen plaatstroom in de hand.
Is het rooster positief geladen dan trekt het als het ware
meer electronen uit den gloeidraad, die met groote vaart
het rooster voorbij vliegen om de plaat te bereiken. Dit
heeft dus een sterke vermeerdering van plaatstroom ten
gevolge. Echter kan ook hier teveel van het goede schaden
daar ten slotte het rooster zoo sterk positief kan gemaakt
worden dat ongeveer alle electronen door het rooster zelf
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worden aangetrokken en de plaatstroom weer gaat ver
minderen. De meest gebruikte en wel de belangrijkste karak
teristiek eener drie-electroden lamp is de lijn die wij krijgen
als we bij een constante anodespanning de variaties gaan
meten die in plaatstroom sterkte optreden bij verandering
der roosterspanning. Horizontaal zetten wij uit de roosterspanningen in Volts en verticaal de stroomsterktes, in den
plaatkring (zie fig. 62). Bij een roosterspanning nul, d.w.z.
roosterspanning gelijk aan gloeidraad potentiaal dus batterij C
niet in den roosterketen is de anodestroom sterkte voor
een bepaalde anodespanning=5.5 m.A.
Bij een positieve roosterspanning van 2 Volt treedt een
plaatstroom van 9,5 m.A. op bij een negatievespanning
van 2 Volt b.v. een plaatstroom van 2,5 m.A.
De normale stroom van de lamp is dus 5,5 m.A. Leggen
we nu tusschen rooster en gloeidraad een wisselspanning
van 2 Volt aan dan geeft dit plaatstroom variaties tusschen
9,5 en 2,5 m.A. dus met een gemiddelde waarde van 6 m.A.
Een telefoon in den plaatkring zou geen tik doen hooren
daar er haast geen verandering van het gemiddelde der
plaatstroom plaats heeft. Bij al deze metingen hebben we
nu ook de grootte der roosterstroom genoteerd en zoo een
tweede lijn B gevonden die dus aangeeft hoe of de rooster
stroom van de roosterspanning afhangt. Het valt niet moei
lijk in te zien dat bij een geringe negatieve potentiaal van
het rooster niet slechts de plaatstroom sterk zal af nemen,
doch ook een stroom in den roosterkring zelf niet kan bestaan.
Het rooster stoot alleen electronen af. Zoodra wordt het
rooster door aanleggen der positieve pool van batterij C
positief dan zullen er ook eenige electronen hun lading aan
het rooster afgeven. De andere electronen vliegen immers
het rooster voorbij om de plaat te bereiken. Het gevolg
hiervan is dat een in verhouding met den plaatstroom zeer
geringe roosterstroom ontstaat, uit te drukken in microAmpères.
Een kleine verandering van de roosterspanning doet dus
een veel grootere variatie van plaatstroom ontstaan. Dit feit
nu samengaande met nog vele andere voordeelen maakt
de drie-electrodenlamp tot het belangrijke onderdeel der
ontvanginstallatie. Wij kunnen toch bereiken, dat een zeer
kleine variatie in den roosterkring optredende, variaties
zooals die ons door een ontvangen signaal worden geleverd,
een sterker variatie in den plaatkring te voorschijn roepen.

J

63

I
*

Echter is het duidelijk, dat wij daartoe niet moeten werken
met roosterspanning nul. We zagen toch reeds dat de wissel
spanningen die in dit geval optraden in den roosterkring in
het geheel geen of een zeer kleine vermindering in plaatstroom
sterkte te weeg brachten. Door nu het rooster een weinig
negatief te maken t.o.v. den gloeidraad b.v. — 2 Volt kunnen
we reeds een vermindering van plaatstroom sterkte bereiken
bij een wisselspanning van 2 Volt. De spanningen op het
rooster wisselen dan tusschen 0 en — 4 Volt. Dit brengt
met zich mede plaatstroomvariaties van 5,5 en 1 m.A.
5 5 4-1
Gemiddelde plaatstroom dus -L-^— = 3-25 m.A. terwijl de
constante plaatstroom behoorende bij — 2 Volt was onge
veer 2,5 m.A. De vermeerdering is dus 0,75 m.A. Dit geeft
dus weer een gelijkrichting in den plaatkring. We zien dus,
dat we moeten zorgen dat wij in het gebogen gedeelte der
karakteristiek werken als het te doen is om gelijkrichting et
verkrijgen in den plaatkring.
Zooals reeds uitgelegd was kunnen eenige Volts rooster
spanning een variatie veroorzaken van plaatstroom die pas

Fig. 63
te bereiken zou zijn door de anodebatterijspanning met
eenige tientallen Volts te doen veranderen. Dit is dus de reeds
genoemde versterkingswerking der lamp.
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Het blijkt echter dat wij hiervoor meer in het rechte deel
der karakteristiek moeten zien te komen. Hoe kunnen wij
nu deze twee eigenschappen gelijkrichting en versterking,
die wij toch gaarne willen behouden, combineeren?
Hiertoe dient eerst de schakeling nagegaan te worden
zooals we die op kunnen bouwen aan de hand der tot nu toe
gegeven ontwikkeling.
In fig. 63 stelt L de drie-electroden lamp voor. In den
roosterkring is opgenomen de antennecondensator C met
spoel L en de batterij C die door spoel L heen liet rooster
voortdurend eenigszins negatief houdt.
In den plaatkring is de gebruikelijke anode batterij B
opgenomen met de positieve pool aan de plaat terwijl verder
de telefoon met telefooncondensator ook in dezen kring zijn
geplaatst. Het inkomende signaal veroorzaakt weer wissel
spanningen tusschen rooster en gloeidraad, die in den plaat
kring gelijkgericht worden en aanleiding geven tot vermeer
dering van plaatstroom voor een golftrein. In de pauze
tusschen twee golftreinen daalt de plaatstroom onmiddellijk
weer tot de normale waarde behoorende bij de constante
neagtieve roosterspanning, door batterij C onderhouden.
Bij een volgenden golftrein herhaalt zich het geheele ver
schijnsel.
Een zeer belang
rijke verbetering
laat zich nu nog toe
passen. We schake
R.C. X
len de opvangin
richting volgens fig.
64.
)o
Het verschil met
de
vorige schakeling
)o
ligt
in het weglaten
>o
der roosterbatterij
en het er bij voegen
van een kleine vaste
condensator
tus
schen spoel en roo
ster, de roosterconFig. 64
densator. Het doel is
nu wat betreft de versterker werking der lamp bereikt want
we werken met de lamp in het rechte deel der karakteristiek.
Immers het rooster heeft geen spanning t.o.v. den gloeidraad.
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Het effect der gelijkrichting in den plaatkring is nu echter
nihil. Maar juist de roostercondensator is het, die bij pas
sende waarde een gelijkrichting in den roosterkring te voor
schijn roept.
Hiertoe moeten wij inzien dat het rooster niet meer in
geleidend verband is met den gloeidraad wat betreft gelijk
stroom.
De roostercondensator belet uit den aard der zaak een
gelijkstroom in den roosterkring. Schakelen we de gloeidraadbatterij A dus in dan wordt door den ontstanen electronenstroom het rooster negatief geladen. Deze negatieve lading
kan nergens heen. De volgende electronen geven steeds meer
negatieve lading aan het rooster, zoodat dit in steeds sterker
mate een negatieve potentiaal krijgt ten opzichte van den
gloeidraad. We hebben dus hier wat we wilden nl. een wer
king in het rechte deel der karakteristiek voor gunstige
versterking en toch een negatief geladen rooster. Nu komen
de wisselspanningen van een radiosignaal dat vooralsnog
weer gedempt mag zijn, wel door den roostercondensator
heen (Wisselstroom met condensator!)
Is de spanning t.g.v. het aankomende signaal positief,
dan heeft dit geen positieve lading van het rooster ten
gevolge want het rooster was sterk negatief. Komen ver
volgens de negatieve spanningen door den roosterconden
sator op het rooster dan beteekent dit het in nog sterkere
mate negatief worden van het rooster. Dit heeft een ver
mindering van den plaatstroom tengevolge.
De invloed der negatieve helft komt dus wel sterker tot
uitdrukking dan de positieve helft maar in het oog moet
gehouden worden, dat hier de positieve helft toch mee helpt
aan de werking als gelijkrichting. De hoofdzaak is nu, dat
de gelijkrichting der signalen optreedt in den roosterkring,
dank zij de werking van den roostercondensator. Het geheele
verschijnsel wordt nu versterkt weer gegeven in den plaat
kring waar de telefoon weer de variaties in stroomsterkte
weergeeft. In fig. 65 is een en ander weergegeven.
a stelt voor twee golftreinen van een ongedempten zender,
b het in den roosterkring optredende verschijnsel,
c de nauwkeurige vergrooting in den plaatkring
d de variatie die de telefoon doet aanspreken.
Oorzaak van het meer regelmatige karakter van fig. d
vergeleken met fig. c is de telefooncondensator, die hier
echter nog een andere functie te vervullen heeft.
Radio
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Aan de figuren b en c van de laatste figuur is te zien,
dat de trillingen in den plaatkring te splitsen zijn. De hoofd
trilling is de trilling die de telefoon doet aanspreken (fig. d)
maar hierop zijn als het ware ingeënt (gesuperponeerd) kleinere
variaties (fig. c). Deze veranderingen bezitten nog de frequentie
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Fig. 65

van het inkomende signaal dus zijn wat men noemt, hoog
frequente variaties. Het verschijnsel, wat de telefoon doet
aanspreken is een stroomverandering in hoorbare dus lage
frequentie. Aan de hoogfrequente variatie door de telefoon
hebben wij niets. Zooals we weten spreekt de telefoon hierop
niet aan. De laagfreqente variatie wordt nu door den telefoon
condensator niet doorgelaten. Deze neemt dus zijn weg
door de telefoon. De hoogfrequente trilling vindt echter in
den telefooncondensator een gemakkelijken weg. Om nu nog
bij den gloeidraad te kunnen komen, moet de trilling nog door
de anodebatterij heen. De gloeidraad en het luchtledige van
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de lamp immers sluiten den plaatkring. De anodebatterij
echter vormt een grooten weerstand voor de hoog frequente
trillingen. Een be
tere schakeling voor
den telefoonconden/
sator is daarom aan
gegeven in fig. 66.
De condensator
X
o verbrugt nu zoowel
de telefoon als de /o
anodebatterij, zoodat de trillingen inM
eens van de plaat
naar den gloeidraad So
geleid worden en dus )o
zeer weinig weer- v**—
stand ondervinden.
De laagfrequente
variaties nemen nog
steeds den weg door
Fig. 66
telefoon en anode
batterij. In het volgende hoofdstuk zal het duidelijk worden,
waarom er zoo’n bijzondere waarde gehecht wordt aan
een gemakkelijken weg voor hoogfrequente trillingen in den
plaatkring.

X
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HOOFDSTUK X.
Terugkoppeling en genereeren der ontvanglamp.
Het gegeven ontvangschema met 1 lamp zal zelden of
nooit in de aangegeven schakeling worden gebruikt.
Behalve om redenen van storingsvrij heid, die later be
handeld zullen worden en aan de schakeling der lamp niets
afdoen, is de reden hiervoor in hoofdzaak dat de werking
der lamp op deze manier niet tot zijn recht komt. Om nu
het hoogst bereikbare effect te verkrijgen, en daarmede over
te gaan tot de algemeen gebruikelijke schakeling der 3 electrodenlampen, breiden we de. ontvanginstallatie uit door
opneming van een zelfinductie in den plaatkring die gekop
peld kan worden met de spoel in de roosterketen. Het
schema wordt als in fig. 67 aangegeven is. Hier is L2 de
besproken spoel die gekoppeld wordt met de roosterspoel Lj.
Dit geschiedt practisch door L2 in de buurt van Lx te brengen
zoodat de velden elkaar beïnvloeden kunnen. Het veld van
Lj is afkomstig van de inkomende signalen. In den plaat
kring, dus ook in L2,
liepen nu hoog-enlaagfrequente variaties.
Ook de gelijkstroom
gaat door de spoel.
Deze geeft echter geen
ZL
wisselveld doch een z.g.
stationnair veld. L2 be
vindt zich nu in liet
o
bereik van het veld
van L2 doch ondervindt
O
hiervan geen invloed
zoolang er alleen gelijk
stroom door den plaat
kring gaat. Om een electromotorische kracht
te induceeren in een
Fig. 67
spoel moet het aantal
krachtlijnen veranderen b.v. door een wisselveld of door voort
durende beweging der spoelen. Plet laatste is hier uitgesloten.
Zoodra er nu hoogfrequente wisselingen optreden in den
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plaatkring, ontstaat een wisselveld in spoel L2. Lx omvat een
gedeelte der krachtlijnen van dit veld, dus wordt in de
roosterspoel weer een spanning geinduceerd. Het is dus,
alsof de variaties afkomstig uit de roosterspoel door de
lamp en de spoel L2 weer teruggegeven worden aan den roosterkring. (Terugkoppeling van plaatkring op roosterkring).
We willen nu aannemen, dat een gedempte golftrein ont
vangen wordt. Zooals bekend, neemt hierbij de slingerwijdte
of amplitude steeds af. Is nu de eerste trilling de roosterketen gepasseerd dan neemt deze den weg door de terugkoppelspoel. Komt dan de volgende trilling met kleinere
amplitude in de roosterketen terecht dan wordt de uit
wijking iets vergroot, omdat op dat oogenblik de voorgaande
trilling net in de terugkoppelspoel een veld induceert wat
een stroom tengevolge heeft in den roosterkring.
De tweede uitwijking neemt dus niet meer in even sterke
mate af. De demping der trilling (dat was de maat waarmee
het afnemen der amplitude werd aangegeven) neemt minder
snel af. Men spreekt van dempingsvermindering of dempingsreductie. De sterkte der signalen zal dus aanzienlijk toe
nemen. Hier voor is echter noodig dat de terugkoppelspoel
L2 (fig. 67) ook een veld geeft, zoodanig, dat de trillingen
in de rooster keten versterkt worden.
Dit hangt dus samen met de richting van het veld, m.a.w.
met de richting waarin de stroomen de terugkoppelspoel
doorloopen. De energie die noodig is om ons de sterkere
signalen te leveren wordt door de anodebatterij verkregen.
De signaalsterkte wordt ten zeerste beïnvloedt door den
koppelingsgraad tusschen rooster- en plaatzelfinducties. Bren
gen wij de spoelen zeer ver van elkaar, m.a.w. wordt er met
losse koppeling ontvangen, dan zal er niet veel verschil zijn
tusschen de schakelingen van fig. 66 en fig. 67. Om dus de
dempingsreductie te benutten dienen wij de spoelen met
elkaar te koppelen.
De geheele mogelijkheid van het toepassen der dempings
reductie van een ontvanger berust dus op de eigenschap der
drieelectrodenlamp om een bepaalde hoeveelheid energie in den
roosterkringgestuurd, in den plaatkring te versterken.Nogmaals
gezegd is dit versterken weer mogelijk doordat de anodebatterij
energie afgeeft. Van de versterkte, dus vergrootte hoeveelheid
energie gaan we nu weer een klein gedeelte door middel van
het electromagnetische veld aan den roosterkring teruggeven.
Nu hebben wij gezien, dat in doorsnede genomen de poten-
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tiaal van het roester negatief is. Na eiken golftrein is de
negatieve lading toegenomen. Om nu een volgenden golftrein
weer te kunnen ontvangen dient het rooster bevrijd te worden
van het teveel aan negatieve lading.
Het verdwijnen van deze ladingen kan op twee manieren
geschieden, op natuurlijke wijze, dat is in de lamp zelf,
of op kunstmatige wijze dus door middel van een door ons
buiten de lamp aan te brengen hulpmiddel. Er zijn namelijk
twee soorten van detectcrlampen hoog-vacuumlampen en
laag-vacuumlampen. Een laag-vacuumlamp wordt zoodanig
gepompt, dat er toch nog altijd eenige positieve gasresten
in het bolletje overblijven. Deze gasresten neutraliseeren
dan de ladingen van het rooster, zoodat de grootte der
negatieve lading vermindert. Een zoodanige lamp heeft voor
detectordoeleinden alle voordeelen.
L.W.
De anodespanning van de meest ge
bruikte Nederlandsche laag-vacuum
lampen bedraagt 20—30 Volt.
Verder kent men hoogvacuumlampen.
ei Hierin is het vacuum tot een dus
o
danige hoogte opgevoerd (0,0000002 —
0,00000035 m.m. kwikdruk!) dat er
geen sprake is van gasresten. Om bij
deze lampen de negatieve roosterladingen weg te doen lekken worden
'Vr*
lekweerstanden gebruikt. Het geheele
u schema van fig. 67 blijft ongewijzigd.
5;
Het eenige wat toegevoegd wordt is de
lekweerstand die volgens fig. 68a of
fig. 68b geplaatst, er voor zorgt dat de
negatieve ladingen naar den gloeidraad
Fig. 68 a en b
afvloeien.
In fig. 68 zijn alleen de wijzigingen aangegeven. De rest
blijft onveranderd. Bij hoog-vacuumlampen gebruikt men
anodespanningen van 35—100 Volt. Er zij hierop gewezen,
dat voor gunstige detectorwerking een laag-vacuumlamp boven
een hoog-vacuumlamp de voorkeur verdient. Het gebruik van
hoog-vacuumlampen zullen wij nader leeren kennen.
In het voorgaande is verondersteld, dat de ontvanger
was afgestemd op een gedempt seinend station en het bleek,
dat de terugkoppelinggraad tenzeerste de geluidssterkte
beïnvloedde. Brengen we nu de terugkoppelspoel steeds
dichter bij de roosterspoel, dan zal dus eerst de geluids-
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sterkte aanmerkelijk toenemen, totdat wij tenslotte bij
goede instelling der anodespanning zouden bemerken dat
de zuivere toon van het signaal overging in een sissend
geluid. Ter zelfder tijd was ook de geluidsterkte toegenomen.
Wat is er gebeurd?
Om dit te begrijpen
stellen we ons voor, dat
wij den gloeidraad van de
lamp nog niet ingescha
keld hebben, dat echter
de terugkoppelspoel zeer
vast met de roosterspoel
is gekoppeld. Het inscha
kelen der gloeidraadbatterij zal het ontstaan van anodestroom
tengevolge hebben. Ofschoon gelijkstroom in de terugkoppel
spoel vloeiende, geen effect in de roosterspoel teweegbrengt,
doet het ontstaan van gelijkstroom dit wel.
Er ontstaat nl. een veld, de roosterspoel snijdt de kracht
lijnen van dit veld en dit heeft een inductiespanning en
inductiestroom in de roosterketen tengevolge.
Deze gaat nu uit trillen in de eigenfrequentie der rooster
keten, geeft dus een zwak gedempte trilling. In den plaatkring treedt een zelfde verschijnsel in versterkte mate op.
We zagen reeds dat de trilling in den plaatkring er toe
bijdraagt om de ont
stane trilling in den
roosterketen minder
snel te doen uitdooven
(dempingsreductie).
Het laat zich indenken
dat er een toestand zou
kunnen intreden, waar
bij de vermindering der
energie van een tweede
trilling, (waardoor de
amplitude juist minder
werd dan die der eerste
Fig. 70
trilling) volkomen aan
gevuld werd door energie overdracht van den plaatkring. In
fig. 69 is dit voorgesteld.
De tweede amplitude heeft de grootte a b. Het bedrag b c
moet nu door de terugkoppeling aangevuld worden. De ontstane
trilling heeft den vorm van fig. 70, waarin wij de ongedempte
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trilling herkennen. De lamp is dus bij voldoende sterke terug
koppeling in staat een ongedempte trilling op te wekken,
waarvan de frequentie, dus ook de golflengte, bepaald wordt
door de grootte der constanten L en C van de roosterketen. Is
de lamp in dezen toestand dan spreekt men van genereeren.
In den roosterkring treden dus ongedempte trillingen op.
In dit geval is ontvangst van gedempte stations in toon
niet mogelijk. Wel ongedempte stations kunnen op deze
manier opgenomen worden. Hiertoe lierinnere de lezer zich
de combinatie van 2 trillingen zooals die behandeld is in
het hoofdstuk trillingen. Twee trillingen van gelijkblijvende
amplitude, dus ongedempte trillingen gaven daar aanleiding
tot het ontstaan van zwevingen die wel is waar periodiek
waren, maar een veranderlijke amplitude hadden, (fig. 4)
Stellen wij ons nu voor, dat de ontvangketen getroffen
wordt door een ongedempten golftrein dan zal deze zooals
wij gezien hebben na gelijkrichting hetzij door een kristal
hetzij door een niet genereerende lamp geen hoorbaar effect
in de telefoon teweeg brengen. Anders wordt dit evenwel
bij een genereerende lamp. Wij kunnen den ontvanger zoo
instellen, dat de ontvangen trilling samenwerkt of, zooals
men het noemt interfereert, met de trilling in het ontvang
toestel opgewekt.
Hierbij ontstaan dan zwevingen, die in de telefoon hoor
baar gemaakt worden. Ontvangen wij b.v. een ongedempt
seinend station dat op 500 M. golflengte werkt, dus met

