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VOORWOORD.
De Heer ERNEST H. ROBINSON (5YM) heeft dit boek
geschreven om in eene bepaalde behoefte te voorzien. De meeste
amateurs kennen de methoden van het behandelen van apparaten
welke ontworpen zijn om signalen op golven van een paar
honderd tot een paar duizend meter, te ontvangen. Doch wanneer
een amateur tracht lange afstand signalen te ontvangen welke
op kortere golven binnenkomen, dan zal hij meestal bijzondere
moeilijkheden ontmoeten. De Heer Robinson heeft deze moeilijk
heden eveneens ontmoet en grootendeels overwonnen, en hij
biedt ze den lezers in dit boek aan met zoodanige inlichtingen,
die hen voor het maken van fouten zullen behoeden.
De schrijver toont ons hoe apparaten voor korte golf ont
worpen en gebouwd moeten worden, geeft velden voor onder
zoekingen aan en geeft zijn lezers in het algemeen belangrijke
inlichtingen omtrent dit onderwerp.
EDWARD E. JONES
Redacteur ..Amateur V/ireless”
en ,. Wireless Magazine
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HOOFDSTUK I.
Bijzondere voorzorgen voor het werken met korte
Golflengten.
Met de snel toenemende belangstelling in hoogere
frequenties, of kortere golflengten, is ook een nieuwe
techniek van ontvangst verreden. Naarmate de golf'
lengten waarmede amateurs experimenteerden lager en
lager werden en de beroeps'onderzoekers hen daarin
volgden, bleek het meer en meer, dat de gewone appa'
raten voor ontvangst zooals deze voor omroep'ontvangst
vervaardigd werden, niet in staat waren het werk, dat
zij doen moesten, behoorlijk te verrichten.
Hoog frequente energie, uiterst klein in kracht, doch
met drie millioen en meer trillingen per seconde, ver'
eischte apparaten, die met meer zorg, nadenken en
kennis ontworpen en geconstrueerd waren dan die
welke in de eerste omroep'dagen voldeden voor wat
men toen „korte golven” noemde. Het bleek dat ieder
onderdeel van het gewone apparaat, de spoelen, spoel'
houders, variabele condensators, de lampen, lamphou'
ders tot zelfs de ebonieten paneelen, de verlangde ener'
gie absordeerden of wel deden afvloeien. Tegen den
tijd dat de samenstellende deelen van het apparaat de
binnenkomende signalen verwerkt hadden, was er wei'

7

nig voor de telefoon overgebleven om aan de ooren
van den onderzoeker over te brengen.
DE TWEE HOOFDPUNTEN.
Bij het bouwen van een apparaat voor korte golf'
lengten, moeten twee hoofdpunten in het oog gehouden
worden. Het detector systeem moet gevoelig zijn en
de trillingskring, gevormd door de afstem'inducties en
condensators, moet in staat zijn over alle golflengten,
waarvan de ontvangst verlangd wordt, te trillen.
Wij kunnen hier een derde punt aan toevoegen: de
trillingskring moet stabiel zijn, zoodat het genereeren
zonder moeite juist in' of uitgeschakeld kan worden.
In het eerste geval is het de beste stand voor ontvangst
van lange'afstand'telegrafie en in het tweede voor lange'
afstand'telefonie.
ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.
Het kost weinig moeite zich een gevoelig detector'
systeem aan te schaffen. De drie'electrode'lamp, ge'
maakt voor de bekende „rooster'detectie1' en voorzien
van terugkoppeling, in andere woorden, van een middel
om de energie terug te voeren van de plaatsstroom naar
de roosterstroom, is een detector van groote gevoelig'
heid.
Stabiliteit en gemakkelijke behandeling van de terug'
koppeling zijn moelijker problemen.
Stabiliteit kan verkregen worden door weglating van
alle onnoodige capaciteit aan het toestel, en door goed
8

toe te zien dat alle knoppen geaard zijn. Ook dient lek'
kage tot een minimum beperkt te worden. Bij zeer hooge
frequenties is lekkage van de energie moeilijk te con*
troleeren. Indien een gewoon eboniet'paneel gebruikt
wordt om condensators en lampen te ondersteunen, kan
men veilig aannemen, dat de lekkage zeer groot zal
zijn. Men heeft getracht dit euvel te verhelpen door
het apparaat op glas op te stellen of een glazen plaat
te gebruiken, doch ook dit hielp niet, glas bleek niet
te voldoen.
Het beste is om eiken variabele condensator op een
separaat stuk eboniet te monteeren en een grondplank
te gebruiken van een of andere houtsoort welke groote
weerstand heeft voor hoogfrequente energie. Methoden
om zuivere afstemming van terugkoppeling te verkrij
gen zullen wij afzonderlijk aangeven bij het behandelen
van de verschillende schema’s. In het algemeen komen
deze methoden hierop neer, dat men zulke voorzorgen
in de kringen aanbrengt, dat verandering van de graad
van terugkoppeling de golflengten niet verandert. Bij
een gewoon inductief'toestel met inductieve'terugkop'
peling aan de antenne'Spoel heeft elke verandering in
de koppeling tusschen de twee spoelen eene verande'
ring in de golflengte ten gevolge, veroorzaakt door ver'
andering van inductie van de afstemspoel. Dit euvel
kan gemakkelijk verholpen worden.
Ook voor korte'golf'werk moeten alle gewone regels,
welke gelden voor het bouwen van een bruikbaar
apparaat voor omroep'ontvangst, opgevolgd worden;
9

hun belang is echter nog veel grooter. Het ontwerp
wordt zéér belangrijk, niet uit een oogpunt van mooi'
heid, doch van electrische gevoeligheid. De opstelling
van elk deel moet bestudeerd worden met betrekking
tot alle andere onderdeden van het toestel. Wij sullen
aan dit onderwerp een apart hoofdstuk wijden.
HOOGFREQUENTE VERSTERKING.
Zonder te willen zeggen dat een hoogfrequente ver'
sterking voor golven beneden 100 M. geen doel heeft,
is het een feit, dat zeer weinig onderzoekers, die spe'
cialiseeren in lange'afstand'ontvangst, niets anders ge'
bruiken dan een detector lamp, gevolgd door één trap
van laag'frequente versterking. Het schijnt dat op korte
golven zelfs de verst verwijderde signalen, zooals b.v.
van Australië en Nieuw'Zeeland, op goede sterkten
doorkomen en het is daarom niet noodig de moeilijk'
heden van afstemmen en zoeken te vermeerderen door
nog een afgestemde trillingskring eraan toe te voegen.
Super'heterodyne ontvangst, welke in de gunst scheen
te komen toen de kortste golflengte 150 M. was, is
thans niet meer zoo populair bij de „D. X/^menschen.
Hiermede zijn zeer luide signalen te verkrijgen en de
behandeling is zéér eenvoedig, doch het is nutteloos
vijf of zes lampen te gebruiken, wanneer het werk zeer
goed met twee te doen is.
HET ISOLEEREN VAN HET APPARAAT.
Welk type apparaat men ook gebruikt, de volkomen
10

isolatie ervan, alsmede van de aangesloten batterijen
van de aarde, is aan te bevelen. Dit kan bereikt worden
door het apparaat op glazen of porceleinen voeten te
zetten. Kleine aarden of glazen potjes kunnen uitstekend voor dit doel als voeten gebruikt worden en zijn
in de meeste huishoudens in voldoende hoeveelheden
bij de hand. Het verdient ook aanbeveling de telefoon
van het apparaat te isoleeren, daar de capaciteit van
den luisteraar dikwijls een nadeeligen invloed op de
trillingen heeft, zelfs wanneer een laagfrequente trans-

Fig. 1. Lamphoudcr voor korte-golf apparaten.

formator tusschen den detector en de telefoon geplaatst
is. Deze isolatie van de koptelefoon wordt het gemakkelijkst bereikt door een kleine hoogfrequente smoorspoel in iedere telefoondraad aan te brengen; 50 of
60 windingen om een koker van 2Yi c.M. diam. is
alles wat noodig is en 0.4 m.M. dubbel katoen om
sponnen draad is hiervoor bruikbaar. De werkelijk ge
bruikte inductie schijnt niet van overwegend belang
te zijn, maar de eigen capaciteit moet zoo laag mogelijk
gehouden worden.
11

KEUZE DER LAMPEN.
De keuze der lampen is van groot belang. Men moet,
om van goede resultaten verzekerd te zijn, uit de tak
rijke typen, die iedere lampenfabriek op de markt
brengt, de beste detectorlamp kieken. Bij de bekende
Philips'serie is dit b.v. de A 415. Overigens geeft iedere
fabrikant hierover gaarne uitvoerige inlichtingen.
HET MAKEN DER LAMPHOUDERS.
De capaciteit, die ook bij de lamphouders zoo laag
mogelijk gehouden moet worden, kan op twee ma'
nieren belangrijk verminderd worden.
De eene manier is om den lamphouder geheel weg
te laten en de verbindingen direct aan de lamp'pootjes
vast te soldeeren. Hierdoor verdwijnt de lamphouder'
capaciteit geheel, maar een nadeel is, dat de lamp niet
veranderd kan worden zonder te soldeeren en wanneer
een lamp dan ophoudt te functioneeren midden in eene
belangrijke uitzending, is dit voor den luisteraar zeer
onaangenaam. In ieder geval is de capaciteit van de
moderne, goed geconstrueerde houders zóó gering, dat
deze manier nauwelijks de moeite, die eraan verbonden
is, waard is.
De andere manier is om de huls van de lamp met de
pennen, af te nemen. Hierdoor verdwijnt al de capaci'
teit tusschen pennen en uitwendige montage'deelen der
lampvoet geheel. Het nadeel hiervan is, dat de bewer
king tamelijk lastig is en men de lamp licht kan be'
derven.
12