n =

300000000
= 600000 dan moeten wij zorgen, dat het
500

aantal zwevingen per secunde zoodanig is, dat dit een aangenamen toon oplevert in de telefoon. Dit is het geval bij
1000 zwevingen per secunde. De ontvanger moet nu ingesteld
worden op een golflengte met frequentie 600000— 1000 =599000.
Dit komt overeen met een golflengte van

300000000
599000

500,85

Meter. Het vreemde is dus dat wij een golf van 500 M. ont
vangen door den ontvanger in te stellen op een golflengte
van 500,85 M. Wij hadden ook af kunnen stemmen op 499,15M.
Immers is in dit geval ook het verschil der frequenties nx—n.2
= 1000. Er zijn dus altijd twee standen waarop een onge
dempt station kan worden gehoord, boven en beneden de
golflengte.
Door nu de afstemming iets (zeer weinig!) te veranderen
en deze b.v. op 500,4 M. te brengen zal men b.v. vinden
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dat het verschil der frequenties 500 is. Dit komt overeen
met een toon van 500 trillingen per secunde. We kunnen
den toon dus naar willekeur hooger of lager maken, door
meer of minder te verstemmen. Op de golf van 500 M. zelf
afstemmende hoort men echter niets, wel er boven en er
beneden. Het punt waar geen geluid ontstaat heet het nul
punt van de golf.
In de genereerende lamp hebben wij dus het middel ge-
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Fig. 71

vonden, om ongedempte stations in een door ons willekeurig
in te stellen toon te kunnen hooren. Toch heeft dit ook zijn
nadeelen. Men kan toch nooit op de golf zelf afstemmen
doch ontvangt buiten afstemming, wat natuurlijk een ver
mindering van signaalsterkte met zich medebrengt. Nu is
dit weliswaar in het gegeven voorbeeld eener tamelijk korte
golf niet van zoodanigen invloed dat de signaalsterkte in
hooge mate beïnvloedt wordt. Erger wordt dit evenwel op
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langere golven. Wordt een golf van 20000 M. ontvangen
300000000
= 15000) dan moeten wij afstemmen
(frequentie =
20000
op een frequentie van 15000 i 1000 = 16000 of 14000, over
eenkomende met een golf van 18750 of 21425 M. De verstemming is dus ongeveer 1400 M. Dit is een aanzienlijk be
drag en op deze golven biedt het dan ook zeer vele voordeelen een apart toestel te hebben tot het opwekken van dc
benoodigde ongedempte trillingen. Dit kan geschakeld
worden op de manier van fig. 71. In de roosterketen LC.
worden de trillingen opgewekt. Deze zelfde trillingen doorloopen dus ook het spoeltje K wat in deze keten is opgenomen.
Het spoeltje K kan uit eenige windingen draad op een
kokertje van 3—5 c.M. bestaan. Dit koppelspoeltje brengen
wij dan in de nabijheid van de spoel Lx uit fig. 67. Het
voordeel is nu, dat de ontvanger niet behoeft te genereeren,
maar dat wij hem op den rand van genereeren kunnen bren
gen door instelling der terugkoppeling. Wij stemmen den
ontvanger op de juiste golf af b.v. 20000 M. en het zwevingstoestel wordt zoodanig geregeld dat de opgewekte trilling
een frequentie 14000 heeft. De afstemming hiervan is dus
21425 M. Door het koppelspoeltje K worden de trillingen
overgedragen aan den ontvanger.
Behalve het voordeel, dat wij zelf hebben van het werken
met zwevingstoestel biedt het aan anderen ook voordeel.
Men moet toch goed beseffen dat een genereerende ont
vanger een kleine ongedempte zender is. In de spoel Lx
(fig. 67) treden ongedempte trillingen op. Deze stooten
regelmatig de antenne en deze op haar beurt den aether
aan. De groote ongedempte zenders werken dan ook volgens
dit principe. De anodespanning kan bij de daarvoor gebruikte
lampen soms tot 15000 Volt bedragen maar het principe
is toch: een genereerende lamp.
Nu zijn de trillingen, die door onze ontvanglamp worden
opgewekt, wel zwak maar toch niet zoo zwak, dat zij,
alweer door de gevoelige ontvangers onzer medeamateurs,
niet zouden kunnen worden waargenomen. Dit geeft aan
leiding tot velerlei storingen der ,,genereerende amateurs”
onderling. Bij het werken met apart zwevingstoestel is deze
storing praktisch vrijwel opgeheven en wij hebben daarbij
het voordeel, dat wij op de golf zelf afstemmen, dus een
aanmerkelijke verbetering van geluidssterkte krijgen.
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HOOFDSTUK XI.
Hoog- en laagfrequentversterkers.
L)c ontvangen signalen kunnen alweder door partij te trek
ken van de versterkerwerking der drie-electrodenlampen
aanmerkelijk versterkt worden. Het komt hierbij alleen
aan op het vergrooten der amplitude van de laagfrequente
geluidsvariaties. Hiertoe brengen wij in de plaats van de
telefoon de primaire wikkeling van een transformator aan.
De transformator wordt uitgevoerd met ijzeren kern. In
de kern ontstaan door de variaties in de primaire wikkeling
magnetische veld veranderingen. Wordt nu op de kern een
secundaire wikkeling van hooger windingsaantal aange
bracht, dan zal tusschen de uiteinden van de wikkeling een
verhoogde, dus opgetransformeerde spanningsvariatie ont
staan. (Zie hiervoor het besprokene over transformatoren).
Deze spanningsvariaties voeren wij volgens fig. 72 aan het
rooster van een lamp toe. In den plaatkring kunnen wij dan
aanmerkelijk sterker stroomvariaties, overeenkomend met
grootere geluidssterkte krijgen.
In fig. 72 stellen 1 en 2 de klemmen voor die in plaats
van de telefoon in fig. 67 komen. Deze zijn verbonden met
de primaire wikkeling P. K stelt schematisch de ijzeren
kern voor terwijl 3 en 4 begin en einde van de secundaire
wikkeling S voorstellen. In den plaatkring is de telefoon
opgenomen. Het zal duidelijk zijn dat een telefooncondensator hier overbodig is.
Wij hebben hier niets met
P
S
hoogfrequente variaties te ^
o
maken. Alleen laagfre
O
l 3
O
D
quente variaties die de
O
l
telefoon in fig. 67 door2
liepen worden versterkt. 2o—2
Men noemt het toestel uit
fig. 72 een laagfrequentFig. 72
versterker.
De laagfrequentversterker dient dus om signalen, die met
één lamp, als detector geschakeld, neembaar zijn, tot grooter
sterkte te brengen. Aanmerkelijk betere werking van den ver
sterker kan soms verkregen worden door tusschen punt 3
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en het rooster in fig. 72 weer een roostercondensator aan te
brengen. Schrijver dezes bevindt zich echter het beste met
regelbare roosterspanning volgens fig. 73. Hier is de secun
daire wikkeling niet in
eens aan den gloeidraad
gelegd, doch aan het
schuifcontact van een
AT
4
o
potentiometer, dat is een
spoeltje met een diameter
1 1
g 1
van ongeveer 1 cM., waar§ 1
-=j=- op weerstandsdraad ge
wonden is. Weerstands
draad is in den handel
p
verkrijgbaar en bestaat
uit een draad van een
metaallegeering, die hooFig. 73
gen weerstand bezit b.v.
manganine of nickeline. De weerstand bij draad van 0,1 mM.
dikte kan tot 20 D per M. bedragen.
Een goede waarde van een potentiometer is 400—600 Ohm.
De potentiometerschakeling is in fig. 74 nog eens apart
weergegeven. Sluiten wij nu op de einden A en B van den
weerstandsdraad een batterij van 4 Volt aan, dan zal een
stroom van A naar B gaan loopen. Wij kiezen opzettelijk
den weerstand van den potentiometer tamelijk hoog, opdat
deze stroom zoo gering moge
D
C
lijk zij, en dat de batterij,
(meestal een zaklantaarnbatterijtje) niet te gauw uitgeput is.
w
In bovenstaand geval zal de
AWVXAAA
stroom bedragen 4 : 600 = 6,67
v v v v v
milliampère (wet v. Ohm). Het
punt A is dus op een poten
tiaal van + 4 Volt. B heeft —
4 volt en de potentiaal daalt
dus regelmatig van -f 4 op
— 4 volt langs AB. (fig. 75).
Verbinden wij nu in fig. 74 het
Fig. 74
punt C met A en D met een
schuifcontact op de winding, dan kunnen wij door het contact
te verschuiven ieder gewenscht spanningsverschil instellen
tusschen C en D. Het zal nu duidelijk zijn, dat wij in
fig. 73 tusschen gloeidraad en schuifcontact op geheel
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analoge wijze hetzelfde bereiken. Hierbij ligt de gloeidraad
ineens aan de positieve zijde van de potentiometerbatterij,
heeft dus steeds de positieve potentiaal. Het schuifcontact
voert de negatieve potentiaal
aan het rooster toe via de
secundaire wikkeling van den + 4
B
transformator. Hiermede bren
gen wij dus een negatieve span
A
-4
ning op het rooster, wat een
gunstige versterkenverking der
lamp teweeg brengt. Speciaal
Fig. 75
bij telefonieontvangst heeft
een fijne instelling der roosterspanning groot voordeel.
Onze complete installatie bestaat nu uit een combinatie
der figuren 67 en 72. Wij hebben nu twee anodebatterijen
en twee gloeidraadbatterijen noodig. Het is echter mogelijk
de schakeling zoodanig te maken, dat met één gemeenschap
pelijke anodebatterij en gloeidraadbatterij volstaan kan
worden. Een en ander is in fig. 76 weergegeven.
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Men kan de op deze manier verkregen signalen weer
versterken door in de plaats van de telefoon weer het in
fig: 72 gegeven apparaat te schakelen. We verkrijgen dan
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het in fig. 77 gegeven schema, waar de drie lampen, één
detector en twee laagfrequentversterkers op één gemeen
schappelijke gloeidraaden
anodebatterij zijn aan
5
co
gesloten. Het maximum
UJ
wordt verkregen 'door 3
Q
lampen laagfrequent te
O
gebruiken. Men spreekt
bij het achter elkaar scha
+ ■*■ II
kelen van meerdere lam
pen van een cascadeschar-Cn>
keling. De signalen wor
den hierbij van zoodanige
sterkte, dat het mogelijk
is in plaats vaneen gewone
telefoon ’n luidsprekende
telefoon in te schakelen.
De luidsprekende telefoon
is meestentijds een gevoe^ lige telefoon met groote
^ trilplaat. Op het huis is
.5? een hoorn gemonteerd
(fig. 78). Het is met een
dergelijke installatie mo
gelijk de signalen door
groote zalen te laten
weerklinken, zoodat hon
derden personen ze kun
nen hooren.
Gebruikt men in plaats
van regelbare roosterspanning het schema van
fig. 79 met roostercondensatoren, dan kan het
bij signalen van groote
sterkte voorkomen, dat de
lampen dichtslaan, d.w.z.
dat de roosterladingen zoo
sterk negatief worden, dat
de lamp ophoudt te wer
ken. Men kan hiertoe, ook bij gebruik van laagvacuumlampen, waarbij het eveneens kan optreden, lekweerstanden
van ongeveer 2 millioen Ohm aanbrengen over den rooster<
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condensator of tusschen rooster en gloeidraad. (Zie fig 79.)
Een bijkomende omstan
digheid van zeer onaangenamen aard is bij laagfrequent
versterkers van 2 en 3 lampen
dikwijls het gillen en fluiten
van lampen. De oorzaken
hiervan zijn van zeer uiteenloopenden aard. Het geheel
wordt hierbij zeer onhandel
baar. Meestentijds helpt hier
tegen wel het aan aarde
leggen van de ijzeren kernen
der transformatoren. Soms
wil het aarden van een van
de polen van de gloeidraadbatterij veel verbetering
brengen. Het is hierbij
meestal probeeren.
Voldoet een laagfrequentversterker niet aan de ge
stelde verwachtingen, d.w.z.
dat het apparaat niet genoeg
versterkt, dan is clit te
zoeken in de verbindingen
der secundaire wikkeling aan
rooster en gloeidraad. Het
wil dikwijls voorkomen dat
men een veel betere werking verkrijgt, door deze twee aan
sluitingen om te wisselen. Mocht nu gillen ontstaan, dan
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is dit weer weg te werken door daarna de aansluitingen der
primaire wikkeling te verwisselen.
Bij het koopen van een laagfrequent-transformator lette
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men er op, dat de transformator een gesloten ijzerkern
bezit (Zie fig. 80.). Verder moet de kern bestaan uit een aan
tal van elkaar geïsoleerde plaatjes ijzer en mag niet uit één
massief stuk ijzer gevormd zijn.
Men bestede liever wat meer voor een goeden trans
formator van erkend fabrikaat, daar van de kwaliteit van
den transformator de geheele versterking afhangt.
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Fig. 80