Buitendien verdwijnt de grootste capaciteit van alle
hierdoor niet, n.1. die, welke gelegen is in dat gedeelte der
glasballon, waar de draden uit de lamp geleid worden.
Om de huls van een lamp te verwijderen, moeten de
dunne draden welke aan de voet dicht bij de pen'
nen naar buiten komen voorzichtig los gesoldeerd wof
den van de pennen en van alle stukjes soldeer ontdaan
worden, zoodat zij gemakkelijk door de kleine gaatjes
van de huls waarin zij gevat zijn, passeeren. De lamp
kan dan gedurende drie minuten ongeveer in kokend
water gedompeld worden, waarna hij los genoeg is om
verwijderd te kunnen worden.
Wanneer de lampen een koperen huls hebben, zijn
de voeten gemonteerd op een rond plaatje van een of
ander isolatiemateriaal. Dit plaatje moet eerst wegge'
trokken worden, waarbij men zorg moet dragen dat
de draden, die er door heen geleid zijn, niet buigen
of breken. Indien de koperen huls nog gedeeltelijk aan
het glas van de lamp met cement gehecht is, dan kan
dit cement verwijderd worden door het voorzichtig met
een dun mesje weg te schrapen. De van de huls ontdane lamp kan dan gemonteerd worden tusschen twee
schijven van hard karton, welke op een voet bevestigd
zijn als in Fig. 1 aangegeven is. Gesoldeerde verbindingen moeten aan de dunnen draden aangebracht wor
den en zoodoende aan de lamp verbonden worden.
De laag frequente lamp moet het meest geschikte
fabrikaat zijn voor de soort detector waarmede zij ge
bruikt wordt.
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ROOSTERWERKEN.
Onderdeden, als roosterdekken, verdienen de aan'
dacht. De waarde van de lekweerstand is van belang
om gemakkelijk genereeren te verkrijgen, en de gemak'
kelijkste manier om de volmaakte rooster'weerstand te
krijgen is wel door het gebruik maken van een varia'
bele lekweerstand. In theorie is dit zoo, maar in de
werkelijkheid zal men vinden dat de meeste variabele
lekweerstanden ongewenschte geluiden medebrengen,
welke het ontvangen van zwakke signalen moeilijk, zoo
niet onmogelijk maken. Het beste is dan om twee of
drie roosterlekken aan te schaffen van goed maaksel en
bekende waarden tusschen twee en vijf megohm, deze
te probeeren en die, welke de beste resultaten geeft,
te behouden. Vaste lekweerstanden van bekend maaksel
moeten constant zijn en volkomen geruischloos werken.
VARIABELE CONDENSATOREN.
Losse contacten in eenig deel van de stroomkring
moeten vermeden worden. Daar de variabele conden'
satoren de eenige beweegbare deelen zijn, in de meeste
schema’s, welke voor korte golf werk gebruikt worden,
moeten zij met zorg gekozen worden. Variabele con'
densatoren welke goed schijnen en welke goed voldoen
in apparaten gemaakt voor omroep'ontvangst, waar men
nooit zóó dicht op den rand van genereeren komt,
worden dikwijls onduldbaar lastig zoodra zij in een
korte'golf toestel geplaatst worden. De eenige bruik'
bare condensator voor korte'golf werk is die waarvan
14
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de beweegbare platen in contact met het metalen
frame zijn.
Dergelijke variabele condensatoren werden het eerst
in Amerika vervaardigd, doch thans zijn ook zeer goede
van Europeesch fabrikaat verkrijgbaar. Een goed punt
van dit type is dat het isolatiemateriaal tot een minimum
gereduceerd is, waardoor afvloeiing beteugeld wordt.
Het bestaat gewoonlijk uit twee smalle ebonieten plaat'
jes, welke gegroefd zijn om de vaste platen te bevatten.
De verbinding met de beweegbare platen moet soliede
zijn. Gewoonlijk wordt een spiraalveer voorgeschreven.
Er wordt beweerd dat zulk een contact voor korte
golven niet aan te raden is, omdat de veranderende
positie van het veertje de capaciteit doet varieeren en
eensklaps kan doen veranderen.
METHODE IN HET MON'
TEEREN NOODZAKELIJK.
Bij het aanbrengen van de draden, moeten de onder'
deelen zóó opgesteld zijn, dat de draden op flinke af'
stand van elkaar verwijderd zijn en tegelijkertijd den
kortsten weg volgen. Tenzij de bouwer veel ondervin'
ding heeft en precies weet wat hij doet, moeten nergens draden zijn die met andere parallel loopen. Alle
draden moeten zóó aangebracht worden, dat zij elkaar
onder groote hoeken kruisen. Het is mogelijk om enkele
draden parallel te laten loopen en vrij dicht bij elkaar,
teneinde een neutraliseerend effect te verkrijgen en de
stabiliteit te verhoogen, maar alleen in een laboratorium,
15
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hetwelk zéér volmaakt met meetinstrumenten is uitge*
rust, kan dit gebeuren.
Geen isolatie kan geduld worden op draden welke
voor inwendige verbinding gebruikt worden. De draad
moet aan hoog frequente energie zoo weinig mogelijk
weerstand bieden. Glad vertind koperdraad 1 m.M. is
goed. Stijf koperband vertind en 5 m.M. breed, is beter.
Het is aÜen, die met korte golven werken, wel bekend
dat hoog frequente energie voornamelijk langs de opper'
vlakte van den geleider loopt. Doch het dringt tot
zekere hoogte ook onder de oppervlakte door, waarbij
het een soort traagheid opwekt, welke tot een ernstig
verlies kan leiden.
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HOOFDSTUK II.
Het plan voor korte-golf apparaten*
Nu wij in het vorige hoofdstuk de speciale
voorzorgen nagegaan hebben, welke voor kortegolf ontvangst genomen dienen te worden, kunnen
wij thans overgaan tot het ontwerpen en teekenen
van een apparaat.
Op het punt waar wij thans gekomen zijn, is het
niet noodig een speciaal schema te kiezen, daar
alle schema’s dezelfde samenstellende deelen be
vatten, zelf-inducties, condensators (variabele en
vaste), draden en andere deelen.
MAGNETISCH KRACHTVELD.
Elke zelf-inductie en elke condensator heeft,
wanneer het apparaat werkt, een bepaald veld van
electrische energie om zich, en ons hoofddoel moet
zijn te zorgen, dat deze velden niet op elkaar in
werken. Ook moet in het oog gehouden worden,
dat alle draden welke dienen om onderdeelen te
verbinden elk hun eigen veld hebben en dat ook
voorkomen moet worden dat deze velden dooreen
loopen. Het is een voordeel als wij in staat zijn in
onze gedachte een beeld te vormen van de onzicht
bare krachtlijnen welke ieder onderdeel omringen
17
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en zijn veld vormen, opdat wij vaste lijnen kunnen
volgen in het ontwerpen en teekenen.
Laat ons eerst een gewone zelf-inductie nemen.
Fig. 2 geeft een ruw doorsnee-diagram van een
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Fig. 2. Magnetisch krachtveld om gewone spoel,

.zelf-inductie en van het soort veld, dat verwacht
mag worden eromheen te bestaan. De stippellijnen
stellen het veld voor en men moet in het oog hou*

t

/
*

#

.*•*'.

\

V

I

t

I

#
Fig. 3. Krachtveld om een „mand-bodem" spoel.

den, dat elk dezer lijnen een bepaalde gesloten lus
is, zooals de beide buitenste lijnen aan iedere zijde
van de spoel aangeven.
De lijnen strekken zich verder van de einden
18

van de spoel uit dan van de zijden en dus kunnen
wij andere onderdeelen dichter bij de zijden van
zoo een spoel plaatsen dan bij de open einden. In
Fig. 3 is aangegeven een deel van een spinnewebof korf-spoel, gemaakt in den vorm van een cirkel.
Ook hier is het veld het sterkst op een punt parallel
aan de open zijde van de spoel. Het veld rondom
een draad kan aangegeven worden als Fig. 4,

Fig. 4. Krachtveld om een draad.

waarbij men de draad in dwarsdoorsnee ziet als
een zwarte stip. De gestippelde lijnen zijn de
krachtlijnen.
Hoe ’t bij een condensator is, wordt door Fig. 5,
voorgesteld, waarbij eenvoudigheidshalve de con
densator met slechts twee platen wordt voorge
steld. Het omgeven van den condensator met isolalie-materiaal heeft geen invloed op de krachtlijnen.
De eenige manier om te voorkomen dat de
krachtlijnen zich in alle richtingen verspreiden is
19
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door elk onderdeel in een metalen doosje te sluiten.
Dit wordt onder sommige omstandigheden gedaan,
doch het aanbrengen van groote massa’s metaal in
een korte-golf apparaat, zal waarschijnlijk meer
moeilijkheden geven dan velden welke dooreen
loopen.
Massa's metaal welke geaard zijn, veranderen
niet alleen de zelf-inductie en capaciteit van de
\\
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Fig. 5. Krachtveld van een condensator.

onderdeelen welke zij beschermen, doch hebben
ook een bepaalde invloed door het opnemen van
energie.
WERKING DER VELDEN
ONDERLING BESCHOUWD.
Daar wij ons nu de verschillende velden kunnen
voorstellen welke diverse onderdeelen vormen, is
het ons ook duidelijk, waarom de opstelling van
condensator en spoel als in Fig. 6 niet goed is. Wij
20

zien hier de spoel zóó geplaatst dat het open einde
dichtbij en tegenover een variabelen condensator
geplaatst is. Niet alleen loopen de magnetische
velden dus doorelkaar, doch er zal ook energie
opgenomen worden door het frame van den con
densator, welke geaard is of behoort te zijn. Zelfs
indien de magnetische velden niet dooreen zouden
werken, kunnen wij verwachten dat de zelf-induc-

Fig. 6. Slechte opstelling van condensator en spoel.

tie een lagere grensafstemming zal hebben dan
wanneer deze verder verwijderd ware van de
massa metaal van den condensator. De eigen
capaciteit van het apparaat zal een bepaald effect
hebben op de laagste grens van afstemming van
elke zelf-inductie. Hoe lager de golflengte waarop
wij wenschen af te stemmen hoe belangrijker het
is eigen capaciteit zooveel mogelijk te voorkomen.
Eigen capaciteiten welke slechts een gering per
centage vormen van de geheele capaciteit van de
stroomkring van omroep-golflengten, kunnen een
21

zeer groot percentage worden van het geheel wan
neer wij op 20 meter en lager afstemmen.
OPSTELLING VAN SPOELEN
EN CONDENSATORS.
De opstelling zooals Fig. 7 aangeeft is verre te
verkiezen boven elke andere opstelling van spoel
en condensator, wanneer de zelf-inductie een solenoide is. De eenige opstelling die even goed is,
is de spoel vertikaal op te stellen in plaats van
horizontaal. Dezelfde positie kan ingenomen wor
den door verwisselbare spoelen in ’n spoelhouder,
waarbij de armen welke de spoelen bewegen ver
lengd moeten worden teneinde ze buiten de frontplaat te doen uitsteken. Ook kan de spoel vóór
aan de plank geplaatst worden en de variabele
condensatoren achteraan, waarbij de assen ver
lengd worden om gemakkelijk hanteerbaar te zijn.
PLAATSING VAN LAMPEN ENZ.
In Fig. 7 is een gunstige plaatsing aangegeven
voor de lamp en de rooster-condensator en lek,
doch deze plaats moet wellicht bij verder overwe
gen veranderd worden. In ieder geval moet in het
oog gehouden worden, dat de verbinding tusschen
den rooster-condensator en het lamprooster zoo
kort mogelijk gehouden wordt, terwijl de lekrooster-verbindingen eveneens kort gehouden dienen
te worden. Daar er bovendien waarschijnlijk eene
verbinding zal zijn van den afstemcondensator
22

naar het einde van de spoel die met een einde van
den rooster-condensator verbonden is, is het wenschelijk, de rooster-condensator zoodanig te plaat
sen, dat de verbinding tamelijk kort is.
Wanneer wij Fig. 5 nog eens beschouwen, dan
zien wij dat de dichtheid van een veld om een con
densator het grootst is parallel met de platen en
niet aan de randen. Condensatoren welke zeer

Fig. 7,

Betere opstelling van spoel en condensator.

goed gemaakt zijn, zullen slechts een zeer klein
veld aan de randen hebben. Maar het punt waar
het ons om te doen is, is het effect welke de roostercondensator zal hebben op de andere onderdeelen
in de nabijheid. Wanneer hij direct op de bodem
plank gemonteerd is, dan moet hij flink van de
andere onderdeelen verwijderd zijn. Het platte
type is het best. Tenzij het roosterlek over den
condensator gemonteerd moet worden, is het goed
alle metaaldeelen van het lekvoetje te verwijderen.