Voor meervoudige laagfrequent-versterkers gebruike men
liefst gelijke transformatoren en hoogvacuumlampen, daar
deze meer stabiel in werking zijn. Men beginne nooit een
laagfrequentversterker te monteeren, alvorens eerst de
aansluitingen van secundaire en primaire wikkelingen uit
geprobeerd te hebben.
Men kan zich nu voorstellen dat een volledig toestel met
één lamp in detectorschakeling en twee of drie lampen in
laagfrequent-versterkerschakeling gebracht, de meeste sig
nalen met voldoende eindgeluidssterkte weer zal geven. Abso
luut noodzakelijk hiervoor is echter, dat de trillingen, die,
via het luchtnet en de roosterketen, den detector toegevoerd
worden, voldoende sterkte bezitten om behalve versterkt,
in den plaatkring ook gelijkgericht te worden. Is dit niet het
geval, dan zouden wij met een lamp niets hooren maar dit
zou ook waar blijven, als wij twee, desnoods drie lampen
laagfrequent versterkten.
Deze soort versterking toch versterkt alleen de gelijk
gerichte, dus in lage frequentie veranderde, stroomstooten.
Is het te ontvangen signaal dus niet van voldoende begin-
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sterkte, dan moeten wij onze toevlucht nemen tot een ander
hulpmiddel. Voordat de trillingen nu aan de detectorlamp
worden toegevoerd, gaan we ze eerst versterken, zonder dat
er evenwel ven gelijkrichting sprake is. De amplitude wordt
dus vergroot, maar de vorm der trillingen blijft wat ze was,
ui. hoogfrequent.
De hoogfrequent-versterker heeft dus een geheel ander
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doel dan de laagfrequent-versterker. In fig. 81 is een schake
ling weergegeven, waarin lamp 1 als hoogfrequent-versterker
werkt, terwijl lamp 2 door middel van een roostercondensator en teruggekoppelden plaatkring op de roosterketen
gelijkrichting te voorschijn roept. De in de antenne binnen
komende signalen worden direct aan het rooster toegevoerd
door middel van den kring
Het is duidelijk, dat hierbij
geen roostercondensator moet worden ingeschakeld.
Het doel is toch, geen gelijkrichting, doch uitsluitend
versterking. De lamp moet dus in het rechte deel der karak
teristiek werken, waar variaties van roosterspanning ook
symetrische veranderingen van den plaatstroom te voorschijn
roepen. Deze variaties vormen in de op de ontvangen
golf afgestemde keten L2C2 een magnetisch veld. L3 is
gekoppeld met L2. Bij afstemming van L3C3 op de juiste
golflengte treden dus versterkte spanningsvariaties op aan
de condensatorbekleedselen van den variabelen condensator
C3. Deze worden via den roostercondensator aan het rooster
toegevoerd. In lamp No. 2 treedt nu gelijkrichting op. De
Radio

\

82

verdere, schakeling is gelijk aan de reeds besproken detectorschakeling. L4, de terugkoppelspoel, is weer noodzakelijk
voor de ontvangst van ongedempte golven of voor het toe
passen van dempingsreductie. In fig. 81 zijn beide lampen
voor een overzichtelijke schakeling weergegeven met afzonder
lijke anode- en brandbatterij. Dit schema laat zich intusschen,
evenals de laagfequent-versterker, zeer wel uit voeren met
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gemeenschappelijke batterijen. Het bedienen van een der
gelijk apparaat is intusschen lang niet gemakkelijk. We
hebben toch 3 kringen tegelijkertijd af te stemmen, welk
aantal nog met één vermeerderd zou worden, indien wij z.g.
secundaire ontvangst gingen toepassen, waarover later.
Een verandering en tegelijk een aanmerkelijke vereen
voudiging van dit schema is het in Engeland zeer veel gebruik
te tuned-anode schema. De roostercondensator wordt ineens
verbonden met den afgestemden kring L2C2. (Zie fig. 82.) De
versterkte, nog hoogfrequente trilling in den plaatkring van
de eerste lamp moeten nu bij den kring L2C2 gekomen zijnde,
gedwongen worden den zijweg in te slaan naar den rooster
condensator van de tweede lamp. Dit gebeurt automatisch,
zoodra wij den kring L2C2 precies afstemmen op de golf,
die ontvangen wordt. Het blijkt, dat de wisselstroomweerstand van een afgestemden kring, oneindig groot wordt
voor de frequentie van den kring. Onder wisselstroomweerstand dient de weerstand te worden verstaan, die een wissel-
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stroom in een kring ondervindt. Wiskundig is te bewijzen,
dat deze weerstand ten zeerste afhangt van de grootte van
L en C. Noemen we den wisselstroomweerstand van een
keten Z, dan gaat wel weer de
wet van Ohm door dus E = I Z.
Z hangt dus af van L, C en
ook van den gelijkstroomweerstand van de spoel L. Is deze
laatste R, dan is meestal de
l
totale wisselstroomweerstand
L >0
7"c
van de keten zeer vele malen
grooter dan R. Is nu de fre
quentie van de wisselstroombron = n en stemmen wij den
kring L C (fig. 83) af op deze
frequentie, dan laat zich be
Fig. 83
wijzen, dat de weerstand Z in
dit geval oneindig groot wordt als R = 0 is. Nu is dit moeilijk
te verwezenlijken. De gelijkstroomweerstand van een keten
heeft meestal een zekere waarde. Dit neemt echter niet weg,
dat wij wel een zeer grooten weerstand kunnen maken voor
een bepaalde frequentie, door een op die frequentie afgestemden kring in de keten op te nemen.
Op deze wijze dwingen wij de trillingen den weg naar
het rooster der tweede lamp in te slaan. Bij deze methode
is dus het aantal afgestemde kringen al verminderd ten
opzichte van de in fig. 81 aangegeven schakeling. In fig. 84
is het complete schema voor 3 lampen hoogfrequent-versterking en één lamp detector aangegeven. De afstemmoeilijkheden ten opzichte van fig. 82 zijn in verhouding niet zooveel
toegenomen, daar men de kringen 2, 3 en 4 op dezelfde wijze
kan afstemmen. Voor de spoelen L2 L3 en L4 kan men ni.
zeer goed honigraatspoelen gebruiken. Zijn dit dus drie spoelen
No. 200, dan zullen de 3 condensatoren C2, C3 en C4 ook
denzelfden stand moeten hebben. De terugkoppelspoel in
den plaatkring kan men koppelen met L4. Het heeft soms
wel voordeel in staat te zijn Lö met L4 te kunnen koppelen.
Het nadeel hiervan is echter, dat men dan de ontstane
ongedempte trillingen direct aan de antenne overdraagt,
wat voor zeer vele medeluisteraars weer bezwaren geeft.
Een dergelijke hoogfrequentie-versterker werkt op alle
golven even goed, wat alweer een voordeel is. Men kan toch
steeds er voor zorgen, dat de plaatkringen goed afgestemd zijn.
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De condensatoren C5 en C6 dienen er voor, om den gelijk
stroom van de plaat van de vorige lamp van het rooster af
te houden. Door deze con
densatoren is echter de
mogelijkheid van gelijk—CTb
richting gegeven. Dit nu
dient vermeden te worden.
De lek weerstanden R voor
de tweede en derde lamp
dienen om de goede roosterpotentiaal voor de des
LO
betreffende lampen in te
stellen. Een bij de Engel4
sche amateurs veel ge
bruikt schema voor lioogfrequentieversterking,
waarbij de bezwaren van
roostercondensatoren in
hoogfrequent versterkers
vermeden zijn, is in fig.
^ 85 weergegeven. De over
4—
al dracht der trillingen van
£ lamp 1 naar lamp 2 ge
schiedt weer inductief,
zooals dit in fig. 81 reeds
is besproken. De twee
iri_
spoelen L2 en L3 evenals
u
L4 en L6 kunnen bestaan
uit twee windingen naast
U
of over elkaar op een
koker gewonden. De kop
peling is in ieder geval
zeer vast, zoodat afstem
ming van één kring den
H
tweeden kring ook genoegU
zaambeïnvloedt. De capa
citeit
van de condensa
/V
toren C2 en C4 moet niet
boven 0,00025 microv-t
Farad worden opgevoerd.
De twee spoelen L2 en
zijn te zamen onder den naam hoogfrequent-transformator be
kend. De practische uitvoering der Engelsche transformatoren
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bestaat uit een ebonieten ring, waarin een groef gedraaid is.
Hierin liggen over elkaar heen de primaire en secundaire
wikkeling, met gelijk, of nagenoeg gelijk wikkelingen-aantal.

X

La

L3

x
AX1
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CrX
L5 ^
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Fig. 85

De 4 uiteinden (2 van de primaire en 2' van secundaire
wikkeling) worden gevoerd naar 4 pennen, wier onderlinge
afstand zoodanig is, dat de transformator past in een normalen
lampvoet. Voor verschillende golflengten kan men zoo een
anderen transformator plaatsen. Schrijver dezes heeft met 2
lampen hoogfrequent en detector op deze manier geschakeld
de beste resultaten, wat be
treft hoogfrequent-verster
king op korte golven (±
200 M.) gehad.
De transformatoren zijn
compleet in den handel ver
krijgbaar. Met 8 transfor
matoren bestrijkt men het
geheel gebied van 250 —
24.000 meter golflengte. De
condensator in den plaatkring moet hiervoor de aan
gegeven waarde van 0,00025 micro-Farad hebben. Voor den
amateur, die zelf zijn transformatoren wil winden, volgen hier
nog eenige aanwijzingen.
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Voor een transformator, gaande tot 300 M. golflengte,
winde men op een koker van 3 cM. diameter draad van 0,1
mM, met katoen- of zijdeomspinning en wel 180 windingen,
tot 600 Meter kan men
nemen 600 windingen, tot
1000 M. 1300 windingen.
Voor golven tot 1500 M.
neme men een koker van
5 cM. diameter met 800
windingen en tot 3000 M.
7" °<
winde men 1400 win
dingen. De secundaire
wikkeling wordt van de
primaire gescheiden door
een laagje dun papier en
vervolgens uit evenveel
Fig. 87 a
windingen gewonden.
Zeer veel is geschreven over de laatste twee methodes
van hoogfrequent-versterking. Men moet bij de methode
der transformatoren niet denken aan een optransformeeren,
zooals dit bij laagfrequent-versterking gebeurt. Het gaat
alleen om overdracht van trillingen.
Nu blijkt het, dat de werking der hoogfrequent-versterkers
met transformato
ren des te beter
11 c'
tl
wordt, naarmate de
koppeling der win
dingen vaster wordt.
Het vermoeden ligt
voor de hand, dat
de overdracht dan
nietmeeruitsluitend
plaats heeft doorliet
magnetische veld
(dus magnetische
koppeling) maar dat
een groote rol hier
bij gaat spelen de
b
capaciteit der twee
windingen ten opFlg- 87 b
zichte van elkaar (capacitieve koppeling). Wij kunnen twee
bystemen, nl. ook zeer goed door een condensator koppelen,
waarover straks nader.
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De condensator, die dus door
de windingen gevormd wordt,
is in fig. 87b gestippeld aan
gegeven. De analogie der twee
methodes valt nu duidelijk in
het oog. Voorstanders der me
thode met afgestemden plaatkring en roostercondensator
beweren hierom dan ook dat
de secundaire wikkeling ge
mist kan worden. Het groote
voordeel dat echter de trans
formatorenkoppeling biedt, is
gelegen in het feit, dat wij nu
via de secundaire wikkeling
met behulp van een potentiometer roosterspanning kunnen
aanleggen, zooals dat bij den
laagfrequent-versterker is ge
beurd. Dit geeft ons weer het
middel in de hand om liet geheel
meer in de macht te hebben.
Gillen, wat bij meervoudige ver
sterkers op gemeenschappelijke
batterijen zeer veel wil voor
komen, wordt met dezen potentiometer direct opgeheven,
terwijl het genereeren er ook
mee beheerscht wordt.
Het geheele schema voor 3
lampen hoogfrequent en één
detector met poten tiometercontröle is in fig. 88 gegeven.
De plaatkring der detectorlamp
is hier op den roosterkring
der eerste lamp gekoppeld.
Gewoonlijk is dit overdreven
en is terugkoppeling op de
roosterketen der detectorlamp
voldoende. De lampen 1, 2 en
3 krijgen roosterspanning door
den potentoimeter P toegevoerd, terwijl lamp 4 in het
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punt van gelijkrichting wordt gebracht door middel van
den roostercondensator met lekweerstand.
Een eenvoudiger type van hoogfrequent-versterker is de
versterker met weerstandskoppeling.
In fig. 89 worden de binnenkomende trillingen in den
roosterkring versterkt overgebracht naar den plaatkring
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Fig. 89

De plaatkring bevat een hoogen wisselstroomweerstand in
den vorm van een inductie vrij en weerstand Rr Om nu een
stroomvariatie van b.v. 1 milli-Ampère door dezen weer
stand te drijven is een electromotorische kracht noodig van
E = 0,001 X R. Deze electromotorische kracht wordt dus
langs den weerstand verbruikt. We kunnen haar dus denken
als te bestaan als potentiaal verschil tusschen de uiteinden
van den weerstand R. Deze potentiaal wordt nu op het rooster
der volgende lamp gedrukt. Hoe grooter dus E, des te beter
is het voor de signaalsterkte. E hangt van R af, dus theore
tisch zou men tot de slotsom komen dat de werking des te
beter werd, al naarmate de waarde van R grooter werd ge
maakt. Men moet echter in het oog houden, dat hiertoe de
spanning der anodebatterij aanzienlijk vermeerderd zou
moeten worden. Aannemende dat in den plaatkring een
stroom van één milli-Ampère vloeit, terwijl de weerstand
Rx = 70.000 Ohms is, moet dus de spanning der anode
batterij met ongeveer 0,001 x 70.000 = 70 Volt vermeerderd
worden. Dit is het bezwaar van nog grootere weerstanden,
waarom meestal weerstanden van 70.000—100.000 Ohm
gebruikt worden voor de koppelweerstanden. Deze zijn,
evenals de lekweerstanden, in staafjes van ongeveer 4 cM.
lengte in den handel verkrijgbaar. Zeer handig zijn ook de
tegenwoordig in den handel verkrijgbare regelbare weer-
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standen van het fabrikaat Bradley. De variatie die teweeg
te brengen is door het draaien aan den knop is bij dit
fabrikaat ongeveer
een op tien. Zoo zijn
b.v. verkrijgbaar
koppelweerstanden •
variabel tusschen
10.000 en 100.000
cQ
ohm, 25.000 en
250.000 ohm enz.
De eerstgenoemde
waarde is voor den
4
J/MVyVAA/J
1
weerstandsverstercG
ker wel het guns
o ±
^r
tigste. Men lette er
-------- -l-~ AV/.V/A/A/./—f vvooral op dat de
cZ
weerstanden, als
men ze eventueel
zelf maken wil, geen
zelfinductie hebben.
Het groote voordeel
van den weerstandsCC
§
O -L
versterker toch is
gelegen in het feit,
cZ
dat ze z.g. aperiodisch is, d.w.z. dat
/WvVA----ze geen eigenfrequentie bezit. Het
apparaat behoeft
dus niet afgestemd
te worden en rea
o±
geert op alle fre
quenties even goed.
cZ
De schakeling van
Aft/vAAfs/—
een versterker met
weerstandskoppeling geeft fig. 90.
Genereeren kan ver
kregen worden door
den plaatkring der
detectorlamp als gewoonlijktekoppelen
mjul
met de roosterspoel.
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Laat men dit echter achterwege, dan kan men na doorverbin
ding der punten A en B, waardoor de plaatkring gesloten
wordt, ongedempte golven ontvangen met een apart zwevingstoestel. Dit is in het algemeen aanbevelenswaardig voor
meervoudige hoogfrequentversterkers.
Beneden 1000 M. golflengte zal men met den hoogfrequentversterker volgens dit systeem
weinig succes hebben. In fig. 91
is dit duidelijk gemaakt. Hier is
J-—<V!'—
een koppelingsweerstand met de
daaraan verbonden electroden
—4 voorgesteld. We zien hier dat de
lamp een kleinen condensator
vormt (gestippeld weergegeven).
Dit is te begrijpen, daar de plaat
en de gloeidraad, evenals rooster
i_ __TH__________1 en gloeidraad volkomen voldoen
aan de definitie van een conden
Fig. 91
sator, nl. twee geleiders gescheiden
door een niet geleider. De wisselstroom-weerstand van de
keten wordt dus, behalve door den koppelweerstand, eigenlijk
ook door de capaciteit (z.g. inwendige capaciteit) der lampen
beïnvloedt. De wisselstroom-weerstand van een condensator
wordt nu kleiner, naarmate de frequentie grooter (dus de
golf kleiner) wordt. Deze kleinere weerstand ligt parallel aan
den koppelweerstand en verkleint dus den totaalweerstand
van het samenstelsel. Dit drukt dus in hevige mate de
spanningen, die wij op het rooster der volgende lamp te
voorschijn willen roepen.
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Behalve de inwendige capaciteit van de lamp, werken tot
het vormen van een condensator ook mede de verbindingen
in de lamp van de electroden naar de pootjes; de draden
in het toestel enz. Hoe korter we deze dus houden, des te
beter wordt de werking.
Zooals boven gezegd reageert de weerstandsverstérker op
alle frequenties (behalve frequenties boven 300.000, in sommige
gevallen bij zorgvuldigen bouw eerst boven 1.00.000) even
goed. Dan ligt het voor de hand het apparaat ook te gaan
gebruiken op zeer lage frequenties, d.w.z. als laagjreqaentversterker. Bij het ontvangen van muziek en in het algemeen van
telefonie hebben wij n.1. te maken met hoorbare frequènties.
Nu kan men aannemen dat de uiterste frequentiegrenzen
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waartusschen de muzikale toonen zich zullen bewegen zijn:
50 en 10.000. (De laagste frequentie is afkomstig van pauken
of trommels, de hoogste van de lioogere harmonischen der
violen en fluiten). Een goede laagfrequentversterker dan, zou
dus een even grootc (uniforme) versterking moeten geven
over het geheele frequentiegebied. Men zal n.1. inzien dat
onze versterker niet een bepaalde voorliefde mag toonen voor
een bepaalde toon (frequentie). Dan toch zou deze in ver
houding tot de andere toonen onevenredig hard versterkt
worden. Verlangen we dus van den versterker, dat deze
absoluut zuiver, dus zonder eenige vervorming, zal werken,
dan dient hij aperiodisch te zijn. In dit opzicht is de weerstandsversterker het ideaal en loont het dan ook zeker de
moeite een dergelijk apparaat te construeeren volgens het in
fig. 90 gegeven schema. Alleen moet er natuurlijk aan gedacht
worden dat daar geteekend is een hoogfrequentversterker,
dat dus rooster en gloeidraad van de eerste lamp niet aan
een afgestemden kring LC verbonden moeten worden. Een
aparte bespreking van vervormingslooze versterkers volgt
verder op.