23

BESCHOUWING VAN
TRANSFORMATORS.
Bij de laag-frequent-transformator hebben wij
eene groote massa metaal en eveneens magnetische
velden van groote intensiteit. Bij vele transformator-typen worden de magnetische velden door een
metalen bedekking beschermd, maar ofschoon dit
éen moeilijkheid wegneemt, voegt het een andere
er bij, doordat het wervelstroomen opwekt en
daardoor opzuigen van energie door het metaal.
De laag-frequent-transformator moet in ’n hoek
van de grondplank geplaatst worden zoover mogelijk van spoelen verwijderd. Gelukkig zijn wij in dit
deel van de stroomkring niet zoo gebonden door
capaciteitsoverwegingen in het aanbrengen van de
draden, ofschoon zij wel effect hebben op de totale
capaciteiten van het apparaat. Wij kunnen onze
onderdeelen echter op zulke afstanden plaatsen,
dat de draden kort gehouden worden, zonder dat
wij met inductie van de draden rekening behoeven
te houden. Wanneer wij te doen hebben met laagfrequente trillingen dan is capaciteit tusschen de
draden lang niet van zooveel belang als bij de hoog
frequent zijde. Ons oogmerk wanneer wij eenlaagfrequent trap aan onze korte-golf ontvanger toe
voegen moet zijn deze zooveel mogelijk van het
overige deel van apparaat geisolèerd te houden.
Men zou denken dat een apart apparaat voor de
laag-frequent trap zijn voordeelen zou hebben,
doch wij moeten de vermeerdering van batterijen
en andere draden in het oog houden. In de meeste

24
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Fig. 8. Eenige korte-golf spoelen.

Aanzicht van de grondplank van een eenvoudig Hartley ontvang-toestcl

Voor-aanzicht van een eenvoudig Hartley ontvangtoestel.

gevallen is het het beste de hoog-frequente lamp
op de zelfde grondplank als den detector te monteeren.
HOOGFREQUENT SMOORSPOEL
In apparaten welke voorzien moeten worden van
een hoog-frequent smoorspoel tusschen de plaat
van den detector en de telefoon of L. F.-transformator, dient het plaatsen daarvan met de meeste
zorg te geschieden.
Zij heeft een bepaald eigen veld en moet dus zóo
geplaatst worden, dat zij niet door andere zelfinducties loopt. In het geval de transformers be
schermd zijn, zal er geen bijzonder nadeel uit voort
vloeien, wanneer zij vrij dicht bij den transforma
tor geplaatst wordt.
CONCLUSIE BETREFFENDE HET PLAN.
De algemeene regels welke in het uitzetten en
ontwerpen van een korte-golf apparaat gevolgd
dienen te worden vereischen een grondplank van
flinke afmetingen. Het is beter deze bodemplank
te groot dan te klein te nemen. Denk steeds aan
de velden welke de verschillende onderdeelen om
ringen en vergeet niet dat, ofschoon elke centimeter
draad welke aangebracht wordt, capaciteit toe
voegt, wanneer de onderdeelen te dicht op elkaar
geplaatst worden ten einde de draden te verkorten
veel ernstiger gevolgen zullen optreden door wervelstroomen en dus tamelijk groote vermeerdering
van capaciteit.
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HOOFDSTUK III.
Korte-golf Spoelen*
Er zijn thans uitstekende spoelen in den handel,
welke speciaal gemaakt zijn voor korte-golf werk.
Het is ook mogelijk complete afstem-garnituren te
koopen, bestaande uit rooster-spoel, antenne-spoel
en terugkoppel-spoel. Dergelijke garnituren kun
nen gebruikt worden in apparaten, welke volgens
het gewone inductieve schema of het Reinartz
schema gebouwd zijn.
Het is echter waarschijnlijk, dat de meeste kortegolf-enthousiasten hun eigen spoelen wenschen te
bouwen, des te eerder, daar deze zeer goedkoop
en met betrekkelijk weinig moeite te winden zijn.
De vereischten voor een korte-golf-spoel zijn stijf
heid en gering verlies.
Wij willen met het laatste beginnen: ,,gering
verlies” beteekent, dat de spoel zooveel mogelijk
van de ontvanger energie naar de telefoon over
brengt. Hoe hooger de frequentie van het signaal
waarop afgestemd is, hoe moeilijker het is de ener
gie in de spoel te houden. Deze zal op alle moge
lijke manieren trachten te ontsnappen. De ideale
spoel is die, welke bestaat uit blank draad en niet
ondersteund wordt. Maar dan komen wij in bot
sing met onze eerstgenoemde vereischte stijfheid.
De windingen van een draad in een korte-golf
apparaat moeten steeds op denzelfden afstand
van elkaar blijven, anders hebben er veranderin
gen in de zelf-inductie-waarde van de spoel plaats
26

en dientengevolge in de golflengte. Wanneer men
b.v. op 45 M. afgestemd heeft en de spoel is niet
volkomen stijf, dan kan een lichte trilling van de
tafel of bank waarop het toestel geplaatst is, een
trilling in de spoelwindingen veroorzaken, welke
voldoende is om de signalen op de meest tergende
wijze binnen en buiten het bereik van ons gehoor
te slingeren. Eene zeer geringe beweging van één
of twee windingen van eene spoel is voldoende om
deze onaangenaamheid te veroorzaken.
De minimum hoeveelheid isolatie-materiaal,
welke noodig is om eene spoel de noodige stijfheid
te geven, hangt af van de dikte van het gebruikte
draad. Gelukkig is het alleen bij zeer hooge fre
quenties, dat uiterste maatregelen noodig zijn om
het isolatie-materiaal te reduceeren, en daar wij
voor de langere golven meer draad noodig hebben,
kunnen wij dunner draad gebruiken en meer on
dersteunend materiaal. Op deze wijze kunnen wij
een stel spoelen maken van geschikte lengte en
alle van dezelfde uitwendige afmetingen.
DE GOLFLENGTE VOOR WELKE
DE SPOEL GESCHIKT IS.
Een van de grootste moeilijkheden, wélke de
constructeur ondervindt, is het vaststellen van het
aantal windingen en de doorsnede van de spoel,
welke hij noodig zal hebben voor eene bepaalde
golflengte. De golfband van eenige spoel zal af
hangen van de capaciteit van den condensator
welke gebruikt wordt voor afstemming, terwijl de
27
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I ateqrens eveneens beinvloed wordt door de
hoeveelheid capaciteit welke in de kring overblijft
wanneer de wijzer van den condensator op het
nulpunt staat, Geen variabele condensator heeft
nul-capaciteit wanneer de tegengestelde platen
geheel van elkander verwijderd zijn.
Toevallige capaciteiten van het apparaat heb
ben een grootere invloed op de laagste grens dan
op de hoogste grens van afstemming. Dit punctueert de noodzakelijkheid om zooveel mogelijk alle
capaciteit tusschen de draden van het apparaat te
doen verdwijnen.
Liever dan aanwijzingen te geven om de noodige windingen te berekenen welke noodig zijn
om eene bepaalde golflengte te bestrijken, zullen
wij enkele voorbeelden uit de praktijk geven.
HET MAKEN VAN „LOW-LOSS”
SPOELEN.
Laat ons eerst spoelen nemen met een door
snede van 10 c.M. en 3 m.M. tusschenruimte tus
schen de windingen. Een stel van zulke spoelen
kan geschikt gewonden op de in den handel zijnde
„low-loss’vormen, welke bestaan uit 6 ebonieten
of vulcanieten staafjes, die aan beide einden, en
bij voorkeur ook in het midden, door ebonieten
ringen ondersteund worden. Dergelijke vormen
zijn zeer bruikbaar voor korte-golf werk en, of
schoon fijnere vormen gebruikt kunnen worden,
zoo zijn zij daarom voor den beginner geschikt,
dat zij geen moeilijkheden met het winden ople-
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veren. Zij moeten gewonden worden met
lj/2 m.M. blank, vertind koperdraad. Bij het aan
geven van de golflengte, die bestreken worden,
wordt aangenomen, dat een afstemcondensator
van ongeveer 0,0003 microfarad maximum capaci
teit en van goed fabrikaat, in serie geschakeld,
gebruikt wordt.
De kleinste golflengte welke men met een dergelijken vorm kan trachten te ontvangen, is zoo
ongeveer 20 M. Vier windingen zijn voldoende.
Indien men een Reinartz type apparaat wenscht
met vaste inductiespoel, dan moet deze spoel, in
dezelfde richting gewonden, eveneens ongeveer
4 windingen zijn. Tusschen de beide spoelen moet
een afstand zijn van 0.6 c.M.
Voor de 45 M. golfband (de spoel moet tus
schen ongeveer 35 en 55 M. of wellicht nog hooger, afstembaar zijn) zijn 6 windingen voor de
roosterspoel en 4 voor de terugkoppelspoel noodig. Teneinde tot ongeveer 100 M. te reiken, of
iets hooger, wint 12 keer voor de roosterspoel en
8 voor de terugkoppelspoel. De grootste spoel die
voor de korte golf noodig zal zijn, is een van 20
windingen met 15 windingen voor de terugkop
pelspoel.
Aftakkingen bestaande uit korte L-vormige
stukjes draad, moeten aan verscheidene windin
gen, aan het boven en ondereinde van iedere
spoel, gesoldeerd worden. Voor de kortste golf
lengten zijn spoelen met niet meer dan 2 aftakkin29

gen aan boven- en ondereinde van iedere spoel
noodig. Bij grootere spoelen moeten de aftakkin
gen tot ongeveer één derde van de breedte van de
spoel gaan. Een apparaat met spoelen als hier be
schreven zal later behandeld worden.
Een goed stel spoelen, hetwelk zoowel voor het
Hartley als voor het Reinartz schema gebruikt
kan worden, kan vervaardigd worden op raamp
jes zooals fig. 8a aangeeft. Het raampje is gemaakt
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4Fig. 8a. Vormer voor korte-golf spoelen.

van 2 strooken eboniet van x/2 c.M., ongeveer
1 c.M. breed en 11 c.M. lang. De draad waarvan
de kleinere spoelen gewonden worden, is dik ge
noeg om stijf te hangen zonder eenige ondersteu
ning, doch de grootere spoelen hebben een steun
noodig van dik karton tusschen de beide strooken,
of wel steunsels aan de einden, welke in groeven
gelaten worden in de hoofdstrooken, zooals fig.
8b dat aangeeft. Van het einde gezien, ziet de
spoel er dan uit als in fig. 8c. De grootste spoelen
die met 30 en meer windingen, moeten op vormen
30
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gewonden worden als in fig. 9a. Om deze vormen
te maken, is een kartonnen koker noodig van
9 c.M. doorsnede en ongeveer 2]/2 m.M. dik. Deze
wordt zorgvuldig in een oven gedroogd en dan in
een bad van gesmolten parrafine gedompeld, tot-

Fig. 9. Vormer voor groote spoelen.

dat er geen bellen meer uit het karton komen. De
koker wordt er dan uit genomen, waarna men
hem laat afdruipen en hard worden. Hij kan dan
met een zaagje in stukjes van 1 c.M. lengte ge
sneden worden. Wanneer hij behoorlijk geïmpreg
neerd is, kan men hem even gemakkelijk en gelijk
matig snijden als eboniet. Tegelijkertijd worden
stukken plat karton van 11 c.M. lengte en 2x/2

iggfaaaai
Fig. 10.

Getande strook voor vormer.

m.M. dikte op dezelfde wijze geprepareerd om de
steunsels voor de draad te maken. Deze worden
gegroefd als in fig. 9b aangegeven en op onder
ling gelijke afstanden rondom een der ringen aan31

gebracht. Stekerpennen, precies als lamppootjes,
worden dan in de ringen aangebracht, 1 aan iedere
ring als aangegeven. Vóórdat de vormen in elkaar
gezet worden, worden de strooken nog getand,
zooals fig. 10 toont, met het voor de windingen benoodigde aantal groeven, welke groeven om de
beurt hoog en laag zijn als in de figuur.
GOLFLENGTE VAN DE SPOELEN.
Een spoel van 7 windingen van draad van
2 m.M. met onderlinge afstanden van 1 c.M., zal,
wanneer gebruikt als roosterspoel van een Reinartz toestel met een 0.0002 variabele conden
sator, tot 35 M. reiken, terwijl de laagste grens
bepaald wordt door de eigenschappen van het
apparaat en de eigen capaciteit van den conden
sator. Een spoel van 12 windingen van 2 m.M.
draad op 8 m.M. onderlingen afstand, reikt tot
ongeveer 65 M. De daarop volgende grootte van
spoel moet er een zijn van 20 windingen van 1J/2
m.M. blank, vertind draad en de onderlinge af
stand moet ongeveer ]/2 c.M. bedragen. De hoog
ste afstemgrens zal ongeveer 100 M. zijn. Deze
spoelen kunnen op eenvoudige vormen gewonden
worden met 2 ebonieten strookjes, welke op de
benoodigde afstanden doorboord zijn. De grootere spoelen van 30, 40 en 60 windingen, moeten
gewonden worden op zeskantige kartonnen
vormpjes, van 1 m.M. draad wat de spoel van
30 windingen betreft, en van 0.9 m.M. of 0.7 m.M.
draad wat de andere aangaat.
32
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De spoel met 30 windingen reikt tot ongeveer 150 M.,
die met 40 windingen tot ongeveer 230 M. en die met
60 bestrijkt de korte omroepgolven, laat ons peggen tot
ongeveer 340 M.
Deze golflengten zijn approximatief en kunnen die'
nen als aanwijzing bij het winden.
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Fig. 11.
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Een ander type vormer.

VORMEN VAN „LOW^LOSS^SPOELEN.
De vorm welke kortegolf spoelen mogen hebben
wordt slechts door de vindingrijkheid van den maker
beperkt.
Zeer bruikbare spoelen kunnen gewonden worden
op vormen van
c.M. eboniet van een vorm als
fig. 11 aangeeft, Zij kunnen gemaakt worden van
koperen buis van 3 m.M., zooals gebruikt wordt voor
benzineleidingen van motorfietsen.
De gaatjes in de ebonieten raampjes moeten een
weinig grooter geboord worden dan de doorsnede is
van het draad of de buis welke gebruikt wordt. De
spoelen moeten gewonden worden terwijl de spanning
voortdurend gelijkmatig gehouden wordt, op een koker
3
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welke een weinig kleiner is dan de vereischte doorsnede
van de spoel wanneer deze gereed is. Dan kan de spiraal
afgenomen worden, waarna zij op het raampje geregen
wordt, met het resultaat, dat men een volmaakt stijve
spoel met seer gering verlies verkregen heeft. Het mon'
teeren kan geschieden zooals voor het apparaat het best
geschikt is. Stekerpennen evenals lamppootjes kunnen
aangebracht worden voor de verbinding met bussen,
welke op een ebonieten strook gemonteerd ziijn, of wel

Fig. 12. Spoelvormer voor solenoid terugkoppel-spoelen aanbevolen.

de verbinding kan tot stand gebracht worden door
middel van kleine klemmen.
Uitstekende spoelen, welke weinig plaats innemen
kunnen gemaakt worden door blank of geëmailleerd
draad van 2 m.M. op een kokertje te wikkelen, hetwelk
een weinig kleiner is dan de gewenschte grootte, de spi'
raai er dan af te nemen en met behulp van een dubbel
in was gedrenkt koordje te doorvlechten, ’t welk beurt
om beurt onder en boven de draden loopt, zoodat elk
koordje een winding boven en onder heeft, terwijl de
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draad op afstand gehouden wordt door het kruisen van
het koordje. Dit koord mag op twee of drie plaatsen
aangebracht worden.
Een andere uitstekende vorm, speciaal voor toepas'
sing van terugkoppeling aan spoelen van het solenoid
type is in fig. 12a aangegeven. Dit is een „mand'bodem”.
Ze kan gemaakt worden op een vorm van twee strooken
eboniet of Amerikaansch grenen, gegroefd als fig. 12b
aangeeft en met gaten voor de draad Het kan eenige
moeilijkheid opleveren om de draad een spiraalvorm
te geven en te doen houden. Stijf draad van 2 m.M.
moet hiervoor gebruikt worden. Het wordt eerst op
een koker gewonden welke ongeveer de helft in door'
snede is van de voltooide spiraal, daar dit dan gemak'
kelijker op het raam geregen kan worden. Wanneer
dun koperband gebruikt wordt dan moet de vorm niet
doorboord worden, maar met een figuurzaag gegroefd
en het band hierin gedrukt worden.
Het is gemakkelijker band dan draad in dezen vorm
te winden.
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HOOFDSTUK IV.

I

De Korte-golf Antenne en Aardverbinding.

Hoog frequente radio energie, zelfs van verre afstand
kan met de meest primitieve luchtnetten ontvangen
worden. Het is b.v. mogelijk om de korte golfuitzendingen van KDKA op een enkele lamp te hooren met
niet anders dan een paar voet draad in de kamer ge*
spannen bij wijze van antenne. Het is tevens bekend
aan degenen die met hoog frequente golven werken
dat werkelijk sterke signalen van aanzienlijke afstanden
dikwijls ontvangen kunnen worden zonder eenige an'
tenne of aardleiding.
ONTVANGST ZONDER AARDLEIDING.
Er bestaat echter nog vrij veel wanbegrip omtrent
deze ontvangsten zonder antenne en zonder aardleiding.
Ontvangst zonder aardleiding is vrij algemeen. Het is
inderdaad meer regel dan uitzondering wanneer gewerkt
wordt beneden 50 M. Doch wij moeten het feit niet
uit het oog verliezen, dat alleen het uitschakelen van
het apparaat door den antenne'schakelaar niet hetzelfde
is als ontvangst zonder antenne. Hoog frequente radio
energie heeft enkele buitengewone hoedanigheden met
betrekking tot magnetische' of capacitieve'koppeling en
de afgestemde roosterspoel van een apparaat zal nog
36
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energie van de antenne zelf opvangen of liever van de
leiding of van het metaal van den schakelaar, zelfs
wanneer deze verscheidene decimeters verwijderd is.
ONTVANGST ZONDER ANTENNE.
De eenig werkelijke proef van ontvangst ponder an'
tenne of aardleiding is het apparaat eenige honderden
meters te verwijderen van de dichtstbijzijnde antenne
en het daar te probeeren zonder antenne en met an'
tennes van diverse lengten en hoogten. Kort geleden
zijn eenige proeven op deze manier genomen. Een ge'
voelig apparaat was afgestemd op WIZ waarbij een
binnenintenne gebruikt werd, welke bestond uit drie
draden van 3!/2 M. lengte, zorgvuldig geisoleerd. Het
was werkelijk een buitengewoon goede kamer'antenne.
Wanneer de hoofdantenne geaard werd, had dit geen
effect op de sterkte der signalen, doch wanneer men
de hoofdantenne liet zakken, zoodat deze buiten wer'
king gesteld was, dan werd de sterkte der WIZ sig'
nalen met meer dan 50 °/o verminderd.
Voor ontvangst boven 15 Meter zal een goede buitenantenne betere resultaten geven dan verkregen kunnen
worden met een binnen'antenne. Een grooter aantal
stations zullen hoorbaar zijn en op grootere sterkte.
Dit is speciaal het geval wanneer de geheele golfband
tot 200 M. bestreken moet worden.
DE BESTE ANTENNE.
Er bestaat geen twijfel of een enkele lijn van 2 of
2l/2 m.M. emaille draad is de beste antenne. Hoogte
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en lengte schijnen niet van groot belang te zijn wanneer
het alleen om de ontvangst gaat. De gewone antenne
voor omroep'ontvangst voldoet uitstekend tot 15 M.
mits zij goed gespannen is en niet door de wind heen
en weer gezwaaid kan worden. In dit opzicht is het
waarschijnlijk, dat bijna elke binnen^antenne beter zou
zijn dan de meeste omroep'antennes welke men gewoon
lijk ziet. Een antenne die niet beweegt en slingert is
werkelijk noodzakelijk.
Degenen die ruimte en tijd ter hunner dispositie
hebben, kunnen mooi proeven nemen met verschillende
vormen van ééndraads'antennes, speciaal met het oog
op het verkorten van reeds bestaande antennes. Het
is waarschijnlijk, dat de eischen van de familie, waar'
van de leden de omroep zullen willen hooren een over'
eenkomst noodig zullen maken omtrent de beste lengte
voor de ontvangst van signalen boven 300 M. en de
beste lengte beneden 200 M. Waar een hooge antenne
voor omroep'ontvangst reeds bestaat, kan een intere'
santé proefneming, waarvan men buitendien nog wel
profijt zal hebben, genomen worden door een verticale
antenne, behoorlijk geisoleerd op te hangen, aan de
hoofd'antenne. De invoer kan gemaakt worden door
het ondereinde aan een aparte invoer'buis te verbinden
en het geheel voldoende te bevestigen, teneinde te voor
komen, dat het heen en weer slingert, of wel het onder'
einde kan aan isolatoren vastgemaakt worden op on'
geveer 2 M. van den grond en de invoer genomen wor'
den van het electrische centrum van de verticale draad,
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hetwelk vrij nauwkeurig overeenkomt met het medianische of gemeten middelpunt. In deze beide vertikale
systemen doet men goed de vertikale draad flink ver
van de muren van het huis verwijderd te houden.
HET SYSTEEM VAN AARDEN.
Zooals wij hierboven reeds zeiden is het bekend genoeg, dat signalen dikwijls goed ontvangen worden
Zonder dat het apparaat ook maar eenige aardleiding
heeft. In vele gevallen is de ontvangst bepaald beter
zonder aardleiding. Dit is in vele opzichten een voor
deel, vooral wanneer een binnen-antenne gebruikt
wordt, daar het apparaat in iedere kamer geplaatst kan
worden, die licht en warm is, voor werk laat in den
avond of vroeg in den morgen.
Aan de andere kant zal men soms ondervinden, dat
een tegencapaciteit belangrijke verbetering geeft, vooral
in de ontvangst van lange afstand telefonie. Zulk een
tegencapaciteit kan van zeer eenvoudig maaksel zijn.
Gewoonlijk is een enkele draad, welke onder de antenne
gespannen wordt, alles wat voor de ontvangst noodig
is. Deze moet zoo dicht mogelijk bij den grond zijn
en goed geisoleerd. Practische overwegingen zullen het
gewoonlijk onmogelijk maken de tegencapaciteit, op de
ideale hoogte te hebben, welke ongeveer 1 M. van den
grond is en er zal dus een compromis gesloten moeten
worden. De gewone hoogte voor amateurs voor hun
tegencapaciteit is meestal 3 M. van den grond, daar
deze hoogte het dengenen die den tuin gebruiken, mo39
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gelijk maakt vrij er onderdoor te gaan. Het is noodig
het einde, hetwelk naar het huis gekeerd is, flink ver
van de muur verwijderd te houden en het dient weg"
gehouden te worden door een touw van minstens 2
M. lengte.
Waar een tegencapaciteit noodig is voor een binnen"
antenne, kan deze bestaan uit een waaiervorm van ko"
peren banden, welke onder het karpet uitgespreid
worden, of op een andere manier, door twee stukken
geisoleerd schellendraad langs twee rijden van de kamer
te voeren. Wanneer men tegenwichten van deze soort
maakt met twee of meer aftakkingen, dan moet iedere
aftakking van dezelfde lengte zijn. De leiding naar de
aardaansluiting van het apparaat wordt genomen van
de plaats waar de aftakkingen tezamen komen.
MOEILIJK GENEREEREN.
Wanneer het apparaat verbonden is met de antenne
of met antenne en aarde, kan het voorkomen dat het
op enkele bepaalde golflengten weigert te genereeren.
Dit komt gewoonlijk door de eigenschappen welke aan
de antenne karakteristiek zijn en kan op éen of twee
manieren verholpen worden.
Eén manier is een condensator van geringe capaci"
teit in de antennedeiding te schakelen. Deze conden"
sator kan voor het gemak een variabele zijn van b.v.
0.0002 microfarad maximum capaciteit. De capaciteit
in de kring kan dan varieerend gemaakt worden, ten'
einde oscilatie op elke golflengte mogelijk te maken.
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Fig. 8. Ecnige korte-golf spoelen.