i

HOOFDSTUK XII.
Storingsvrijheid der Apparaten.
Met de apparaten, zooals zij tot nu toe geschakeld waren,
zal men in de omstreken van Scheveningen weinig uit kunnen
richten, zoodra het kuststation Scheveningen-haven op 600 M.
den vonkzender gaat gebruiken. De afstemming van dezen
zender en helaas van vele andere gedempte zenders, is zoo
danig, dat alle signalen op 20.000 M. golflengte dan onneem
baar zijn! Behalve aan den zender ligt hierbij echter voor
een groot deel de schuld aan onze toestellen, welke, zooals
men het uitdrukt, niet storingsvrij of selectief werken. Een
groote verbetering in dit opzicht bereiken wij, door de lamp
niet meer ineens aan de antennespoel te verbinden, doch
een aparten kring te maken van de antenne. Het schema van
fig. 67, waaraan wij de meeste beschouwingen hadden
vastgeknoopt, wordt nu als in fig. 92. De antenne wordt
afgestemd door de spoel Lx en “condensator Cr hL induceert op
L2, welke voor maximum
signaalsterkte
weer op de
%
golf wordt afgestemd door
den variabelen condensator C2. De plaatkring
is door Lg op de roosterketen
teruggekoppeld.
Wij luisteren dus niet
i
r
meer direct in de antenne
Li o{ }©
(primair-ontvangst) doch
o O
\_^2
in een tweeden of secundairen kring (secundair
l2
ontvangst). Dit kan niet
Ci-*
anders dan de storings
vrijheid ten goede komen.
Luisteren wij b.v. op
1000 M., dan zullen de
Fig. 92
trillingen van een zender,
werkende op 600 M. zoowel door Lj als door L2 moeten
passeeren om hoorbaar te worden. Dit zijn echter twee
kringen, die geen van beide op die golf afgestemd zijn. Door
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de koppeling der zelfinducties Lj en L2 bovendien nog los
te maken, kunnen we bereiken dat alleen de door ons gewenschte trillingen in de roosterketen terecht komen. Een
en ander kan eventueel nog uitgebreid worden volgens fig. 93,

U'

Lz
L1

£

Tfr
C3

C2

*

l3
Fig. 93

waar wij in een derden (tertiairen) kring gaan luisteren.
Zoowel LjQ als (L2 + L2') C2 als L3C3 zijn hier op de te
ontvangen golf afgestemd. Voor gewone ontvangst is echter
de schakeling van fig. 92 meer als voldoende.
In alle schema’s, die dus voor hoogfrequent-versterkers
gegeven zijn, dient men dus den antennekring apart af te
stemmen en dezen te laten induceeren op de geteekende
roosterspoel. (Zie fig. 92).
Wij hebben hier dus te maken met drie spoelen. Nemen
wij nu voor gemakkelijk werken op
verschillende golflengten honigraatspoelen, dan krijgen wij dus steeds
drie spoelen, die tegelijkertijd in
gebruik zijn (Lx L2 en L3).
In het practische amateurtoestel
vindt men meestal de drie spoelen
op een bepaalde handige manier
opgesteld, welke hieronder beschre
ven wordt. Op een ebonieten grondFig. 94
plaatje zijn drie spoelenhouders
gemonteerd, eveneens van eboniet. In deze spoelenhouders
zijn twee koperen busjes bevestigd (zie fig. 94) op zoodanigen
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afstand, dat hierin een honigraatspoel past. De middelste
spoelhouder is vast gemonteerd, terwijl de beide buitenste
draaibaar zijn. De zes aansluitklemmen zijn door snoertjes
of op andere wijze met de zes busjes verbonden. Steken wij
nu in de drie houders drie spoelen, dan kunnen wij door de
opstelling de kop
b draaibare
peling der spoelen wijzigen.
In normale omstandigheden is
Co ^
do a
de linksche (draaibare) spoel
de primaire spoel, midden in
Co b
do a
staat de secundaire of roosterspoel, terwijl rechts de terugkoppelspoel wordt gemonteerd;
Fig. 95
die dus in de hier aangegeven
volgorde respectievelijk overeenkomen met Llf L2 en L3
uit fig. 92.
De primaire variabele condensator Cr wordt meestal
0,001 micro-Farad genomen, terwijl een gebruikelijke waarde
voor den secundairen variabelen
condensator van 0,0005 tot 0,001
micro-Farad is. De telefooncondensator is niet aan een nauwkeurige
waarde gebonden, doch ongeveer
0,002 micro-Farad is een goede
waarde. De roostercondensator daar
entegen is aan nauwe grenzen ge
bonden. De beste werking met Hollandsche of Fransche lampen wordt
verkregen bij een capaciteit van
200—300 cM., dus ongeveer 0,00025
o{
micro-Farad.
d
0<
a
c
Voor de afstemming van den primairen kring hebben we gezien, dat <J*
a c o{
het soms noodzakelijk kan zijn de
o(
primaire condensator-serie of parallel —
o(
te kunnen schakelen met de spoel.
(Zie fig. 29 en fig. 32).
Hiertoe maken wij de schakeling
van den primairen kring iets inge
wikkelder, doch hiermede bereiken
wij het voordeel, dat met één hand
Fig. 96
beweging kan worden overgegaan
van serieschakeling op parallelschakeling, dus voor afstem-
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ming op korte of lange golven. In het schema wordt daartoe
opgenomen een serie-parallelschakelaar, die bestaat uit 6
van elkaar geïsoleerde contacten a—a, c—c en d—d. De
middelste contacten a zijn verbonden met twee koperen
staafjes a-b, welke door een ebonieten bruggetje b-b tege
lijkertijd kunnen worden bewogen. Door het hefboompje naar
rechts over te leggen wordt dus de verbinding a—c gemaakt,
terwijl in den stand links de twee contacten a met dé
contacten d zijn verbonden. Het principe is dus: twee vaste
contacten die met 2 stellen andere contacten verbonden
kunnen worden.
In fig. 96 is de schakeling weergegeven. Teekent men nu
voor zichzelf de verbindingen, die gemaakt worden door
den schakelaar, dan zal men zien, dat in den stand van door
verbinding van contacten a en c de variabele condensator
parallel op de spoel geschakeld wordt. Evenzoo kan men
vinden, dat in 't geval der verbindingen a en d de conden
sator in serie komt te staan met de spoel.
In korte trekken is Hierbij het standaard-schema en de
standaard-uitvoering van het moderne amateurtoestel, de
honigraatontvanger, behandeld. Het schema was dus volgens
fig. 92. Zeer handig is het nu nog éénmaal hoogfrequentversterking bij de hand te hebben. Op een eenigszins kleine
ontvangantenne zal men n.1. bemerken dat bij juiste instelling
een hoogfrequentversterker meer doet ais een laagfrequentversterker. Bezien we nu nog eens de schakeling volgens
fig. 82, dan zien we, dat ook in dit schema drie spoelen
voor handen zijn. Het ligt dus voor de hand een combinatie
van deze schema's te maken. In fig. 96a is dit schema
geteekend. In Holland is het in amateurskringen bekend
onder den naam Koomans-schema, daar Dr. Ir. N. Koomans
het eerst de zeer handige combinatie publiceerde. Schrijver
dezes kan een dergelijk apparaat niet genoeg aanbevelen
voor den amateur die een werkelijk „all-round" toestel wil
bezitten. De serie-paralel schakeling is geheel volgens fig. 96.
Aan begin en einde van de spoel (en men lette kier vooral
op!!) zijn verbonden rooster en gloeidraad van den hoog
frequentversterker. De plaat hiervan is met de oorspronke
lijke secundaire keten uit fig. 82 (L2C2) verbonden. Echter
is nu de andere zijde der secundaire keten met de positieve
pool der anodebatterij verbonden (evenals in fig. 82). Ge
bruikt men nu voor de tweede lamp een hoogvacuumlamp,
dan mag de lekweerstand niet als in fig. 68a geschakeld
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worclen, daar het rooster dan een te hooge positieve span
ning zou krijgen, daar de secundaire kring L2 C2 met plus
anodespanning is verbonden. Om het al te heftige genereeren
(wat met dit schema spoedig optreedt) te onderdrukken,
is een zeer geringe positieve roosterspanning wel aanbe
velenswaardig. Daarom is dan ook de lekweerstand verbonden
met de positieve zijde der gloeidraad. Draaien we dus de
gloeidraadweerstand der eerste lamp neer (waardoor in het
schema de lamp en haar verbindingen vervallen) en brengen
de antennespoel in de buurt der secundaire spoel dan hebben
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Fig. 96 a

we de normale inductieve honigraatontvanger. Stellen we
echter de eerste lamp in werking en draaien de antennespoel
zoover mogelijk weg, dan ontstaat fig. 82, waardoor een zeer
goede en krachtige hoogfrequent versterking wordt verkregen.
Echter alleen dan, als we zorgen voor een zeer scherpe
primaire (antenne-) afstemming. Dit is weer een kwestie
van het goed bouwen der antenne en aardleiding, waarover
later. Dat bij de meeste amateurs dit schema verrassend
goede resultaten geeft op langere golven, echter op kortere
golven niet meer werkt, is alleen te wijten aan het feit,
dat een scherpe primaire afstemming niet meer voorhanden
is. Ook draaie men de hoogfrequentversterkerlamp nimmer
vol aan doch slechts geleidelijk hooger opvoeren der gloeidraadtemperatuur leidt tot resultaten. Telkens moet men
daarbij de oorspronkelijke primaire en secundaire afstemming
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iets wijzigen. Natuurlijk zal men iets aan storingsvrij heid
verliezen, daar onze oorspronkelijke inductieve ontvanger
thans weer primair ontvanger met hoogfrequent versterking
is geworden. Toch valt een en ander in de praktijk mede,
daar de afgestemde plaatkring bij gebruik van goede spoe
len en condensatoren slechts signalen van de frequentie
waarop zij is afgestemd op liet rooster der tweede lamp
zal drukken.
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HOOFDSTUK XIII.
Het beproeven der apparaten. Eenige practische wenken.
Heeft men nu de onderdeden voor een dergelijk honigraattoestel op een ebonieten frontplaat gemonteerd, dan zal
men bij juiste instelling der anodespanning gereed zijn om
te luisteren.
Allereerst dient geprobeerd te worden of het toestel gene
reert. Nu weten we, dat van het genereeren (een hoogfrequent
verschijnsel) in de telefoon niets te bespeuren valt.
We kunnen het dus niet hooren. Zetten we nu in het midden
een bepaalde honigraatspoel, b.v. No. 200, dan moet voor
terugkoppeling spoel 100 voldoende zijn, bij normale goede
werking van het toestel. In de primaire keten behoeft voorloopig nog geen spoel opgenomen te worden, daar deze kring
niets uitstaande heeft met het al of niet genereeren. Maken
wij nu de koppeling voldoende vast, dus de spoelen haast
tegen elkaar, dan kunnen wij het genereeren constateeren
door aanraking van den roostercondensator, of, wat hetzelfde
is, die zijde van de secundaire spoel, die aan den roosterconden
sator ligt. Dit moet dan een kort klikje geven in de telefoon,
omdat de lamp dan even ophoudt te genereeren. Laten wij
nu de spoel los, dan moet men weer een klikje hooren ten
bewijze, dat de lamp weer begint te genereeren.
Zetten wij nu in de primaire keten een honigraatspoel
No. 150, dan kunnen wij een geheele serie golven afzoeken
door de twee condensatoren Q en C2 van capaciteit te doen
veranderen. Steeds moet men zorgen dat men zoowel primair,
als secundair op de te ontvangen golf is afgestemd.
Het werken met Corona-spoelen geschiedt op geheel
dezelfde wijze.
In het algemeen kan men zeggen, dat bij een bepaalde
honigraatspoel als secundair spoel geplaatst, een één nummer
kleinere spoel als primaire gebruikt kan worden, terwijl een
twee nummers kleinere spoel voldoende geacht kan worden
voor terugkoppeling. Ontvangt men echter op kortere spoelen,
beneden 600 M., b.v. dan gaat dit niet meer op. Hier is de
frequentie nogal hoog en het is steeds lastiger om het geheel
aan het genereeren te krijgen. Voor muziek uit Engeland
b.v., die op golflengten van 350—450 M. gegeven wordt,
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neme men primair spoel 25, secundair spoel 35, terugkoppe
ling spoel 50. De overeenkomende Coronaspoelen voor ont
vangst dezer golven zijn primair No. 11, secundair No. 10,
terugkoppeling No. 8.
Steeds zorge men er voor niet te veel capaciteit in den
secundairen condensator te gebruiken. Een bepaald station,
dat men met spoel 250 secundair en b.v. 100° in den conden
sator hoort, kan men meestal veel beter nemen, door inplaats
van spoel 250, spoel 300 als secundaire spoel te nemen.
Men heeft dan voor dezelfde golflengte natuurlijk minder
capaciteit noodig, omdat we de waarde der zelfinductie
vergroot hebben.
Verder moet er op gewezen worden, dat de aangegeven
waarden voor de als primaire zelfinductie dienstdoende spoelen
slechts bij benadering zijn opgegeven. Deze hangen natuurlijk
ten nauwste samen met de afmetingen der antenne. Voor
normale amateurs-antennes, zullen de opgegeven waarden
echter niet al te veel afwijkingen geven.
Ten slotte moet men er bij een honigraattoestel (en dit
geldt ook voor alle hoofd frequent-versterkers met magne
tische terugkoppeling, evenals voor de nog te beschrijven
andere toesteltypen) voor zorgen, dat de terugkoppeling
soepel is en vrij van doodengang. Dit wil zeggen, dat het
in genereeren komen geleidelijk moet gebeuren. Genereert
het toestel éénmaal en maakt men de terugkoppeling losser,
dan moet, op hetzelfde punt waar zooeven de lamp begon
te genereeren, dit nu weer ophouden. Een ongedempt signaal
moet dus op denzelfden stand der terugkoppespoel ten op
zichte van de secundaire spoel hoorbaar worden en weer
verdwijnen. Is er doode gang in het toestel, dan kan men
bij eenmaal genereerende lamp de terugkoppeling veel losser
maken, voordat het genereeren ophoudt. Maakt men de koppe
ling dan weer sterker, dan slaat de lamp meestal met een
klap aan het genereeren bij een veel vastere terugkoppeling.
Dit heet doode gang in de terugkoppeling, iets, wat steeds
vermeden moet worden, aangezien wij een dergelijk apparaat
nooit op den rand van genereeren kunnen brengen, wat
voor ontvangst van gedempte stations en, zooals wij zien
zullen ook van telefonie, absoluut noodzakelijk is. Meestal
komt dit voor door te hooge anodespan'ning of door verkeerde
waarde van den roostercondensator. Bij hoogvacuum-lampen
dient dan tevens nagegaan te worden, of de lekweerstand
een passende waarde bezit.
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Een van de veel voorkomende onregelmatigheden, die
ontdekt worden bij het uitprobeeren van een pas gemaakt
toestel is, dat men de ongedempte stations niet hoort, dus
dat het toestel niet genereert, al maakt men de terugkoppe
ling zoo sterk mogelijk. In verreweg de meeste gevallen
vindt dit zijn oorzaak in de aansluitingen der terugkoppelspoel, die dan dus zoodanig zijn, dat het ontstane veld het
veld der secundaire spoel tegenwerkt. Van teruggeven van
energie is dan geen sprake. Het andersom inzetten der spoel
in den houder helpt ons hier niet, daar toch in dit geval de
stroomloop (die met den kurketrekkerregel de richting van
het veld bepaalt) niet gewijzigd wordt. De aansluitingen
naar de spoelen houders der terugkoppelspoel moeten dan
verwisseld worden.
Een algemeene raad dient hier nog gegeven te worden
voor het begrijpen en lezen van schakelschema's. Men zoeke
steeds de kringen op waar het om gaat en beginne met deze
apart over te teekenen. De belangrijkste onderdeden der
schakeling zijn dus:
Ie. de primaire afstemming:
met rooster-aansluiting ;
2e. de secundaire
3e. de plaatkring die steeds, hetzij door een terugkoppel
spoel en een telefoon, hetzij door een weerstand of een afgestemden kring, al naarmate wij te doen hebben met detector
of hoogfrequent-versterkers, naar de positieve pool der
hoogspanningsbatterij moet voeren. De negatieve pool dezer
batterij moet steeds weer naar den gloeidraad voeren.
Hierna kunnen dan nog laagfrequent-versterkers komen,
die men het beste weer tracht apart te teekenen en te kijken
of de schakeling overeenkomt met het in fig. 73 of fig. 79
aangegevene.
Komen er schakelaars voor, zooals serieparallel of versterk tonversterkt, welke dienen om met een handgreep over te gaan
van ontvangst met één lampdetector op één lamp en één
lamp laagfrequent versterkt, dan teekent men de verbin
dingen, die de schakelaar maakt, in één stand, b.v. onver
sterkt en teekent hiermede het geheele schema over. Een
tweede schema teekent men dan met de verbindingen in
een anderen stand van den schakelaar. Na eenige oefening
leert men gemakkelijk de meest ingewikkelde schema's op
deze manier begrijpen en overzien.