Aanzicht van de grondplank van een eenvoudig Hartley ontvnng-toestel

i

Voor-aanzicht van een eenvoudig Hartley ontvangtoestel.

In gevallen waar een aardleiding of tegenwicht gebruikt
wordt, kan met voordeel een dergelijke condensator in
serie aangewend worden. Het maakt een zeer nauw'
keurige afstemming mogelijk, daar zelfs wanneer een
condensator van 0.001 microfarad gebruikt wordt, elk
signaal bij eene beweging van tien of vijftien graden
van de platen toch nog hoorbaar blijft.
Bij sommige schema’s vindt men, dat dit type serie'
condensator belangrijke verliezen medebrengt. In zoo
een geval kan een condensator van zeer geringe capa'
citeit gemaakt worden ter inschakeling in de antenne'
leiding, door het opwinden van twee stukken geisoleerd
schellendraad van ongeveer 45 c.M. lengte. De twee
binnenste einden worden niet verbonden; zelfs moeten
voorzorgen genomen worden dat zij elkaar niet raken.
De twee buitenste einden worden aan het antenne'einde
van het apparaat bevestigd en aan de antenne'klem van
den antenne'aardschakelaar. Het aantal der windingen
die elkaar raken wordt dan veranderd, totdat genereeren
op alle golflengten verkregen is. Een andere methode
is door de antenne van een kleine spoel te voorzien.
Deze spoel kan bestaan uit blank draad, gewonden om
een „low loss”'vorm bestaande uit zes ebonieten staaf'
jes, welke door ebonieten eindstukjes stevig tezamen ge'
houden worden. Elke winding moet worden afgetakt.
De spoel zou kunnen bestaan uit veertig windingen om
een koker van 71/2 c.M., doch het aantal is van
geen overwegend belang, daar het benoodigde aantal
windingen afgetakt wordt door een veerende klem, die
41

door middel van een kort stukje draad aan de antenne'
klem van het toestel verbonden wordt. Het andere einde
van de spoel wordt met de antenne'invoer' of de
antenne'aard'schakelaar verbonden.

-

r

:

.

42

I

HOOFDSTUK V.
De Hartley Ontvanger.
Zonder twijfel is het meest populaire zendapparaat
onder amateurs in Engeland de gewone Hartley of een
van zijn variaties. Dit het geval zijnde, is het wel merk
waardig, dat er niet meer aandacht aan het Hartleyschema geschonken is als ontvangtoestel, daar het hier
voor vele aantrekkelijke hoedanigheden bezit. Zijn
grootste voordeel is, dat er maar één spoel voor noodig
is en zoodoende is het dus niet onderhevig aan ver
anderingen in magnetische koppeling tusschen twee of
meer spoelen.
HET HARTLEY ZEND-SCHEMA.
Fig. 13 toont on het Hartley zendschema in zijn een
voudigste gedaante. In dit schema hangt de golflengte,
waarop afgestemd is, af van de hoeveelheid zelfinductie
tusschen de aftakpunten E en G, van de stand van den
condensator Cl en van de hoeveelheid zelfinductie tus
schen de punten A en E. Indien een koptelefoon ge
schakeld zou worden in serie met de positieve anodespannings-aansluiting op een punt gemerkt X, dan zou
het schema voor ontvangst gebruikt kunnen worden.
Het zou echter geen groote voldoening geven om di-
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verse redenen waarop wij hier niet behoeven in te gaan.
De condensator C2 komt steeds voor bij zenders van
dit soort. Het doel is te voorkomen, dat de anode'
spanning kortgesloten wordt door de afstemspoel. De
smoorspoel gemerkt Ch is een hoogfrequente smoor'
spoel. Het doel hiervan is de hoogfrequente trillingen
in de plaatkring te houden en te voorkomen, dat ze
naar de anodespanningsbron afdwalen. Zulk een hoog'
frequente smoorspoel wordt zoowel in ontvang' als in
zend'apparten gebruikt en doet in beide kringen den'
zelfden dienst.
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Fig. 13. Eenvoudig Hartley zend-schema.

HET HARTLEY ONTVANG'SCHEMA.
Om den gewonen Hartley'zender in een gevoelig
ontvangtoestel om te zetten, veranderen wij het als in
fig. 14 aangegeven. De eenige veranderingen zijn het
aanbrengen van een tweeden variabelen condensator
om de roosterkring af te stemmen en een roosterlek
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en rooster'condensator, om de lamp in staat te stellen
zoo goed mogelijk als detector te werken.
Eene beschouwing van fig. 14 — in het oog hou'
dende dat het nu een ontvang'schema is — toont ons
verscheidene interessante punten. In de eerste plaats
verschilt het blijkbaar belangrijk van het gewone pri'
maire schema waarbij de antenne direct met het rooster'
einde van de spoel verbonden is. In dit geval verbinden
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Fig. 14.

Hartley ontvang-schema.

wij de antenne met dat deel van de spoel hetwelk als
terugkoppelspoel gebruikt wordt. Om tot genereeren
te komen, wordt bij het Hartley'schema de energie van
de plaatkring overgebracht op de roosterkring door
koppeling van de twee deelen der spoel onder en boven
de aard'aftakking.
Het is duidelijk, dat de antenne^aftakking geen aan'
deel kan hebben in de terugkoppeling, behalve dan,
dat het het terugkoppeheffect belangrijk kan vermin'
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deren, wanneer het verbindingspunt niet met zorg ge'
kozen is. Wat in werkelijkheid gebeurt, is, dat wij het
bovendeel van de spoel in tweeledige hoedanigheid ge'
bruiken. Het werkt zoowel als terugkoppebspoel, af'
gestemd door den condensator tusschen plaat en aarde,
als ook als transformator, door welke de energie die
door de antenne binnenkomt, overgebracht wordt naar
het rooster. Het aftakkingspunt kan zóo aangebracht
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Fig. 15. Een andere Hardey-opstelling.

worden, dat het een flinke versterking van energie ver'
oorzaakt, wanneer men de juiste plaats ervoor opzoekt.
Het volgende punt is, dat er 2 condensators in de
terugkoppelkring zijn. Er is een vaste condensator in
serie met de plaat en de top van de spoel, en een varia'
bele condensator parallel op het terugkoppeldeel van de
spoel. Het is nu duidelijk, dat de vaste condensator
een rol speelt in het overbrengen van plaatstroom naar
de spoel, vanwaar het geinduceerd wordt naar het

1
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roosterdeel van de spoel. Als het dit niet deed, dan
zou er in het geheel geen energie overgebracht worden.
Daarom moet de capaciteit van invloed zijn op de hoe'
veelheid energie, welke doorgelaten wordt. Als deze
condensator variabel gemaakt wordt, dan hebben wij
een zeer fijne instelling der terugkoppeling.
Wanneer wij deze verandering aanbrengen, n.1. een
variabele condensator voor de vaste in de plaats stellen
in de angde'verbinding, dan krijgen wij een schema als
door fig. 15 aangegeven, omdat wij direct den varia'
beien condensator, welke wij parallel op de spoel had'
den, kunnen verwijderen. Dit is wellicht het beste ge'
wone Hartley'ontvangtoestel dat gebouwd kan worden
en wij zullen complete aanwijzingen geven om het te
monteeren. Het is bekend als een Hartley'ontvanger
met capacitieve terugkoppeling. Er moet echter op ge'
wezen worden, dat de overdracht van de plaat'energie
niet uitsluitend van de variabele capaciteit afhangt,
zooals dit bij de zuivere capacitieve terugkoppeling het
geval is. De werkelijke overdracht der energie van de
eene kring naar de andere is magnetisch, juist zooals
het in fig. 14 is. De variabele condensator maakt het
mogelijk de hoeveelheid energie die beschikbaar is om
naar de roosterkring teruggevoerd te worden, zeer fijn
te regelen.
REGELING DER TERUGKOPPELING.
Een andere interessante manier om de terugkoppe'
ling te regelen is in fig. 16 aangegeven. Met deze
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methode wordt de regeling verkregen met een niet'
inductieve weerstand (een kooldraad'weerstand, zooals
een „Lissenstat”) en zeer goede resultaten kunnen zoo
'verkregen worden. De uitvinders van deze methode
zijn de Heeren A. P. Castellain en C. M. Benham.
Het grootste nadeel van den Hartley'ontvanger is
de noodzakelijkheid dat een spoel gebruikt wordt welke
van blank draad gewonden is en ook, dat buigzame
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Fig. 16. Een vernuftige methode om terugkoppeling in Hartley
apparaten in de hand te hebben.

verbindingen gebruikt worden, welke zich door het
apparaat bewegen en zoodoende ongewenschte capa'
citeit opwekken.
SPOELEN.
Met betrekking tot het gebruik van spoelen van
blanke draad van het „low loss” type, dient erop ge*
wezen te worden, dat men voor elk werkelijk goed
ontvangapparaat voor golven van minder dan 90 M.
dit soort spoelen moet gebruiken.
48

I

EEN EENVOUDIGE HARTLEY'ONTVANGER.
Eenvoud zoowel in constructie als in behandeling,
welke kenmerken van het Hartley'schema zijn, zijn in
dit toestel, hetwelk ontworpen werd om te werken
met golven van 20 tot 200 M. vereenzelvigd.
Het schema hetwelk in fig. 15 aangegeven is, is er
een, waarin het roosterdeel van de enkelvoudige spoel
afgestemd wordt door een variabelen condensator, ter-
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Fig. 17. Schema van 2"lamps Hartley ontvang apparaat.

wijl een tweede variabele condensator gebruikt wordt
om de terugkoppeling te regelen. Als tweedamps'schema
is deze opstelling in fig. 17 aangegeven.
Bij dit schema is geen afzonderlijke uitlegging noo'
dig, behalve deze opmerking, dat de aardverbinding in
stippellijnen is aangegeven daar eene aardverbinding
bevonden is voor de goede werking niet noodzakelijk
te zijn; de capaciteit naar de aarde van de batterijen
is alles wat noodig is.
4
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De benoodigde onderdeelen zijn de volgende, waarbij
die genoemd zijn van het apparaat hetwelk beschreven is:
1 grondplank van 23 X 35 X ll/i c.M.;
2 platen eboniet (beste kwaliteit) 10 X
X
l/2 c.M.
1 strook eboniet 8 X 4 X l/l c.M.
1 strook eboniet 18 X 4 X Vz c.M.
een stel kortegolf spoelen van 12. 20 en 30 win
dingen;
1 Spoelhouder type □ voor de spoelen.
2 Variabele condensatoren van 0.0002 microfarad,
„low loss’ type.
1 Hoogfrequente smoorspoel.
1 Goede transformator L. F.
2 Gloeistroom-weerstanden.
Lampvoeten voor opbouw.
9 Aansluitklemmen.
Montagedraad. Glazite kan uitstekend gebruikt wor
den.
35 c.M. gummi-snoer.
1 Dassenklem.
In het beschreven apparaat bestaat het afstemdeel
uit het volgende:
een spoel met 12 windingen met aardverbinding aan
de middelste winding, 15 tot 45 M.; een spoel met
20 windingen met aardverbinding aan de 15de win
ding van het roostereinde, 38 tot 126 M.; een spoel
met 30 windingen, aardverbinding aan de 21ste win50
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ding van het roostereinde, 60 tot 190 M. Met de ge*
geven aftakkingen en de aardverbinding aan een win'
ding dicht bij het plaateinde van de spoel, oscilleeren
de twee grootste spoelen over de geheele schaal van
den condensator. De spoel met 12 windingen is tamelijk
moeilijk te behandelen. Men zal geen moeite hebben
deze te doen oscilleeren, met de aardverbinding aan
de 4de winding van het plaateinde, op ongeveer 19 M.
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Fig. 18. Boor-plan.

en daarboven, maar het zal waarschijnlijk blijken noodig
te zijn, de aardverbinding zorgvuldig aan te brengen,
teneinde haar te doen oscilleeren tot het nulpunt van
de condensatorschaal. Indien er zich groote moeilijk'
heden zouden voordoen, dan kan de aardverbinding
weggelaten worden. Wanneer de aardverbinding bij
het plaateinde van de spoel wordt gebracht in den vorm
van éen enkelen lus, zal men geen moeilijkheden onder'
vinden met afstemmen op stations van 18 M. en andere
van ongeveer 20 M.
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Men zal bemerkt hebben, dat de golflengten van deze
3 spoelen vrij ver over elkander heenloopen, zoodat de
beste van de drie voor verschillende golflengten geko'
zen kan worden. De spoel met 30 windingen kan tot
200 M. ontvangen door de aardverbinding een tweetal
windingen dichter bij het plaateinde aan te brengen.
Overgaande tot het maken van het apparaat, is het
eerste wat gedaan moet worden (nadat de grondplank
op maat gesneden en gebijtst is) de weinige eboniet'
stukken gereed te maken. Het afteekenen en boren van
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Fig. 19. Details van lampenpaneel.

de aansluit'Strook is zeer eenvoudig en behoeft geen
nadere aanwijzing. Een boor'teekening voor de conden'
satopplaten is in fig. 18 gegeven. Het rechtergat dient
om de montageblokjes van den condensator te bevatten
en het linkergat voor de gloei'weerstanden. Hier dient
opgemerkt, dat er op deze platen geen ruimte is voor
de gewone gloei'weerstanden met draadwindingen. In'
dien men deze wenscht te gebruiken, dan moeten
andere maten genomen worden. Eveneens, indien varia'
bele condensators van ander maaksel gebruikt worden,
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moeten de noodige monteergaten daarnaar gemaakt
worden. Beide platen worden eenvormig geboord, be'
halve, dat de linker, als in fig. 18, twee boorgaten heeft
om de telefoonbussen te bevatten, welke handiger zijn
wanneer vóór aan het toestel aangebracht in plaats van
achter.
Fig. 20 is een algemeen overwicht van de opstelling
van de onderdeelen. Duidelijkheidshalve zijn in deze
figuur geen draden aangegeven. De opstelling is zóo
gemaakt, dat onderlinge werking tusschen de velden
van de diverse deelen zooveel mogelijk wordt voorko'
men. Het monteeren kan gemakkelijk gedaan worden
door fig. 17 als voorbeeld te nemen, alsmede de fotografie op pag. 42, waarbij men wel zorgdragen moet
zoo weinig mogelijk draad te gebruiken, echter vol"
doende afstand te houden tusschen de draden onder'
ling, zoowel vertikaal als horizontaal. Zooals wij reeds
opgemerkt hebben, worden in dit toestel geen plus'
klemmen voor anodespanning gebruikt, voor voeding
van den plaatdetector wordt aan P.i. van den tranfor'
mator, en voor plaatvoeding der LF lamp aan een der
telefoonklemmen een buigzame draad verbonden.
Bij het aanbrengen der draden doet men goed om te
beginnen met den gloeistroom aan de positieve zijde.
Dit wordt gedaan met opgeschroefde platen voor de
condensatoren, doch met de gloeiweerstanden alleen
gemonteerd. Wanneer de leidingen van den positieven
gloeistroom aangebracht zijn, kunnen de condensators
op hun plaats gemonteerd worden en zal het aanbrengen
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van de overige draden blijken zeer gemakkelijk te zijn,
daar er voldoende ruimte is om langs de verschillende
verbindingen te gaan.
De antenne'verbinding geschiedt door middel van
een stuk gummisnoer van 18 c.M. Het eene einde wordt
bevestigd onder de moer van de antenneklem en het
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Fig. 20. Bouwplan der onderdeelen.

andere einde wordt voorzien van een veerende klem
(dassenknijper).
Bij het aanbrengen van de draden van de conden'
sators wordt gebruik gemaakt van het feit, dat het
geheele frame en de beweegbare platen tezamen ver'
bonden zijn. Teneinde hand' en lichaams'capaciteit'
effecten bij het afstemmen te voorkomen, moeten het
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frame en de beweegbare platen van den condensator
in de roosterkring verbonden worden met de negatieve
zijde van de batterijen en van de aarde. Wat den terug'
koppelcondensator betreft, moeten de beweegbare pla'
ten aan de zijde van de spoelen zijn. Er is een geringe
hand'capaciteit bij het terugkoppelen in het toestel,
doch niet genoeg om last te veroorzaken zelfs niet op
20 M.
AFSTEMMEN.
Wanneer men het ontvangtoestel gebruikt en de ge'
wone proeven genomen zijn om zich te overtuigen, dat
de verbindingen behoorlijk gemaakt zijn, beproeft men
eerst de grootste spoel. Plaats de aardleiding, welke ver'
bonden is aan de middelste klem van den spoelhouder
op de 20ste of 21ste winding van het roostereinde van
de spoel. Plaats de antenne'verbinding op de eerste of
tweede winding van het plaateinde. Het is mogelijk,
dat men dan zal vinden, dat een kleine condensator
in serie met de antenne, gunstig werkt. In dit geval
zal het de moeite loonen een van die kleine variabele
condensators, die bekend zijn als neutrodyne conden'
sators, als onderdeel in het toestel in te bouwen. Indien
zoo een condensator niet direct bij de hand is, dan zal
de bekende methode om twee einden scheldraad (om'
sponnen) van 30 c.M. samen te draaien, een conden'
sator van geringe capaciteit vormen. De binneneinden
van beide draden moeten niet verbonden worden. Hec
eene uiteinde wordt verbonden met het einde van de
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y antenn^lêiding en het andere met de antenneleiding van’ [ ..
»•
*\, deii invoer. De spoelen kunnen opgewonden of los
■ t
gewonden worden om de noodige capaciteit te geven..
'J
' • Het genereeren moet beginnen met een flauw sissend ,.
•
geluid en niet met een plof of een plotseling lawaai.
In het toestel, waarnaar deze beschrijving gemaakt
ij
werd, was het -beginnen van het genereeren bij gebruik
ï;
maken van een QX lamp als detector en een DE5 als’
X.
f
I
• ••
versterker, met ongeveer 25 volts op de plaat van den
detector en 80 op de plaat van de versterkingslamp •
en de gloeidraden op de normale voltage zooals door
fabrikanten wordt voorgeschreven, zóó gemakkelijk, dat
j
. het dikwijls moeilijk was om te zeggen of het toestel
genereerde of niet zónder de antenneklem op de gewone * • / , j
. wijze aan te raken. De terugkoppeling wordt natuurlijk
‘ :
sterker door meer van den terugkóppelcondensator in
de stroomkring op te nemen. Wanneer de roosterkring'
afstemcondensator voor elke spoel geijkt^ is, dan zal
i
men vinden, * dat deze gedurende zeer geruimen tijd
3
' constant blijft, mits geen verandering gemaakt wordt
in de'standen van de aftakkingen naar de spoel en de
. h
schaalverdeeling niet op de as verschoven is..
s
r
Afstemmen is uiterst gemakkelijk, doch het zal waar. ' schijnlijk een hulp zijn, wanneer telefonie'Stations ver- •
langd worden, een aardleiding te maken.
4
\
Deze aardleiding moet zoo kort mogelijk zijn. Zij
•. i
zal de afstemming van het toestel in ieder geval eenigs'
. J
t'
zins veranderen, tenzij zij zeer, kort is. •
De kleine capaciteit van de condensators en het zeer
■:
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.. ; verliesvrijê schema geven een zeer open schaal, en, •
stations welke dicht bij elkaar zijn zooals er tusschen
•? •
? . .44 en *46 M. ’s Zondags in menigte zijn, wanneer alle
, , ., amateurs werken, kunnen gescheiden worden* mits zij
niet volkomen op elkaar zitten.
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Fig. 21. Methodfc om kortsluiting van terugkoppel condensator
te voorkomen.