L

r

i

HOOFDSTUK XIV.
Telefonie.
De wijze van overdracht van telefonie langs draadloozen
weg komt in het kort er op neer, dat wij de geluidstrillingen
omzetten in electrische stroomen, welke op hun beurt een
hoogfrequente ongedempte trilling beïnvloeden of, zooals
men zegt, moduleeren. Met-deze trillingen worden de elec
trische trillingen in lagere frequentie (want deze verkrijgen
wij door het omzetten der geluidstrillingen in electrische)
door den aether gestuurd. In het ontvangtoestel gaat men
de laagfrequente variaties scheiden van de hoogfrequente en
ten slotte laat men door middel van de telefoon, de laag
frequente variaties geluidsgolven te voorschijn roepen.
Zonder in het bestek van dit werkje nader in te gaan
op de tallooze schakelingen, die mogelijk zijn om de micro
foon van den zender de hoogfrequente variaties te laten
beïnvloeden; zij het genoeg om het eindresultaat mede te
deelen.
In fig. 97 zien wij eerst de doorgaande ongedempte golf,
die dus eigenlijk de telefonie draagt (draaggolf). Spreekt men
nu in de microfoon, dan krijgen we het tweede gedeelte der
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Fig. 97

figuur waar de amplitude der draaggolf nog varieert. Deze
variaties veroorzaken dus straks in den ontvanger de eigen
lijke telefonie.
Een telefoniezender zal men dus op de draaggolf opsporen.
Deze krijgt men te hooren als een doorgaanden toon, die
door vele amateurs voor het gillen van het toestel wordt
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uitgemaakt!! We brengen dus den ontvanger in het nulpunt
der golf. Door nu het toestel uit genereeren te brengen,
zal men de telefonie hoorbaar krijgen. Dit toch is een laagfrequentverschijnsel vergeleken bij de frequentie der draaggolf. De beste ontvangst geschiedt dus, evenals bij gedempte
zenders, zöö, dat men op den rand van genereeren is, d.w.z.
dat men juist de draaggolf niet meer hoort. Volledigheids
halve zij er hier op gewezen, dat men bij sommige zenders
volgens een bepaald systeem werkende (patent N.V. Ned.
Radio Industrie) de telefonie het best ontvangt even buiten
het nulpunt der draaggolf. Ook hier echter dient het ontvang
toestel niet te genereeren, wil men werkelijk zuivere telefonie
ontvangen.
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HOOFDSTUK XV.
Korte-golf ontvangers.
De Xederlandsche amateur begint zich terecht hoe langer hoe
meer te interesseeren voor de
ontvangst van korte golven,
41
waaronder te verstaan zijn
golven van 150—600 M., en
in den laatsten tijd ook de ge
CM
bieden tot aan 20 Meter toe.
O
Ja, in Amerika wordt zelfs
al op gol flengten van 4 Meter
door amateurs geseind. De
ontvangst hiervan brengt
eigenaardige moeilijkheden
met zich mede door de zeer
hooge frequenties. Een toe
stel met honigraatspoelen
voor ontvangst dezer golven
cO
is ten zeerste af te raden.
Men doet beter hierbij de
Amerikaansche practijk te
volgen. Een in Amerika veel
gebezigd schema is weer
gegeven in fig. 98. Wat de
primaire afstemming betreft,
deze is normaal met zelfinductie en variabelen con
densator. Aangezien het golflengtebereik meestal 180—
600 M. is, behoeft de vari
>
abele condensator niet pa
rallel geschakeld te worden
op L, zoodat deserie-parallelOJ
schakelaar vervalt. L2 is een
spoeltje van eenige win
dingen voor koppeling. Se
cundair wordt afgestemd
door een variometer Vr De
benoodigde capaciteit voor
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den trillingskring wordt in de eigencapaciteit van de spoelen
gevonden.
Iets geheel afwijkends is echter de terugkoppelkring. Zooals
wij zien, is in de plaatkring een variometer V2 opgenomen, die
echter in het geheel niet met den secundairen kring is gekoppeld.
Deze methode werd het eerst aangegeven door Armstrong
en is sindsdien in Amerika bekend onder den naam „Arm
strong regenerative”. De teruggave der energie in den plaat
kring naar den roosterkring die toch in ieder geval plaats
moet hebben wil men genereeren bereiken geschiedt door V2
ongeveer op de ontvangen golf af te stemmen.
Armstrong zelf geeft in zijn patentschrift een uitvoerige
theoretische beschouwing, die in dit bestek niet weerge
geven kan worden. Het zij genoeg te vermelden, dat de
koppeling hier capacitief is, d.w.z. dat zij plaats heeft door
een condensator. Deze condensator wordt in de lamp zelf
gevormd, door de plaat en de roosterelectrode.
De variometer, die nagenoeg op de ontvangen golf wordt
afgestemd biedt dan voor trillingen wier frequentie met
deze golflengte overeenkomen, een aanzienlijken weerstand.
Het is nu alsof de trillingen dus stuiten op dezen weerstand
en dat een gedeelte teruggeworpen, en door de capaciteit
aan den roosterketen teruggegeven wordt. In werkelijkheid
is het verschijnsel gecompliceerder, doch de werking komt
op het bovenvermelde neer.
De vaste condensator C2 in fig. 98 dient weer om de hoog
frequente trillingen een gemakkelijker weg te bieden.
Detectorwerking geschiedt als gewoonlijk door roostercondensator en eventueel een lekweerstand.
L-2. '
Met het toenemende gebruik der
kortere golven, waarop voor den
/V
amateur zeer veel te hooren valt
meende ik, dat aan toestellen die
-C
ontworpen worden voor
Li speciaal
deze golven wel eenige ruimte in
dit werkje mag worden afgestaan.
Men denke vooral niet, op een toe
V
stel met honigraatspoelen, met een
even groot nuttig effect te kunnen
Fig. 99
luisteren op 200 en op 20000 M.
golflengte. Het is daarom, dat ik een ieder aanraad een speciaal
toestel te maken zooals hierboven beschreven of volgens het
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nog te behandelen Reinartz schema voor de kortere golven en
pas op 500 of 600 M. met verwisselbare spoelen te gaan werken.
Meestal zijn de spoelen Lx en L2 uit fig. 98 tot een geheel vereenigd volgens fig. 99. L2 kan een koker zijn met een diameter
van b.v. 95m.M waarop 50 windingen draad van 0.4 of 0.5 mM.
Voor de kortste golven zou men
eenige aftakkingen kunnen maken
/ k
—3 O
op de windingen no. 15, 30 en 40.
-De lengte h van den koker kan
70 mM. bedragen. La, die om een
as draaibaar is en de noodige
koppeling met den secundairen
keten moet geven, is een spoeltje
met een diameter van 80 mM. en
een breedte van 40 mM.
Hierop wikkelt men 20 win
dingen draad van 0.4 mM. slaat
dan 1 cM. breedte voor de door
lating der as over, en wikkelt
weer 20 windingen. (Zie fig. 100).
De constructie der variometers is voor den amateur nog
al bezwaarlijk. Voor een goede werking is het nl. noodzakelijk
dat de twee spoelen van dit instrument een vrij vaste kop
peling bezitten. Dit is alleen te bereiken
door bolvormige uitvoering zooals dit in
'2 fig. 101 geschetst is: Om verder de kop
peling nog vaster te maken is de winding
van spoel 2 op de binnenzijde aangebracht
terwijl de windingen van het draaibare
gedeelte buiten op zijn gewonden.
De goede Amerikaansche variometers
volgens dit principe gebouwd zijn echter
in Holland thans in den handel ver
krijgbaar.
(Nutmeg variometers fabrikaat Hart en
Hegemann). De afmetingen zijn geschikt
voor een golflengte bereik van 200—600 M.
Twee van deze variometers in samen
werking met de beschreven koppelvariometer fig. 99, of de variocoupler van
Fig. 101
genoemd fabrikaat geven volgens het in
fig. 98 aangegeven schema een zeer handelbaar toestel voor
de kortere golven. De overgang van genereeren op niet gene-
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reeren is bij goede waarden van anodespanning enz. zeer
soepel en geleidelijk.
Een tweede, zeer veel gebruikt schema is dat van den heer
Reinartz.
De terugkoppeling is hierbij een combinatie van de capacitieve en magnetische koppeling. Het apparaat heeft een
golflengte bereik van 130—400 M. met de opgegeven maten.
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Fig. 102
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Wat betreft gemakkelijk genereeren en hanteerbaarheid
bij het opzoeken van een station heeft schrijver dezes nog
niet een toestel gezien, dat, op deze korte golven althans,
den Reinartz ontvanger evenaart.
De antenne wordt niet afgestemd op de te ontvangen golf.
Door middel van een schakelaar kunnen wij echter meerdere
of mindere windingen in de antenneketen opnemen. Men
zal bij het werken met het toestel bemerken, dat het inscha
kelen van slechts een of twee windingen een bijzonder voor-
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deel medebrengt wat betreft luchtstoringen, die op deze
korte golven nog al eens een onaangenaam effect willen
veroorzaken.
De roosterketen is normaal afgestemd door een variabelen
condensator C, van ongeveer 0,0003 micro-Farad (6 variabele
tegen 7 vaste platen). Bovendien kan men door een schake
laar meer of minder windingen opnemen in dezen kring.
De terugkoppeling geschiedt door middel van den variabe
len condensator C2 die ongeveer 0,0005 micro-Farad capaciteit
moet hebben. Tegelijkertijd is er een magnetische terug
koppeling door de spoel L2 waarvan met een derde schake
laar weer meer
of minder win
dingen gebruikt
kunnen worden.
Zooals men ziet
is de telefoon in
een kring opge
nomen die pa
rallel loopt met
de zooeven be
schouwde terugkoppelkring.
Door laatstge
noemde moeten
de hoogfrequente
variaties hun weg
nemen. We moe
ten deze variaties
bij A dus beletten
den weg door de
telefoon te nemen hetwelk geschiedt door een spoeltje X, dat de hoog
frequente trillingen smoort, een z.g. smoorspoeltje.
Dit kan een honigraatspoel no. 250 of no. 300 zijn. Men
kan ook 250 windingen draad 0,4 mM. op een kokertje
van 7 cM. diameter winden.
De twee spoelen Lx en L2 die dus dienst doen voor antenne
en roosterkring en terugkoppeling waren in het oorspron
kelijke schema van Reinartz gemaakt volgens een spiderweb, of spinneweb. Op een houten klosje van 6 cM. diameter
steekt men regelmatig over den omtrek verdeeld, een oneven aantal b.v. 9 spijkers of breinaalden ter lengte van
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minstens 3,5 cM. Men wikkelt nu den draad, steeds om
beurten boven en onder de naalden blijvende (zie fig. 103)
waardoor men een vlakke compacte spoel krijgt. Men kan
het geheel schellakken. Vooral niet te veel schellak ge
bruiken, daar dit zeer nadeelig werkt op de capaciteit der
spoel. Deze immers, willen we laag houden. Hoe minder
schellak dus, hoe liever. Verwijdert men na droging de
naalden en den houten klos, dan houdt men een stevige
spoel over.
Voor het gegeven bereik van 130—400 M. kan begonnen
worden met 45 windingen afgetakt op de 15e en 30ste winding.
Dit is de terugkoppelspoel. Men begint nu hier vlak naast
weer te winden aftakkende op de 2e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8ste
en 9e winding voor de antenne-koppeling, op de tiende win
ding komt een aftakking naar aarde (zie ook fig. 102). Nu
wikkelt men, met denzelfden draad doorgaande verder voor
de roosterketen en takt hierbij af op de windingen no. 25
en 30. De geheele spoel telt 40 windingen gerekend vanaf
het einde der terugkoppelspoel.
Dezelfde resultaten kunnen ook bereikt worden door een
cylinder-vormige spoel te maken in plaats van de spider-web.
Een koker van 9 cM. diameter en 11 cM. lengte is voor het
doel voldoende. Evenals voor de beschreven spoel kan men
draad gebruiken van 0,5 mM. met katoen omspinning. Op
dezen koker worden terugkoppelspoel en antenne- en roosterkring in dezelfde richting doorgaande gewonden. Om de
eigencapaciteit laag te houden is het van voordeel de winding
gespatieerd uit te voeren, door bv.. 2 draden tegelijk op te
winden en later één draad te verwijderen. Men krijgt dan
een tusschenruimte gelijk aan den diameter van den draad,
wat voldoende is.
De plaatspoel bestaat uit 30 windingen met aftakkingen
op de 10e en 20ste winding. Hier vlak naast wikkelt men
de antenne en roosterspoel met aftakkingen op winding
no. 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. De roosteraftakkingen komen op
winding no. 23, 30, en op de laatste (40ste) winding.
In fig. 102 ziet men dat men de schakelaars ook nog op
een contact, genummerd nul, kan zetten.
Door deze contacten kunnen we rooster, antenne en aarde
verbinden met drie contacten op de frontplaat. Als men
aan de uiterste contacten een spoel verbindt met een aftak
king op ongeveer J van de wikkeling kan men het golflengtebereik opvoeren tot 1200 M. Hiervoor moeten er 120
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windingen op een koker van 9 cM. diameter gewonden
worden, 40 windingen kunnen tusschen antenne en aarde
komen terwijl de overige 80 tusschen aarde en rooster komen.
De antenne afstemming blijft hierbij onaangeroerd. Het
schema wordt met deze uitwendig aan te sluiten spoel als
in fig. 104.
Een effect dat dikwijls bij ontvangst van korte golven
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Fig. 104