STATIONS DIE GEHOORD WORDEN.
Het ontvangtoestel heeft bewezen zeer goed te wer'
ken. KDKA en XAF op even boven de 38 M., die
dé WGY programma’s her'uitzenden, zijn op uitste'
kende sterktet hoorbaar. Het laatste station is verschel
K..
dene malen gehoord geworden wanneer er over min'
j•
stens den halven weg daglicht was. Tallooze Britsche
en Europeesche amateuptelefonie^stations zijn ontvanr
A
. gen, vele op verrassende sterkte.
P •
. '.
In sommige gevallen kan het voorkomen, dat, ten'
gevolge van een of andere eigenaardigheid van de
j
• draden van het isolatiemateriaal hetwelk voor de con*
/
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densatorplaat gebruikt is, van den condensator zelf of
Zelfs door de electrische invloeden die van den luisteraar
uitgaan, hand'capaciteit'effecten ontijdig optreden en
sterk zijn wanneer de vingers de knop van den terug'
koppelcondensator aanraken. In zoo een geval kan men
probeeren wat het resultaat is wanneer men den terug'
koppelcondensator in de negatieve'(aard') leiding zet.
De stroomkring is dan zooals fig 21 aangeeft.
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Fig. 22. Schema voor 2-spoels Hartley ontvang-apparaat.

HET GEBRUIK VAN CAPACITIEVE
TERUGKOPPELING.
Wanneer capacitieve terugkoppeling gebruikt wordt,
ondervindt men dikwijls moeilijldieden door kleine kort'
sluitingen, die plaatsvinden over den terugkoppelcon'
densator, doordat kleine stofdeeltjes tusschen de platen
geraken. Dit veroorzaakt bijgeluiden en moet tot eiken
prijs voorkomen worden. De beste manier om dit euvel
te verhelpen is te voorkomen, dat de plaatspanning op
den variabelen condensator komt. Dit kan gedaan wor
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den door een vasten condensator in serie aan beide jijden
van den variabelen condensator aan te brengen, doch
bij voorkeur aan de plaatzijde. Een blik op fig 21 toont
ons, dat dit bij dit schema geschied is. De vaste con'
densator in de leiding van de plaat naar den top van
de spoel is hier in serie met den variabelen terugkoppel'
condensator C2 in de negatieve leiding. Waar dit het
geval is, is het duidelijk, dat een variabele condensator
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Fig. 23. Omgekeerd „feed-back” Hardey zend-apparaat.

van 0.0002 microfarad maximum capaciteit, niet meer
in de stroomkring zal hebben, daar de waarde van
twee capaciteiten in serie gelijk is aan de som van
de omgekeerde waarden. Daarom moet de variabele
condensator er nu een zijn van 0.0005 microfarad
maximum capaciteit en de vaste condensator moet van
dezelfde waarde zijn.
EEN HARTLEY ONTVANG'
TOESTEL MET 2 SPOELEN.
Voor vele onderzoekers is één van de uitstekende
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eigenschappen van het Hartley<schema voor korte golf
ontvangst ongetwijfeld deze, dat slechts één spoel
noodig is en men vraagt onwillekeurig waarin het voor'
deel gelegen is om een mooi, eenvoudig schema inge'
wikkeld te maken door twee spoelen aan te brengen,
wanneer één voldoende is. Het antwoord is, dat het
voordeelige gebruik van een enkele spoel minstens 4
verplaatsbare aftakkingen noodig maakt, en dat het
allerminste toch 2 verplaatsbare vertakkingen is. Losse
aftakkingen kunnen door hunne lengte, en doordat zii
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Verbinding van de twee spoelhouders.

gemakkelijk verschuiven, ongewenschte schommelingen
in de stroomkring brengen bij 2;eer hooge frequenties.
Het is beter ze zoo mogelijk niet te gebruiken en door
de Hartley spoel in twee deelen te verdeelen en een
serie verwisselbare spoelen te gebruiken met stekers,
kunnen wij het evenwicht van de twee deelen van de
afstemkring nauwkeurig vaststellen en hebben dan
slechts één aftakking noodig voor de antenne.
Het schema is in fig. 22 weergegeven en zooals men
daaruit zal zien, verschilt het in geen enkel belangrijk
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opdicht van dat hetwelk reeds beschreven is. Weerge'
geven als in fig. 23, zal het direct herkend worden als
het „feed'back,,'schema.
Het is natuurlijk, dat, wanneer twee spoelen gebruikt
worden, deze tezamen moeten werken alsof het slechts
één enkele was. Daarom moeten de verbindingen van
de twee spoelhouders zijn als in fig. 24 aangegeven,
d.w.z. het einde van de eene spoel is verbonden met
het begin van de andere. Het is niet noodig een varia'
beien spoelhouder aan te schaffen, ofschoon zulk een
onderdeel wel gebruikt kan worden. Elk type spoel,

Fig. 25. Afstand van groote spoelen.

gemaakt van blank draad en in solenoid vorm, kan ge'
Sruikt worden, doch daar de resultaten welke bereikt
worden, beter zijn wanneer de spoelen zoo weinig mo'
gelijk ruimte innemen, is de soort, waarvan de win'
dingen stijf zijn en apart gehouden worden door middel
van gewaste draad (zie Hoofdstuk III) voor dit schema
het beste. Indien de windingen 7/2 c.M. in doorsnede
gemaakt worden, dan bestrijkt men met een stel van
15, 10, 7, 5 en 4 windingen van blank of vertind draad
van D/2 m.M., in verbinding met afstemcondensators
van 0.00025 microfarad maximum capaciteit, alle goh
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ven van ongeveer 15 tot 190 M. De spoelen moeten
gemonteerd worden op ebonieten strookjes, voorzien
van lampvoet'busjes en wel zóódanig, dat de spoelen
dicht bij elkaar komen, zonder elkaar aan te raken.
De afstand tusschen hen moet ongeveer
c.M. zijn,
welke spoelen ook in de houders mogen zijn. De me'
thode om dit te bereiken, met de groote spoelen voor
de hoogere golven, is in fig. 25 aangegeven. Aftak'
punten moeten gemaakt worden door kleine stukjes
draad aan elke eerste drie windingen van iedere spoel
vast te soldeeren.
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HOOFDSTUK VI.
Het Reinartz schema.
Teneinde er later naar te kunnen verwijzen, is in
fig. 26 het gewone Reinartz schema aangegeven. Wij
hebben hier rooster en antenne spoelen als een door'
loopende spoel gewonden, zooals hier aangegeven. Men
zal bemerken, dat dit eigenlijk de bekende antenne en
secundaire spoel is van den gewonen aperiodischen ont'
vanger. Dit blijkt duidelijker wanneer wij fig. 27 be'
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Fig. 26. Gewoon Reinartz schema.
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schouwen, waar het afstembare gedeelte van den kring
vergroot is zooals het gebouwd zou worden voor ge'
bruik met 3 stekerspoelen — een zeer bruikbaar schema.
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DE TERUGKOPPELSPOEL EN CONDENSATOR.
Het deel van het Reinarts schema waar het op aankomt, is de terugkoppehspoel en de terugkoppehcondensator, welke in serie geschakeld zijn. Er is magne'
tische koppeling tusschen de twee spoelen en capaci'
tieve koppeling door den condensator. De graad van
magnetische koppeling kan op de gewone manier ge
regeld worden door de afstand tusschen de spoelen te
veranderen, of, bij spoelen, welke op een vormkoker

V
OFig. 27. Afstem schema vergroot.

gewonden zijn, door het gewenschte aantal windingen
af te takken. De hoeveelheid capacitieve koppeling
wordt door den variabelen condensator C2 bepaald.
De functie van elke terugkoppeling is om energie van
de plaatstroom naar de rooster van de lamp terug te
voeren, waardoor demping in de roosterkring vermin'
derd wordt. Deze vermindering verhoogt de werkzaam'
heid van het schema belangrijk. Bij het gewone schema,
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Achtcr-aanzicht van een Reinartz ontvang-apparaat.
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Voor-aanzicht van het Reinartz ontvangtoestel.

Grondplank en montage van het Reinartz ontvangtoestel.

Bouwplan van een twec-lamps primair kortc-golf toestel.
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waarbij de terugkoppeling uitsluitend magnetisch is,
verandert iedere verplaatsing der terugkoppelspoel de
selfinductie^waarde van de aangesloten kringen, waar'
door de golflengte waarop het apparaat is afgestemd
ook verandert. Het nadeel hiervan is reeds uiteengezet,
(zie Hoofdstukken I en V.)
GEBRUIK VAN VARIABELE CAPACITEIT.
Het is mogelijk een variabele capaciteit te gebruiken
om energie van de plaat naar het rooster terug te voeren.
Zulk eene constructie wordt in fig. 28 voorgesteld. Hier
is de condensator C2 tusschen de plaat van de lamp
en de antenne spoel geschakeld. Deze opstelling kan
gebruikt worden voor kortegolf werk met het Reinartz
schema, maar is niet zeer in trek, daar het moeilijk is
voldoende terugkoppeling te krijgen zonder een con*
densator van groote maximum capaciteit te gebruiken,
waarbij eene aanzienlijke hoeveelheid metaalmassa wordt
toegevoegd, welke energie kan absorbeeren. Buitendien
is er een belangrijk electrisch veld rondom zulk een
grooten condensator, hetwelk een storend effect kan
hebben op andere deelen van een apparaat, dat ont'
worpen is om met energie van zeer hooge frequentie
te werken. De opstelling is zeer geschikt voor golf'
lengten van omroepstations en kan met succes veel meer
gebruikt worden dan thans het geval is, voor telefonie
ontvangst, waar het niet gewenscht is, dat sterk terug'
gekoppeld wordt.
Wanneer wij fig. 28 beschouwen dan is het duidelijk,
De Korte Golf
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dat het effect van terugkoppeling zal afhangen van de
capaciteit van den variabelen condensator C2. Hoe
grooter de capaciteit, hoe meer energie zal worden door
gelaten. Daar er buitendien geen inductieve en geen
magnetische terugkoppeling is, zal er bij verandering
van de terugkoppeling geen verandering van golflengte
optreden. Dit geeft de noodzakelijke gemakkelijke be'
handeling om het toestel op den rand van genereeren
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Fig. 28. Reinartz schema met variabele capaciteit.

te brengen voor de ontvangst van zwakke telefonie of
om het juist op het genereerpunt te houden, hetgeen
de meest nauwkeurige stand is voor de ontvangst van
zwakke telegrafie. Ook kan de toon van de morse ver
anderd worden door de terugkoppeling te veranderen,
zoodat elke bijzondere uitzending op de beste hoogte
gebracht kan worden om opgenomen te worden. Deze
methode om terug te koppelen is zeer geschikt voor
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het werken met korte golven met den reeds beschreven
Hartley ontvanger.
Wanneer wij eene capaciteit in serie met eene zelfinductie gebruiken, dan hebben wij alle voordeelen van
het zuivere capacitieve systeem, met nog bovendien dit
voordeel dat, daar er eene belangrijke magnetische terug
koppeling is, geringere capaciteit gebruikt kan worden.
De handelbaarheid is zelfs nog nauwkeuriger, en door