optreedt is, dat men een signaal hoort zoolang men den va
riabelen condensator vasthoudt.
Verwijdert men de hand, dan verdwijnt ook het signaal.
Dit komt door capaciteitseffecten van ons lichaam t.o.v.
aarde. Dit zeer lastige effect kan vermeden worden door
het draaibare stel platen aan aarde te leggen. Het draaibare
stel van den terugkoppelcondensator dient aan de antennezijde verbonden te worden. Het geheel is het voor den
amateur, die zich op korte golfontvangst wdl begeven, meest
aanbevelenswaardige schema.
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Bij het steeds korter worden der golflengten bleken de
moeilijkheden in steeds grooter mate toe te nemen. Hoogfrequentversterking bleek alras onhandelbaar. Door de
capaciteit der lampen werd nl. elke versterking te niet ge
daan. Daarom wijdden de amateurs meer hun aandacht aan
een andere methode om tot resultaten te komen. Een methode
die bij consequente doorvoering der principen in iederen
ontvanger resultaten moet geven. Het beperken der ver
liezen in de ketens is hierbij hoofdzaak.
Begrijpelijk is het toch, hoe de geluidssterkte in hooge
mate afhankelijk zal zijn van de energie die de telefoon toe
gevoerd krijgt. Logisch is het dan ook dat we er naar gaan
streven de hoeveelheid ontvangen energie zooveel mogelijk
te benutteh dus zooveel mogelijk aan de telefoon toe te
voeren. Hoe eenvoudig dit nu lijkt en hoezeer men zal zien,
dat dit toch eigenlijk het doel was van eiken ontvanger,
volgens het voorgaande opgebouwd, toch dacht men aan dit
belangrijke feit niet zooveel als wel noodig was geweest.
Het laat zich zeer goed denken, dat wij door beperking
der verliezen in den ontvanger thans zooveel energie nuttig
kunnen gebruiken, dat het gewonnene overeenkomt met
één-, desnoods tweevoudige hoogfrequentversterking onder
normale omstandigheden. Dit kan zeer goed bereikt worden
en het verdient alleszins aanbeveling, ook eens op langere
golven de nu ontwikkelde principes door te voeren.
De geheele bouw van den ontvanger moet zoodanig worden,
dat zoo min mogelijk overbodige leidingen langs omwegen
gelegd worden. De onderdeden worden dus zoodanig ge
groepeerd, dat de verbindingen zoo kort en zoo recht mogelijk
kunnen worden. Men vermijde te veel montageschroeven
daar alle metalen deelen die zich in het, op kortere golven
soms zeer sterke, veld van de spoelen bevinden verliezen
geven, daar hierin, evenals in iederen geleider stroompjes,
in dit geval wervelstroomen geheeten, worden geinduceerd.
Ook verwisselbare spoelen (zoo deze op die kortere golven
nog toegepast worden) monteere men niet met groote stekkers
van twijfelachtig materiaal. Bij het vervaardigen der spoelen
moet er steeds rekening mede gehouden worden, dat de
spoel alleen zelfinductie moet hebben (in het ideale geval).
Dé capaciteit der spoelen moet dus zoo gering mogelijk ge
houden worden. Verder moeten de bovengenoeriide ver
liezen in het veld der spoel beperkt worden wat gebeurt,
door de spoelen niet op houten, kartonnen, ebonieten of
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andere kokers te winden, door ze niet met paraffine of schellak
te drenken, door geen bank- of honigraatwikkelingen toe te
passen. Het beste is nog steeds de gewone cylinder- of solenoidwikkeling toe te passen. Nu moeten we, omdat de spoel toch
in ieder geval een stijf geheel moet vormen, onze toevlucht
zoeken tot dikker draadsoorten, die uit zich zelf in den eens
gegeven vorm blijven staan. Aanbeveling verdient draad
van 1,5 m.m. dikte. Emaille isolatie is te dun en geeft de
naast elkaar liggende windingen te weinig tusschenruimte.
Dit geeft weer te groote capaciteit. Het beste is met het
oog hierop tweemaal katoenisolatie te gebruiken. Om de
eens gemaakte spoelen toch nog tot één stevig geheel te
brengen, binden we op sommige punten van den omtrek
een dun touwtje om de spoel. Nu zal een spoel van 10 win
dingen die we op een koker met diameter van 10 c3VI. winden
(als de winding klaar is de koker verwijderen, waarna een
..luchtspoel” overblijft) al heel weinig capaciteit en zeer
kleine diëlectrische verliezen hebben. Het is echter mogelijk
nog een verbetering aan te brengen. Immers, de windingen
loopen over den geheelen omtrek naast elkaar. Het is duidelijk,
dat de capaciteit nog sterk zal verminderen door de win
dingen slechts op eenige punten van den omtrek in aan
raking met elkaar te bren
gen. Men krijgt dan een soort
BEGIN
vlechtwerk, dat veel overeen
komst vertoont met een
mandje zonder bodem. Zou
„mandspoel” een passende
benaming zijn voor deze
spoelen? Het vervaardigen
gaat het gemakkelijkste vol
gens fig. 104a. In een plankje
worden op een diameter van
10 cM. dertien stevige spijkers
van minstens 6 cM. lengte,
gelijk over den omtrek ver
deeld, door en door geslagen.
Men begint nu met het
Fig. 104a.
bovengenoemde draad rond
de spijkers te winden, telkens twee overslaande. Men zal
bemerken dat eerst na drie windingen de draad over den
geheelen omtrek evenwijdig gaat loopen met de eerste winding.
Op eenige der kruispunten bindt men een stevig dun touwtje
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waarna het geheel van den windingsvorm genomen kan worden.
Men heeft nu een werkelijk goede spoel met zeer geringe
verliezen en capaciteit. In de foto’s achter in dit boek kan
men de complete spoelen zien. Voor werkelijke korte golven
voldoen ze schrijver dezes zeer goed. Nog eens: gebruik geen
schellak of paraffine.
De condensatoren die we gaan gebruiken moeten ook van
het beste materiaal zijn. In Amerika voldoen zeer goed de
ook alhier verkrijgbare „General Radio condensatoren.
Ook onder de Hart en Hegemann „Nutmeg” materialen
zijn condensatoren verkrijgbaar die voor de kortere golven
speciaal ontworpen zijn (Type W 624 of z.g. „low-loss” type).
Ook deze condensator is afgebeeld. Men zal bemerken dat
alle overbodige materiaal gespaard is om het electrische
veld van den condensator geen gelegenheid te geven in aan
raking te komen met onnoodige massa’s.
Nu is het duidelijk dat wij elke overbodige capaciteit in
het verdere circuit moeten vermijden. De draden mogen
dus niet over te groote afstanden parallel loopen. De meestal
te groote lamphouders bevatten ook te veel overbodig ma
teriaal zoodat we voor de allerkortste golven althans beter
doen ze weg te laten. Ook de capaciteit van de voetjes der
lampen is soms hinderlijk. Het verdient dan aanbeveling
de nikkelen voetjes door voorzichtige verwarming te ver
wijderen. Steeds de lamp bewegen boven de vlam bij deze
operatie en eerst de vier draadjes van de pootjes lossoldeeren.
Men houdt nu het glazen bolletje met vier draadjes over.
De verbindingen van het circuit soldeert men ineens aan
deze draadjes.
Door bovengenoemde kunstgrepen hebben we nu wel
bereikt dat alle onnoodige capaciteiten (dus verliezen) ver
wijderd zijn en aan de hand hiervan kunnen we nu een z.g.
„low-loss” ontvanger bouwen, die gemakkelijk en soepel
in het gebruik zal blijken. In fig. 104b is het schema gegeven.
We herkennen weer het Reinartz” idee uit fig. 104. Eigenlijk
is de Reinartz-schakeling afgeleid van de „Hartley” schake
ling. De antenne afstemming is weer aperiodisch en bestaat
uit drie windingen draad vlak over de hoofdspoel heen ge
wonden. Een achter- en een vooraan zich t-fo to van een
dergelijk apparaat vindt men achter in dit werkje. Benoodigd
zijn drie verwisselbare en één vaste spoel. De vaste spoel
heeft 34 windingen met een aftakking op de 21ste winding.
Alle spoelen zijn gewonden volgens de zooeven genoemde
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methode (diameter 10 cM.). Verder zijn nog noodig: een
spoel van 15, één van 10 en één van 5 windingen. De variabele
condensatoren zijn van het genoemde type te kiezen, met
beslist zeer weinig verliezen. Beider capaciteit moet 0,00025
(J..F. zijn (5 tegen 6 platen). Fijnregeling der capaciteit is
beslist noodzakelijk, hetzij met één apart draaibare plaat
(Nutmeg) of een
tand wielo verbrcnWC
ging waardoor het
/\A
geheele stel platen
langzamer gaat
draaien
(General
o
Radio). Verder zien
we weer de hoogfrequentsmoorspoel
welke geheel liet-___
zelfde is, als de reeds '==>
behandelde smoorFig. 1046.
spoelen in den
Reinartz ontvanger op pag. 106 e.v. Bouwt men het
geheel volgens de foto van het apparaat dan zal men werkelijk
ervaren dat het al zeer gemakkelijk genereert. Bij voor
keur moet de lekweerstand variabel zijn. Op de foto is
deze juist links onder de rechter lamp (detector) te zien.
Men zal opmerken hoe roostercondensator en lekweerstand
zoo dicht mogelijk bij de lamp gehouden zijn teneinde zoo
kort mogelijke verbindingsdraden te krijgen. De 21 windingen
(tusschen einde en aftakking der spoel) vormen met den
afstemcondensator den rooster- of secundaire kring. De overigen
windingen (13 in aantal) geven met den tweeden variabelen
condensator de benoodigde terugkoppeling. Met de hier
gegeven waarden van windingenaantal en capaciteit heeft
men een bereik van ongeveer 80—220 Meter.
Om het golflengtebereik naar beneden te vergrooten
zouden wij dus een kleinere spoel (of een kleiner aantal
windingen dan 21) in den roosterkring moeten gebruiken.
Er is echter een andere methode die gemakkelijker is. Op
pag. 27 is uiteengezet hoe twee parallel geschakelde zelfinducties gezamenlijk een kleinere totaal zelfinductie geven.
Door dus parallel op de 21 windingen in den roosterketen
een tweede spoel te schakelen verkorten wij ook de golf
lengte van dezen kring. Hiervoor dienende spoelen van 15,
10 en 5 windingen welke op de foto’s ook afgebeeld zijn. Op
Radio

114
het achteraanzicht van het apparaat ziet nien duidelijk hoe
een dergelijke spoel op zijn plaats wordt gehouden door twee
z.g. mannetjes, welke gesoldeerd zijn op de dikke draden
welke van den secundairen variabelen condensator over de
spoel heen respectievelijk naar roostercondensator en gloeidraad voeren. Met de spoel van 15 windingen bereikt men
dan ± 50 — 150 Meter. Met 10 windingen ± 40—110
Meter en met 5 windingen ± 30 — 70 Meter. Op het bespro
ken apparaat is mede afgebeeld één-lamp laagfrequentversterkt (normaal geschakeld en daarom in het schema weg
gelaten). Het geheel is werkelijk een zeer belangrijk en leer
zaam werkje en het is verrassend te hooren welke resultaten
men nog bereikt op dergelijke korte golven. Zooals het hier
beschreven staat gebruik ik het apparaat regelmatig vanaf
Augustus en hoorde Australische, Nieuw-Zeelandsche en
Amerikaansche amateurzenders.
Verschillende lampen
werden gebruikt doch het beste resultaat gaf altijd weer de
A 110 van Philips, welke vooral op die korte golven bleek
te zijn een bijzondere lamp wat genereereigenschappen betreft.
Een geheel andere methode voor het opvangen en ver
sterken van de kortere golven (beneden 500 Meter) is de
methode der golflengte transformatie van Armstrong. Of
schoon over de oorspronkelijkheid van het idee, evenals
over alle belangrijke radio patenten, weer strijdvragen worden
gevoerd is de methode toch algemeen bekend onder den
naam: Armstrong-superheterodyne (letterlijk vertaald: superzwever.).
Het is reeds uiteengezet hoe de moeilijkheden voor hoogfrequentversterking steeds toenemen met het hooger worden
der frequentie (verkorten van de golflengte). Daarom is hoogfrequentversterking op golven van 200 Meter en korter
meestal uit den booze. De moeilijkheden worden nu prachtig
voorbijgegaan, door van de ontvangen korte golf eerst een
lange golf (b.v. 2000—10000 Meter) te maken en dan de sig
nalen op deze golf hoogfrequent te versterken!!! Om dit op
het eerste gezicht vreemde idee te verklaren het volgende.
Meerdere malen (in alle ontvangers) maakten wij gebruik
van het feit dat een ongedempt signaal van 200 Meter golf
lengte (frequentie 1.500.000) hoorbaar werd gemaakt in
toon 1000 door den ontvanger of beter een apart zwevingstoeslel
een frequentie van 1.501.000 of 1.499.000 te laten genereeren.
De twee trillingen interfereerden dan en gaven 1000 tril
lingen per secunde. Laten we nu eens aannemen dat we het
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zwevingstoestel of desnoods den ontvanger instelden niet
op 1.501.000 trillingen doch op 1.530.000 of op 1.470.000
trillingen. Natuurlijk treedt ook in dit geval interferentie
op echter niet in toon 1000 doch eigenlijk in toon 30.000
(1.500.000—1.470.000 = 30.000). Nu hooien we dus niets
in de telefoon van den ontvanger daar 30.000 trillingen voor
het menschelijk oor niet waarneembaar zijn. Men bedenke
echter dat 30.000 trillingen overeenkomen met een golflengte
300.000.000
van
= 10.000 Meter.
30.000
In een op deze frequentie afgestemden kring opgenomen
in den plaat kring van onze oorspronkelijke detectorlamp
zullen dus (door resonantie) trillingen in de frequentie 30.000
optreden (golf 10.000 Meter) zoodra het verwijderde zend
station trillingen op 200 Meter golf uitzendt. Nu leent de
10.000 Meter golf zich bij uitstek voor hoogfrequentie ver
sterking. (b.v. door middel van weerstanden). Zeer goed
(en ik geloof te mogen zeggen: het beste) gaat het met de
hoogfrequent transformatoren van General Radio welke
evenals laagfrequent transformatoren een ijzeren kern be
vatten. Dit kan wel op deze lange golven en geeft de karakteris
tiek van den transformator het gewensch te verloop. Zeer krach
tige hoogfrequentversterking krijgt men door drie lampen
in cascade te schakelen terwijl de vierde als detector werkt.
Want, het vreemde is, dat wij in het geheele apparaat
twee detectorlampen aantreffen. De eerste lamp (die eigenlijk
geen zuivere detector meer mag heeten) die met het zwevings
toestel samen dient om de korte golf om te zetten in een
lange. Hierna komt een op deze lange golf afgestemde hoog
frequentversterker, waarna als gewoonlijk weer een detector
komt om de nog steeds voor ons oor onhoorbare signalen
in de telefoon hoorbaar te maken. Gaat het nu om een onge
dempt signaal op 200 Meter dan maken wij er dus met het
eerste zwevingstoestel een ongedempt signaal op 10000 Meter
golf van. Dit wordt versterkt door den hoogfrequentversterker. Nu moeten wij echter een tweede zwevingstoestel
hebben, afgestemd op een frequentie van 30.000 ± 1000 .=
— 29.000 of 31.000 om het signaal in toon 1000 hoorbaar'
te maken. Het geheele apparaat werkt dus ook met twee
zwevingstoestellen. Voor telefonie, welke men niet genereerend ontvangt vervalt uit den aard der zaak het tweede
zwevingstoestel. De versterking die met deze soort toestellen
te bereiken is, is werkelijk enorm.
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De gevoeligheid komt eigenlijk pas aan het licht, als liet
om zeer zwakke signalen gaat. Bij min of meer sterke sig
nalen slaan de lampen nog al eens aan het gillen en fluiten.
Vooral bij een genereerenden hoogfrequentversterker wil
dit vaak voorkomen. Daarom neme men als regel liever een
tweede zwevingstoestel te gebruiken. Hoe ingewikkeld het
geheel ook lijken moge, de behandeling van het apparaat
in zijn geheel is zeer eenvoudig.
Men moet toch bedenken, dat men nooit aan den hoog
frequentversterker en het tweede zwevingstoestel meer
behoeft te komen, als deze apparaten éénmaal ingesteld zijn.
In het bijzondere geval, dat men den versterker uitrust met
drie ol vier General-Radio transformatoren welke maximum
werking vertoonen op 9000 Meter (opgegeven wordt echter
10.000 Meter), moet het tweede zwevingstoestel dus afge
300.000.000
stemd worden op
1000 = 33.333
1000 =
9000
= 34.333 of 32.333
Dit komt overeen met een golf van 9280 Meter of 8740
Meter (ongeveer). Hier behoeft men nu nooit meer aan te
komen daar we van iedere korte golf altijd een 9000 Meter
golf kunnen maken. We behoeven hiertoe slechts het eerste
zwevingstoestel het noodige bedrag te verstemmen, (nl. 33.333
trillingen meer of minder als de ontvangen trilling). Het
schema van den hoogfrequentversterker kan men geheel
maken volgens den laagfrequentversterker met transfor
matoren. (b.v. volgens het rechter gedeelte van fig. 77.
Vooral een potentiometer volgens deze figuur verdient
aanbeveling. Echter moet men de aansluitingen van de
potentiometerbatterij omwisselen (dus — aan gloeidraad)
daar we in versterkers van dit soort liever in staat zijn posi
tieve roosterspanning te geven. Dit om het genereeren tegen
te gaan. Door de koppeling der transformatoren enz. is nl.
altijd eenige terugkoppeling aanwezig wat ongewenscht
genereeren teweegbrengt. Door positieve roosterspanning
verdwijnt dit weer. Het zij hier echter terloops opgemerkt,
dat dit niet een fraaie methode is daar er groote verliezen
in den roosterkring door optreden. Juist het grooter maken
dezer verliezen veroorzaakt het verdwijnen van het gene
reeren. Beter is het daarom den versterker zorgvuldig te
bouwen (korte leidingen, geen leidingen die over lange
afstanden parallel loopen, de transformatoren minstens
4 cM. van elkaar.). De schakeling ziet er dus als volgt uit:
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een detector (?) lamp in normale schakeling met rooster
condensator en lekweerstand. In den plaatkring laat men
de terugkoppelspoel weg en zet inplaats van de telefoon en
den telefooncondensator de primaire winding van een General
Radio transformator. De secundaire windingen gaan resp.
naar rooster en schuifcontact van den potentiometer. Nu
komen nog drie lampen op dezelfde methode geschakeld.
In den roosterkring van de laatste lamp komt echter weer
een roostercondensator met lekweerstand (om de lamp als
detector te laten werken).
In de buurt van de eerste lamp staat het eerste zwevingstoestel dat volgens fig. 71 geschakeld kan zijn. Verreweg
de voorkeur voor dit doel en in 't algemeen voor zwevingstoestel verdient een ,,Numans-generalor”.
Deze schakeling, afkomstig van den heer Numans, is
bijzonder gemakkelijk voor een geijkt zwevingstoestel, daar
de terugkoppelspoel in den plaatkring ontbreekt. Bij een
gewoon zwevingstoestel volgens fig. 71 b.v. zal men er nooit
zeker van zijn dat de golf waarop het apparaat is afgestemd
Dij een bepaalden stand van den variabelen condensator en
een bepaalde spoel ten allen tijde hetzelfde is. Men zal nl.
merken dat de koppelingsgraad tusschen rooster- en plaatspoel
van invloed is op de frequentie (Dat komt door den coëfficiënt
M op pag. 48 die de zelfinductie vermindert of vermeerdert,
M is in dit geval afhankelijk van de koppeling der twee
spoelen.).
Een toestel waarbij dit euvel niet voorkomt en dat dus
veel eenvoudiger is, is de bedoelde Numans-generator. Hiervoor lieeft men noodig een dubbelroosterlamp. (b.v. een
Philips tetrode). Dit is een gewone drie-electrodenlamp
waarbij echter tusschen gloeidraad en rooster een extra
liulprooster is aangebracht.
Dit hulprooster wordt een positieve spanning t.o.v. gloei
draad gegeven, wat dus gebeurt door het b.v. direct aan de
positieve pool der anodebatterij te leggen. Hierdoor worden
de electronen als het ware op hun weg van gloeidraad naar
plaat geholpen en het blijkt dat hierdoor de lampen met
veel lagere anodespanningen kunnen werken, ofschoon het
hoog vacuumlampen zijn. Bij deze laatste werkt men b.v.
met 75 volt terwijl voor de Philips dubbel roosterlampen
2—10 Volt voldoende is. Bij deze lampen is het extra-rooster
aan de nikkelen voet der lamp verbonden. Hieraan bevindt
zich een schroefje ter bevestiging van den extra draad. De

j

_
.

Radio

a

*

8*

r
118
vier overige pennen behouden hun normalen stand en functie.
Dit geeft dus het voordeel, dat men geen aparte lampvoeten
noodig heeft. Men plaatst in alle bestaande schema’s en
toestellen slechts de dubbelroosterlamp in plaats van de
gewone drie-electroden lampen, verbindt alle extra-roosters
(de voeten der lampen) aan elkaar en gaat met dezen draad
naar de positieve pool van een 10—15 Voltsbatterij. Aan
deze spanning wordt ook de aanwezige plus-anodespanning
klem der apparaten aangesloten.
Het geheel werkt dan even goed als voorheen, doch men
heeft een belangrijke besparing aan anodebatterijen bereikt.
Een besparing welke zeer zeker opweegt tegen den iets hoogeren
prijs der dubbelroosterlampen. De geheele installatie van
dubbelroosterlampen in bestaande schema's en toestellen
is dermate eenvoudig, dat het opnemen van speciale schema’s
mij overbodig lijkt.
Het blijkt nu dat deze dubbelroosterlampen bijzonder
gemakkelijk genereeren, veel gemakkelijker dan een gewone
drie-electrodenlamp.
Een theoretische uiteenzetting van den Numans-generator
is nog al bezwaarlijk te dezer plaatse. Genoeg zij het, op te
merken dat in de in fig. !04c. gegeven schakeling eener
dubbelroosterlamp de spanningen in de roosterkringen en
-'WW'
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Fig. 104c.
plaatkringen automatisch 180° in de fase verschoven zijn.
(Dit is het essentieele voor genereeren en moesten wij be
reiken door het z.g. terugkoppelen, waarbij immers de
spoelen op de juiste wijze aangesloten moesten zijn. Schrijver
dezes kan het construeeren van een dergelijk apparaatje voor
deze proeven en in het algemeen voor zwevingstoestel niet
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genoeg aanbevelen. Men zal bemerken dat het geheel altijd
genereert. Met spoelen van 3 en 4 windingen bereikt men
gemakkelijk de 20 Meter golven terwijl de variabele conden
sator 0.001 m.F. kan zijn of minder. Voor een compleet
apparaat met golflengtetransformatie heeft men dus twee
Numans generatoren noodig. Eventueel kan men, omdat de
golflengte van het tweede zwevingstoestel nooit veranderd
behoeft te worden, den tweeden generator eenvoudiger en
goedkooper construeeren. Immers, de variabele condensator
kan vervallen en vervangen worden door een vast blokcondensatortje. Voor de spoel kan men dan een honingraatspoel No. 750 nemen.
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HOOFDSTUK XVI.
Iets over lampen.
Hieronder is een lijstje der Philips lampen gegeven. Dit
zijn de modernste typen die gefabriceerd worden.
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Het volgende zij hierbij opgemerkt. Met de steeds lioogere
eischen die amateurs gingen stellen aan de kwaliteit van
hun ontvangst en de kwaliteit der versterkers vooral bleek
alras, dat het gewenscht was speciale lampen te vervaardigen
voor versterking en voor detectordoeleinden.
Onder versterking is hier te verstaan laagfrequentversterking. Welke eischen moeten nl. aan een lamp gesteld
worden opdat zij aan liet gestelde doel nl. zuivere versterking
te kunnen geven, ten volle beantwoordt? Hiervoor mogen:
le. geen roosterstroomen optreden;
2e. de in fig. 62 gegeven karakteristiek eener lamp moet
over een zoo groot mogelijk gedeelte rechtlijnig verloopen.
Aan deze twee voorwaarden dient tegelijkertijd voldaan te
zijn. Wat dus tengevolge heeft, dat het lange rechtlijnige
gedeelte der karakteristiek zooveel mogelijks links van de
verticale lijn gaande door het punt van nul roosterspanning
moet liggen. Dan toch werken we in het gebied der negatieve
roosterspanningen en bij een negatieve spanning van het
rooster t.o.v. gloeidraad is een roosterstroom uit den aard
der zaak uitgesloten. Nu moeten we bedenken dat bij een
sterk signaal de negatieve voorspanning van het rooster
vermindert, omdat een willekeurig signaal wisselspanningen
op het rooster geeft. Is b.v. de negatieve roosterspanning
(verkregen door een potentiometer of een batterijtje volgens
fig. 73) 4 volt en zijn de ontvangen signalen zóó sterk dat
tengevolge hiervan wisselspanningen met een amplitude
van 5 Volt op het rooster worden gedrukt, dan zal de totale
roosterspanning varieeren tusschen — 9 en + 1 Volt.
(—4 — 5 = —9 en —4 + 5 = + 1). Dit laatste dient
vermeden te worden daar een kleine positieve roosterspan
ning direct een roosterstroom tengevolge heeft. We zien dus
dat de negatieve roosterspanning zóó gekozen moet worden
dat ze (absoluut genomen) grooter is dan de amplitude van
de sterkste signalen. Is deze laatste b.v. 4 Volt dan moeten
wc minstens 5 Volt negatieve roosterspanning geven.
Teekenen we dit punt nu aan op de horizontale as en
trekken hier door heen een verticale lijn dan moeten we
uitkomen op het midden van het rechtlijnig gedeelte der
karakteristiek!! Dit bepaalt dus weer de anodespanning die
de lamp moet hebben. Hoe meer anodespanning we toch
geven des te meer wordt de geheele karakteristiek even
wijdig aan zich zelf naar 'links opgeschoven. We zien dus
dat we steeds een verhooging der negatieve roosterspanning
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vergezeld moeten laten gaan van een verhooging der anodespanning. Echter zijn de goede lampen voor dit werk. (aan
bevelenswaardig zijn de A 106 en A 406 van het lijstje van
Philips) zoo geconstrueerd, dat bij anodespanningen van
80 en 100 Volt de karakteristiek al ver genoeg in liet nega
tieve roosterspanningsgebied ligt om in normale ontvang
toestellen met twee laagfrequentversterkers het optreden
van roosterstroomen, 'ook in de tweede lamp te vermijden.
Want, dat men bij elke volgende versterkertrap meer kans
loopt op vervorming is duidelijk. De signalen worden immers
steeds sterker, d.w.z. de amplitude wordt steeds grooter
dus zouden we in steeds hooger negatieve roosterspanningen
vervallen. Dat natuurlijk de transformatoren die we ge
bruiken voor dergelijke vervormingslooze versterkers ook
prima moeten zijn is duidelijk en behoeft geen nadere uit
legging. De A 110 en A410 van Philips zijn meer gemaakt
voor detectordoeleinden. Zooals vroeger reeds uiteengezet
is speelt voor dit doel juist de bocht van de karakteristiek
de hoofdrol. In een normale ontvanginstallatie geven daarom
laatstgenoemde lampen met een anodespanning van ± 60
Volt de beste resultaten. Het geheele verschil tusschen de
genoemde lampensoorten (A 110 en A 106, tegenover A410
en A 406) zit in de gloeispanning. Bij bestudeering der data
in het lijstje blijkt dat eerstgenoemde 1,1 Volt behoeven
daarentegen de andere 3.5 Volt. De gloeistroom bedraagt
steeds 60 milliampère. De typen A 110 en A 106 verdienen
dan ook aanbeveling waar onderhoud en lading van accu
mulatoren bezwaarlijk is. Deze lampen kunnen best op een
1,5 Volts droge batterij branden. In dit geval moet in de
voorschakelweerstand voor den gloeidraad 1,5—1,1 =0,4
Volt spanningsafval aanwezig zijn. Aangezien in den keten
een stroom van 60 milliampère vloeit komen we tot een
04
gloeidraadweerstand van g-gg = 7 ohm. Men zal dus het
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beste doen weerstanden te gebruiken van 25 a 30 ohm, zooals
die thans in het Nutmeg en Lissen materiaal verkrijgbaar
zijn. Dan kan men ook een 2 Volts accumulator (één cel)
gebruiken wat steeds constanter temperatuur der lampen
zal geven. In dit geval toch moet de spanningsafval in den
weerstand 2 — 1,1 =0,9 Volt bedragen. Dit geeft dus een
09
weerstand van —J-t. = 15 ohm (Wet van Ohm).
UU,0

*
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De lampen van het 406 en 410 type zijn te gebruiken voor
normale ontvangtoestellen uitgerust met weerstanden van
6 a 7 ohm en een 4 Volts accumulator. Dit was tot voor kort
geleden nl. de standaarduitvoering der amateurtoestellen
daar steeds gebruikt werden de Dl, Dn D6 of E lampen
die allen ook in de lijst vermeld zijn.
Deze zijn van het z.g. helbrandende type en namen veel
meer stroom voor de gloeidraadvoeding, wat tengevolge
had, dat de accumulatoren veel sneller uitgeput waren.
In nieuw te bouwen apparaten verdienen dan ook de
eerstgenoemde z.g. miniwattlampen verreweg de voorkeur.
Vooral omdat dergelijke lampen steeds rustiger en altijd
beter werken. De B6 en de D6 zijn de in het vorige hoofdstuk
bij den Numans-generator behandelde dubbelroosterlampen
(Tetrodes.). Volgens de nieuwste berichten van de Philips
fabrieken ligt het in de bedoeling om de A lampen verder
ook nog in het dubbelroosterlampen type te gaan fabriceeren.
Dan heeft men dus een lamp met miniem gloeidraadverbruik en tevens het voordeel van het vervallen der groote
anodebatterijen. Eveneens zullen nog versterkerlampen van
het type A 104 en A 404 gefabriceerd worden die speciaal
voor de tweede lamp laagfrequent in aanmerking komen.

HOOFDSTUK XVII.
Accumulatoren.
Het voordeel der genoemde lampen springt direct in het
oog als men de economische zijde van het geval beschouwt.
Men heeft toch voor deze lampen aan zeer veel kleinere
gloeidraad batterijen voldoende.
Voor deze laatstgenoemde gebruikt men accumulatoren.
De accumulator bestaat uit een stel loodplaten die in een
oplossing van zwavelzuur staan. Sluit men aan de positie vepool van een accumulator de pos. pool eener gelijkstroom
machine aan terwijl de negatieve pool aan de negatieve pool
van den accumulator wordt verbonden en laat men den stroom
doorgaan, dan worden de platen die aan de positieve pool
liggen, door een scheikundige werking (electrolyse) geoxydeerd
tot loodoxyde, terwijl de negatieve platen in zuiver lood
worden omgezet. Verbreekt men de verbindingen met de
machine, dan kan de accumulator het opgehoopte schei
kundige arbeidsvermogen weer afgeven in den vorm van een
electrischen stroom, waarbij het loodoxyde der positieve
platen weer in lood wordt omgezet. Het is dus, alsof de
accumulator een bewaarder of opzamelaar voor electriciteit is. Sluit men nadat alle electriciteit afgegeven is weer
op de beschreven wijze een electriciteitsbron aan, dan worden
de positieve platen weer tot loodoxyde geoxydeerd.
Het loodoxyde heeft een donkerbruine kleur. Is de accu
mulator dus goed geladen dan kan men dit zien aan het stel
positieve platen dat donker
bruin tot zwart gekleurd is,
terwijl de negatieve platen een
egale grijze kleur bezitten.
De gemiddelde spanning van
één cel van een accumulator
bedraagt 2 Volt, al zijn er dan
ook nog zooveel platen naast
elkaar. In fig. 105 is één cel
Fig. 105
in bovenaanzicht weergegeven.
Hier zijn 3 positieve platen tusschen 4 negatieve geplaatst.
Steeds is het aantal dezer laatste één grooter dan het aantal
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positieve. Nu is er een maximale stroom dien men aan een
bepaalden accumulator kan onttrekken.
Deze houdt verband met de oppervlakte der platen.
Het plaatsen van meerdere platen parallel in één cel heeft
dus ten doel, de oppervlakte, dus de maximale ontlaadstroomsterkte te vergrooten. Steeds blijft echter de spanning 2 Volt
per cel. Om dus hoogere spanning te krijgen moet men
meerdere cellen in serie schakelen (positieve aan negatieve
pool.) De potentiaal verschillen tusschen de polen worden
hierbij gesommeerd.
Om grootere stroomsterkte te kunnen ontnemen schakelt
men de cellen parallel (positievepool aan positievepool).
Het oppervlak der platen wordt dan vergroot. Het ver
mogen wordt meestal in Ampère-uren aangegeven. Een 40
Ampère-uur accumulator kan dus gedurende 40 Ampère
een stroom van één Ampère afgeven. Ontlaadt men zoo’n
. accumulator met 2 Ampère (4 ontvanglampen) dan kan
deze stroom 40 :2 = 20 uren afgegeven worden.
De fabrikant geeft steeds de maximale ontlaadstroomsterkte aan. Hierboven moet men niet gaan, daar dit den
levensduur der platen ten zeerste schaadt.
Verder dient men de cellen nooit geheel uit te putten.
Zakt de spanning per cel beneden 1,8 Volt dan is de ont
lading als beëindigd te beschouwen. Verdere ontlading ver
kort weer den levensduur.
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HOOFDSTUK XVIII.
Antennebouw.
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Zooals reeds uitgelegd is, dient de antenne tot het op
vangen van de aethertrillingen. Hoe hooger de ontvangdraden zich dus boven de huizen uitstrekken en hoe verder
zij verwijderd zijn van zinken daken en goten, des te grooter
is het opvangend vermogen.
Met het hooger en grooter maken der antennen dient men
echter niet te ver te gaan, want zooals in zeker Radio-nieuwjaarsgedicht eens gezegd is:
,,De amateurs bouwen hooge antennes bij bosjes en.....
vangen luchtstoringen bij trosjes. Dit is volkomen waar.
Allerlei parasitaire trillingen, zooals die afkomstig kunnen
zijn van een naburige wisselstroomleiding, een booglamp
en dergelijke worden door een hooge antenne natuurlijk
in grootere mate opgevangen dan door een kleine. Weliswaar
is de hoeveelheid nuttige energie van een signaal afkomstig
. ook kleiner, docli deze is zooals reeds meermalen betoogd
werd, voor de tegenwoordige gevoelige ontvangmiddelen
al gauw voldoende.
De antenne bestaat uit de eigenlijke op vangende draden,
die, in de meest voorkomende antennes, meestal ongeveer
horizontaal gespannen worden, en de toevoer of invoerleiding, die van de opvangdraden naar de toestellen voert.
In fig. 106 zijn de, bij amateurs, meest voorkomende typen
weergegeven, de omgekeerde L en de T antenne. De masten
moeten zoo licht mogelijk en toch stevig zijn, wat bij eenigszins hoogere masten voert tot het aanbrengen van span
of tuidraden. Hebben deze tuidraden een aanmerkelijke
lengte, dan kan het voorkomen dat een gedeelte der energie
van het magnetische veld ook in deze draden stroomen gaat
induceeren, wat een verlies beteekent. Dit voorkomt men,
door de draden onder te verdeelen' in kleinere stukken, ■
gescheiden door isolatoren. De antenne-isolatoren voor radiogebruik kunnen verschillende vormen aannemen. Een zeer
goede vorm is in fig. 107 weergegeven.
De antennedraad A. dient hierbij geisoleerd te worden
van den spreider C., die dient om de draden op afstand te
houden. De stroomen moeten gedwongen worden langs de
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invoerleiding te gaan. Meestal zijn de iso
latoren van porselein vervaardigd, welk
materiaal zeer goede isoleerende eigen
schappen bezit.
Men dient er op te letten dat het por
selein geglazuurd is, daar anders bij regen
achtig weer een ruwe porseleinen opper
vlakte niet zoo gemakkelijk water laat
afvloeien als een geglazuurde. Blijft het
water op den isolator liggen, dan gaat
het grootste gedeelte der isoleerende wer
king verloren, omdat een gedeelte der
hoogfrequente stroomen zijn weg neemt
door het water. (Vloeistoffen geleiden den
stroom!)
De weg dien de stroomen af te leggen
hebben bij den afgebeelden isolator wordt
door den gegroefden vorm aanzienlijk
lastiger en langer, wat dus de isoleerende
werking ten goede komt. De invoerdraad
dient op den antennedraad gesoldeerd te
worden, daar anders na eenige weken van
electrisch contact geen sprake meer is.
Eenige meters onder de antenne worden
de invoerdraden te zamen gebracht en
weer gesoldeerd om dan verder als één
draad naar de apparaten gevoerd te wor
den. De afstand van 2 opeenvolgende
parallelle draden van een meerdraadsantenne blijve boven één Meter. Brengt
men de draden dichter bij elkaar, dan
wordt het opvangend vermogen niets beter.
Jn het algemeen is echter het doel van
meerdraadsantennes het vergrooten der
capaciteit van de antenne. Voor zendantenne’s moge dit van nut zijn, voor een
amateur-antenne is een twee- of driedraadsantenne zeker genoeg. Vooral dient
er op gelet te worden, dat de parallelle
draden allen eenzelfde lengte bezitten.
De draad B bevestige men stevig aan
den meestal houten spreider C, waarna
men twee draden in V-vorm maakt
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vanaf den spreider naar het punt F. Een goede afstand van F
tot den spreider is ongeveer één meter. Bij F zet men weel
een isolator waarna aan dezen isolator de staalkabel of het
touw komt waarmede de antenne opgeheschen wordt. Het
hijschbaar maken van de antenne is met het oog op eventueele reparatie of inspectie van groot voordeel. De katrol
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INVOER

B
Fig. 107
wordt dus aan de mast bevestigd (fig. 108). De T-antenue
kan eender gebouwd worden, met dit verschil, dat de af
takking voor den invoer precies in liet midden geschiedt.
Hierbij is dan aangenomen dat de capaciteit gelijkmatig
over de geheele lengte van de draden verdeeld is, iets, dat
bij de meeste amateurs antennes niet voorkomt, daar meestal
in de buurt van den eenen mast meer of minder geaarde voor
werpen, zooals boomen of daken of regenpijpen voorkomen
als bij de andere. Men krijgt hierbij met zooveel toevallige
omstandigheden te maken, die van te voren niet overzien
kunnen worden dat de T-antenne m. i. niet de voor amateurs
aangewezen antenne is. Alleen toch in het bovengenoemde
geval van gelijke capaciteit en zelfinductie der twee stukken
kan het voordeel van de T-antenne, nl. het niet vertoonen
van eenig lichteffect tot zijn recht komen.
De L antenne heeft nogal richteffect, d.w.z dat zij uit
de richting in het verlengde van de antenne beter ontvangt
als uit de richting daar loodrecht op. Dit mag echter niet
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als een bezwaar aangezien worden, daar door ongunstige
ligging van de aard verbinding, die het lichteffect beïnvloedt,
bij amateurs van het sterke richteffect meestal weinig of
niets te bespeuren valt.
De invoerleiding zal wel haast altijd door een raam binnens
huis gevoerd worden. Men boort daartoe een gat in den stijl

Fig. 108

en steekt daarin een porseleinen invoerbuisje of invoertulletje. De antennedraden houdt men steeds zoover mogelijk
van muren verwijderd. Als regel geldt dat men goed zal doen
de geheele invoerleiding zoo kort en recht mogelijk te houden.
Men vermijde scherpe hoekige bochten op het geheele
traject.
Bij ongelijke hoogte boven den grond van de twee masten
maakt men den invoer liefst op het laagste punt.
Over de lengte van de antennedraden wordt meestal
gezegd : „zoo lang mogelijk”. Ook dit is een verkeerde practijk.
Een maximale lengte van 35 meter is ruimschoots voldoende.
Een tweedraadsantenne van b.v. 70—80 M. lengte kan een
eigen golf bezitten van 400 M. Wil men op een dergelijke
antenne signalen van 200 M. golflengte opvangen dan dient
men de eigengolf, die, door het in voegen van zelfinductie,
noodig voor secundaire koppeling, nog aanzienlijk vergroot
wordt te verkleinen, wat steeds met daling van het nuttig
effect gepaard gaat. Men kan, voor ontvangst althans, de
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golflengte beter 10000% vergrooten dan 100% verkleinen.
Daarbij komt dan nog, dat men, met een genereerenden
ontvanger op een dergelijke antenne aangesloten, de ont
vangst soms kilometers in de rondte stoort. Hierbij bedenke
men vooral: „wat gij niet wilt dat U geschiedt”, enz. Mij zijn
gevallen bekend waarop met antenne’s van respectievelijk

Fig. 109

8 en 9 M. lengte in den Haag resultaten bereikt werden; die
toch minstens in geluidsterkte gelijk stonden met de ont
vangst van vele amateurs op antennes van 40 M. De lucht
storingen waren bovendien tot een minimum teruggebracht.
De aardverbinding verdient ook onze aandacht. Een
goede aarde verkrijgt men door soldeeren van een draad
op de waterleiding. Men late hiertoe nadat de hoofdkraan
afgesloten is, eerst het water uit de leiding loopen door
minstens twee kranen in huis open te zetten. Hier vandaan
gaat men dan met een zoo kort en zoo recht mogelijke ge
ïsoleerde leiding naar de toestellen. Het moet nl. één uitge
sproken aardverbinding zijn. Maakt de draad tusschen toe
stellen en waterleiding onderweg plaatselijk een halve aard
verbinding, wat b.v. door aanraking van muren kan ge
schieden, dan zal een gedeelte der geïnduceerde stroomen
op deze plaats een weg naar aarde vinden. Hier is echter
een zeer hooge weerstand voorhanden, door de halve, slechte
verbinding. De weerstand van deze gehèele trillingsketen
antenne-spoelen-condensatoren-aarde wordt hierdoor aan
zienlijk vergroot, wat een groot nadeel is voor het verkrijgen
van scherpe afstemming en heldere signalen.

HOOFDSTUK XIX.
Lijsten en tabellen.
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Tot slot van dit werkje volgt hier een overzicht van de
meest voorkomende telegrafie- en telefoniestations met
aanduiding der z.g. roepletters, welke letters door ieder
station voor het begin en na het einde van het werk
worden gegeven.
Behalve concerten, nieuws, kindervertellingen enz. ziet
men, dat door de stations Parijs en Namen ook tijdseinen
worden gegeven, die kunnen dienen, om steeds den juisten
tijd ter beschikking te hebben. Hierbij komt men al gauw
in conflict met den veel geroemden Amsterdamschen tijd, die
zooals door den heer Corver wordt uitgedrukt „als een
unicum van eigenwijsheid prijkt te midden van de door alle
beschaafde volkeren aangenomen tijdregelingen”
Dit is helaas, maar al te waar. Overal in het buitenland
worden tijdseinen op ronde uren of kwartieren gegeven.
Om onzen tijd te krijgen moet bij alle uren 19 minuten 32
seconden en 14 honderdste deelen eener seconde worden op
geteld! In de praktijk rekent men natuurlijk met 20 minuten
tijdsverschil tusschen Amsterdamschen tijd en normalen
(Greenwich) tijd.
De hier volgende lijst maakt geen aanspraak op volledig
heid. Dit is niet wel doenlijk, daar een volledige lijst binnen
een week zooveel veranderingen ondergaat, dat men eigen
lijk weer een nieuwe moet maken.
Daarom doet ieder amateur beter zich op een weekblad
op dit gebied te abonneeren. In de weekbladen vindt men
altijd de programma’s der concerten met de golflengtes en
seintijden opgegeven, zoodat men van week tot week op de
hoogte is met hetgeen wat er te hooren is. De in Nederland
verschijnende bladen zijn naar ik meen drie in getal. Een
overzicht is hierbij gegeven.
1. „Radio Wereld” weekblad voor amateurs een goed
semi-technisch weekblad dat voor iedereen wat geeft in den
vorm van praktische bijdragen. Volledige lijst der omroepstations en programma’s.
2. Radio-Express het orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie. Eveneens een weekblad.

3. Eleclro-Radio een veertiendaagsch tijdschrift voor
amateurs.
Sommige plaatselijke radioclubs zijn doende nog een eigen
orgaan te stichten voor de Nederlandsche Radio Unie
waar al deze clubs zich in vereenigd hebben. In verband
hiermede wil ik nog wijzen op het groote nut, dat het voor
den amateur heeft, zich te vereenigen in clubs e.d. Dit kan
niet anders dan het geheel ten goede komen. Gedachten
wisseling op clubavonden toch is het beste middel om radio
te begrijpen en te leeren waardeeren, en steeds met het
nieuwste op de hoogte te blijven.
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LEES- EN D1ENSTTEEKENS.
Punt (.)
Komma (,)
Kommapunt (;)
Dubbelpunt (:)
Vraagteeken (?)
Uitroepteeken (!)
Apostrophe (')
Aanhalingsteekens („ ”)
Haakjes ([ ])
Onderstreping
Oproepteeken

fei

Scheiteeken
Begrepen
Ontvangen
Verzoek om te
zenden
Wachten
Vergissing
Noodsein voor
schepen
Sluitteeken
Einde van het werk
Afstemteeken

LIJST DER TELEGRAFIE- EN TELEFONIESTATIONS.
(Uren in Amsterdamschen Tijd)

Naam

Smit en Hooghoudt
Amsterdam
Ncderlandsche Seintoestellenfabriek
Hilversum
Chelmsford
Cardiff
Aberdeen
Londen Marconihouse
Alanchester
New Castle
Bournemouth
Biriningham
Glasgow
Persbureau Vas Dias
Amsterdam
Effectenbeurs
Amsterdam
Parijs Eiffeltoren
Levallois (Société
Fran?aise Radio
Electrique)
Königswusterhausen

Eberswalde
Brussel
Ecole Supérieure Parijs

Parijs Eiffeltoren

Nauen

Roepletter Golflengte

P.A.5
?

I W. A.
1 L.O.'
z«;
52 N.
6 B M.

I S C.

Aard van
liet
gegevene

1050

concert

1050

>1

1600
353
360
370
385
400
410
425
415

»
tf

laatste
nieuws,
opera's
operettes
kindervertellingen
pers- en
marktbcr.
koersnoteeringen
weer
bericht
concert

Tijden waarop gewerkt wordt

Woensdag 8-10 n.m.
Zondag 8-10.30 n.m.
Alaandag 6-7 n.m.
Donderdag 8 -10.30 n.m.
Dagelijks 3.50-4.50 en 5.20-10.50
dito
[n.m.
„
11.50 v.m.- 12.50 n.m.
5.20-10.50 n.m.
„ 3.50-4.50 en 5.20-10.50 n.m.
„ 4.05-10.50 n.m.
„ 3.50-4.50 en 5.20-10.50 n.m.
dito
ft
ft

ff

Dagelijks8.15-8.30,10-10.15,11.301135, 11.45-11.55 v.m., 12.152000
P.C.F.F.
1230, 1.05-1.20, 3-3.30 n.m. en
4.15-430 n.m., behalve Zondags
F.L.
2600
Dagelijks 7 v.m., 11.35 v.m., 6.40
n.m. (soms concert) 10.35 n.m.
S.F.R.
1780
12.05 n.m., 4.05 n.m., 7.50 n.m.
Zondags 9.20-10.05 n.m. dans
muziek
L.P.
beurs- en 6.20 v.m.-450 n.m. Maandag 7.204000 M.
koersbe8.20 n.m. concert, Zondag’s
richten
10.20-12.20 v.m. concert. Deze
concerten op 2700 M.
I. 8
2700
concert
Dinsdag 7.20-8.20 n.m.
Vrijdag dito
B.A.V.
1100
12.20 dagel. weerbericht,Dinsdag
9.20 n.m. concert, Donderdag
dito. Zondag 6.20 n.m. concert
?
450
concert
Maandag 8 n.m. opera niet ge
regeld, Dinsd.7.50 n.m. concert
Woensdag 3.50-4.20 n.m. „
Donderdag 7.50 n.m.
„
Zaterdag 550-6.50 n.m.
„
TELEGRAFIE-STATIONS (tijdseinen)
F.L.
2600
Tijdsein
9.45-9.46 v.m.-------------------9.47 55 sec., 9.47 57 sec. en 59 sec.
telkens één streep, één sec. lang.
9.48 55, 57 en 59 sec. dito
9.49 55, 57 en 59 sec. „
v.m. 11.04-11.04 55 sec.---------------„ 11.05 één punt .
„ 11.06-11.0655 sec.—..
„ 11.07 één punt .
„ 11.08-11.08 55 sec.—..
„ 11.09 één punt .
Om 11.04 n.m. hetzelfde sein
P.O.Z.
3100
Tijdsein
12.15v.m. oproepteekens (...—,
en gelijk
...—), 12.16 P.O.Z. M.G.Z.
tijdig op
(Mittlere Greenwich Zeit)
13000 Al.
12.17-12.20 zie Parijs 9.47 - 9.50.
ongedempt
12.15 n.m. hetzelfde sein.

Tabel,

bevattende gegevens der verschil
lende

DRAADDIAMETERS.

Dikte m/m.

Meter per
K.G.

0.1

14304

0.07

6400
3576
2300

0.16

0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1.1
1.2
1.5
2.—

1589
1168
894
706
572
397
292
224

177
143
118
99
64
36

Gewicht per
M.

0.28
0.44
0.63
0.86

1.12
1.42
1.75
2.52
3.43
4.47
5.66
6.99
8.46

Weerstand
per M. in Q

2.215
1.—
0.554
0.35
0.247

0.181
0.138
0.119
0.089
0.062
0.045
0.035
0.027
0.022

10.07
15.73

0.018
0.015
0.01

27.96

0.0055

Lengte per
in M.

0.45

1.02
1.81
2.82
4.06
5.53
7.22

9.14
11.28
16.25
22.12
28.90
36.57
45.14
54.60
65.—

101.6
180.5

V
TEEKENS IN EEN SCHAKELSCHEMA.

Hoogfrequent ge
koppelde kringen.

Batterij.

Wisselstroombron.
g

L Variometer.

s

?

Vonkbrug.

B

_L
T

Vaste condensator.

Volt- of Ampère
nieter.

*

Variabele
condensator.

Contact (kristal)
detector.

Vaste weerstand.

Tweeelectrodenlamp.

n

Drieelectrodenlamp.

Variabele
weerstand.

t>

Potentiometer.

Vaste zelfinductie.

?
o
c*

?

Telefoon.

Antenne.
Zelfinductie
met glijcontact.

4

Aard verbinding.
Transformator met
ijzeren kern.

Een korte golfgenerator voor golven van 2—5 Meter.

1'!

:
.•
*

i
i

tv

• v.‘

Vij flamps-weerstandsgekoppelde hoogfrequentversterker
met afstemcondensator.

Ecnige spoelen wikkeli n gen. Van links naar rechts: de
gewone cylinderwikkeling, een spoel met minimumverliezen en -capaciteit, de honigraatspoel, deCoronaspoel,
de Lissenagon (een Engelsche spoel van Lissen Ltd.),
de Tangentspoel, de gewone cylinderwikkeling voor
verwisselbare spoelen toegepast.

nri.

Eenige ontvang- en zendlampen. Middelste rij van links
naar rechts: de Philips D II, de Philips A 110 (een van
de beste lampen, die bij minimum gloeidraadverbruik
de best denkbare resultaten geeft) de Philips E lamp,
de Philips miniwatt dubbelroosterlamp, de Mullard
L. F. Ora lamp, de Mullard D. F. Ora lamp, de R. E.
26 dubbelroosterlamp van Telefunken, de Philips Z. II
zendlamp, Vóór deze serie ligt de R. S. 5 zendlamp van
Telefunken. Achter: de ZIV 250 Wattlamp van Philips.

r

De „Pije” laagfrequenttransformatoren voor „balans”
(push-pull) versterldng. Linies de ingangs- rechts de
uitgangstransformator.

De golfmeter-zeefkring van „General Radio”. Met uitwis
selbare spoelen (3 stuks) is het bereik 37,5—1000 Meter.

Lek- en koppehveerstanden van Dubilier. De koppelweerstanden zijn uitermate geschikt voor weerstandsversterking.

Lood-accumulatoren voor radiogebruik.

Een Lissen en een Pije laagfrequenttransformator.

*

>

Hoogfrequent-transformatoren van
„Gencral-Radio”. Maximum verster
king op 9000 Meter. De instrumenten
zijn bedoeld in apparaten met golflengte-transformatie. Voor bijzonder
heden zie men den betreffenden tekst.

*

i

i

De variable condensator met zeer geringe
verliezen (z.g. >>Lo\v-Loss,,-type) van
Hart & Hegeman.

A

r

Hart & Hegeman
Gloeist roomweerstand.

De Magnavox luidspreker voor
zeer sterke eindgeluiden.

P

1

%\
- ■

!i

Stoppen en klinken voor het inschakelcn der telefoon
van Mart & I-Iegeman.
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T elefunken
levert

RADIOTOESTELLEN
LAMPEN-TELEFONEN
enz.
Vraagt prijsopgaaf

Siemens & Halske A.G., Filiale ’s-Gravenhage
Afd. Telefunken
Telefoon 11830

Huygenspark 38/39
Intercomm. letter E

Handboek der Sporten
ONDER REDACTIE VAN K. H. VAN SCHAGEN
Deel I

Deel II

Geschiedenis van de Sportbe
oefening in Nederland Leo Lauer
Athletiek . . . . J. H. Dobbinga
Voetbal
M. Houtkooper
Zwemmen . . K. H. v. Schagen

Korfbal. . . Mr. H. W. Vliegen
Honkbal .... E. Bleesing en

J. C. G. Grasé

Prijs in slap linnen ƒ 3.90

Hockey .... G. J. Scheurleer
Kaatsen
F. Wiersma
Turnen . . . H. C. Th. W. Kok

Deel III

Prijs in slap linnen ƒ 3.50

Schermen . . Dr. W. P. Hubert
van Blijenburgh
Boksen . . . J. van Hamersveld
en HL Mulder
Krachtsport . . G. B. J. Looman

Roeien.................. Ds. J. A. Bijl
Lawn Tennis . G. J. Scheurleer
Cricket . . . Henri van Booven

Prijs in slap linnen ƒ 3.50

Prijs in slap linnen ƒ 3.90

Deel IV

Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij, Rotterdam
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