V

|------ hs+x

w
iP

l !|

05

looor~vl/-y /—O)
*
\T£l£raom

y

O/ M

o
o

—O HZ /M) LS*
■OLS-

lr

Fig. 29. Gewijzigd Reinartz schema.

het roosterlek juist in te stellen om het rooster de juiste
potentiaal te geven, en de gloei- en anode-spanning
eveneens, kunnen wij een gemakkelijke handteerbaarheid van de terugkoppeling verkrijgen.
Ofschoon elk van de juist besproken schema’s met
tamelijk succes voor de hoogere frequenties gebruikt
kan worden, kunnen betere resultaten over een grooter
golflengte verkregen worden door gebruik te maken
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van het schema als in fig. 29 aangegeven. Dit is eene
wijziging van het gewone Reinarts schema. Het schema
is geheel als een 2'lamps toestel gegeven en volledige
aanwijsigingen voor het bouwen ervan sullen hierna
volgen.
GEWIJZIGDE TWEE'LAMPS REINARTZ.
De wijsiging bestaat in het verbinden van de antenne
aan de laagspanningssijde van het apparaat, terwijl de
gewone verbinding gemaakt wordt aan de negatieve
sijde van de gloeistroom batterij. De beweegbare platen
(in alle teekeningen met M aangeduid) van den terug'
koppelcondensator worden verbonden met de negatieve
sijde van de gloeidraad. De vaste platen sijn verbonden
met de terugkoppelspoel, terwijl het andere einde daar
van naar de plaat gaat. De plaat van den detector is
door een smoorspoel verbonden aan de primaire win'
dingen van den laagfrequent transformator. De hoog'
frequent smoorspoel is een afsluiting voor hoogfre'
quente stroomen en belet dese door de primaire win'
dingen van den laagfrequent transformator te gaan en
soo terug naar de krachtbron. De hoogfrequente energie
wordt naar de terugkoppelspoel en den condensator
gedrongen en soo naar de roosterstroom teruggevoerd.
Dese smoorspoel is een noodsakelijk onderdeel voor alle
schema’s welke desen vorm van terugkoppeling gebrui'
ken. Opgemerkt dient te worden dat de terugkoppel'
condensator een van prima kwaliteit moet sijn. Als er
eenige aanraking tusschen de platen of andere kort'
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sluiting is, wordt de levensduur van de H.S.'batterij
verkort.
Dit schema is ontworpen voor het gebruik van spoe'
len met stekers, zoodat een groote golfband met dit
eene apparaat bestreken wordt. Het werkt werkelijk
zeer goed tot op 75 M. en tamelijk goed tot op 20 M.
ONDERDEELEN.
De onderdeelen welke noodig zijn om dit apparaat
te bouwen, zijn de volgende:
1 grondplank 23 X 35 X 1 c.M.;
2 ebonieten paneelen (beste kwaliteit) 10 X 15 X
0.6 c.M.;
1 strook eboniet 18 X 3Yi X 0.6 c.M., 1 strook
9 X 31/2 X 0.6 c.M.;
Kortegolf spoelhouder voor drie spoelen;
Een stel kortegolf spoelen;
2 variabele condensatoren 0.003 mfd maximum capa*
citeit;
2 gloeidraad weerstanden;
3 ebonieten staven 7^i c.M. lang en van 7X/i c.M.
diam. of een ebonieten buis van gelijken diam. en
10 c.M. lang;
1 goede laagfrequent transformator. Deze kan zijn van
1 op 8 wanneer morse het hoofddoel is van het bou'
wen van het apparaat. Indien telefonie verlangd
wordt, dan moet voor verdere versterking geen groo'
tere verhouding dan 1 op 3 gebruikt worden.
2 lampvoetjes voor opbouw;
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Montagcdraad;
In ccn Vergelijk toestel voldoen alle goede onder'
doelen. De condensators moeten van de soort zijn waar'
van dc beweegbare platen met het frame verbonden
Zijn en moeten een betrouwbare fijnregeling hebben.
Indien gewenscht kan dit toestel in een kastje ge'
montcerd worden. De twee kleine ebonieten plaatjes
welke dienen om er de condensators en gloeidraad weer'
standen op te monteeren, kunnen dan vervangen wor
den door een ebonieten plaat van 23 X 23 c.M., waarin
een opening voor de lamp gemaakt dient te worden.
Ook kunnen de kleine ebonieten plaatjes in een houten
plankje van 23 X 20 c.M. verzonken worden en door
middel van drie kleine koperen strookjes bevestigd. Het
kastje moet aan de rugzijde ingesneden worden om de
strook voor de aansluitklemmen aan te brengen.
OPSTELLING VAN HET TOESTEL.
In fig. 30 hebben wij de opstelling van het toestel
ingericht voor de Webber spoelhouder en spoelen.
Voor aanwijzing is de loop van de draden in het alge'
meen aangegeven, doch alleen als leiddraad en moet niet
slaafs nagevolgd worden.
De twee stroken eboniet van 15 X 10 c.M. waarop
de variabele condensatoren en de gloeidraadweerstanden
gemonteerd zijn, worden ieder aan een einde van de
grootste afmeting van de grondplank bevestigd. Het is
niet noodig steunen voor deze kleine plaatjes aan te
brengen. Het gewicht dat zij te dragen hebben is niet
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groot en 2 houtschroeven van ca. 3 c.M. voldoen om
Ze stevig op de grondplank te bevestigen. Men moet
ervoor zorgen, dat de ondereinden van de strooken met
den bodem van de grondplank samenvallen, anders zal
de grondplank waggelen wanneer ze nedergezet wordt.
De strook voor de aansluitklemmen wordt op dezelfde
wijze aan de rugkant van de grondplank vastgemaakt.
De DEQ of QZ lamp wordt 1 c.M. van de achter
rand van de grondplank opgesteld en ongeveer 12 c.M.
van de rand van de plank naast den laagfrequent trans'
formator. De buitenmaten van deze strook zijn 9X4
c.M. Fig. 31 geeft de afmetingen waarop gaten geboord
dienen te worden voor de schroeven en moeren die de
klemmen bevestigen. Dit zijn niet heelemaal de gewone
maten, doch een weinig extra ruimte is gelaten tusschen
de bovenste gloeidraad klem en de beide zijklemmen
welke voor rooster en plaat zijn. Het gat voor de bo
venste klem wordt 1 c.M. van de bovenkant van de
strook gemaakt, dat voor de onderste klem 10.25 c.M.
daaronder. Teeken een lijn 1 c.M. onder het midden
van het bovenste gat evenwijdig aan de bovenste rand
van de strook. De gaten voor de zijklemmen moeten
op deze lijn geboord worden precies op 7^ c.M. aan
weerszijden van de middellijn. De strook kan op twee
manieren aan de plank bevestigd worden. Het netste
is twee kleine hoekstukken van koper te maken en deze
met kleine schroeven en moeren aan de strook te be'
vestigen, terwijl de hoekstukken op de grondplank ge'
schroefd worden. Als zwakgloeiende lampen gebruikt
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worden is dit de beste manier, waarbij het blokje met
strookjes rubber van de plank geisoleerd worden.
DE SMOORSPOELEN.
De hoogfrequente smoorspoelen, die in den plaatkring
opgenomen zijn en dienen om te beletten dat H. F.
stroomen in de telefoon komen, zijn alle geheel gelijk.
Zij dienen om ebonieten staafjes of buisjes van 2^ c.M.
diam. gewonden te worden van 4 m.M. dubbel katoen
omsponnen draad. De windingen moeten zoo dicht mo'
gelijk aangebracht worden en 7 c.M. breed zijn. Als
staafjes gebruikt worden moeten in elk einde gaatjes
geboord en getapt worden. Het onderste gat dient voor
het opnemen van een schroefbout om de staaf aan de
grondplank te bevestigen. Het bovenste gat moet een
kleine aansluitklem opnemen waaraan verbindingen aan*
gebracht kunnen worden. Het begin van elke winding
is onder aan de spoel. Het is niet mogelijk kleine gaatjes
in een ebonieten staaf te boren om de einden van de
windingen vast te maken en dus moet men zijn toevlucht
tot iets anders nemen. Wanneer men begint te winden
legt men het einde in de lengte over de staaf en
houdt dit met de duim vast. Daarop windt men vier
of vijf maal over het neergelegde einde en laat dit dan
los. De windingen zijn nu goed vast en men kan nu
met winden voortgaan totdat men op vijf of zes win
dingen van het einde is. Men legt nu een kleine lus
van het draad welke vooraf afgesneden is, over het nog
niet gewonden deel van de staaf en windt het laatste
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deel. Wanneer men aan de laatste winding is haalt men
het einde door de lus en trekt deze naar beneden totdat
het einde van de winding vast tegen de laatste is aan'

Fig. 32 en 33. Methode om de
spoelen af te takken.

Fig. 33.

gedrukt. Trek een einde van de lus op, draai het
netjes om het einde van de winding teneinde alles vast
te maken, en snijd het andere einde van de lus af. De
manier om te beginnen is in fig. 32 aangegeven, die
om te eindigen in fig. 33.
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EEN APPARAAT VOOR 45 EN 20 METER.
Het gewone type Reinartz ontvangtoestel voor korte
golven, hetwelk een raam antenne met één of twee
draden heeft waarvan energie naar een afgestemde
roosterspoel overgebracht wordt, kan met voordeel ver'
anderd worden voor golven beneden 50 M.
Het is een merkwaardig feit, dat de niet afgestemde
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Schema voor 45 en 20 M.

antenne spoel, welke zoo groote voordeelen biedt voor
golven beneden 200 M., deze niet meer heeft wan'
neer wij tot 50 M. en lager afdalen en dat betere resul
taten verkregen worden door de antenne direct aan
de roosterspoel te koppelen. In de gewijzigde Reinartz
welke wij gaan beschrijven wordt de antenne verbin'
ding aan de top van de roosterspoel aangebracht en
gewoonlijk wordt het apparaat gebruikt zonder eenige
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directe aardverbinding. Zeer sterke signalen op 45 M.
of soo kunnen van over de geheele wereld opgevangen
worden.
HET SCHEMA.
Het schema voor dit systeem gebruikt is in fig. 34
aangegeven. De twee spoelen L 1 en L 2 zijn op den'
zelfden vorm gewonden, de windingen in dezelfde rich'
ting. De vorm is een in den handel verkrijgbaar ,,low'
loss” artikel bestaande uit 6 fibre staven met schroef'
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Fig. 35. Spoelvorm.

draad, 13 c.M. lang door 2 ebonieten ringen stevig
in positie gehouden. De buiten diameter van windingen
op deze vorm gemaakt is 10 c.M.
L 1 bestaat uit 6 windingen van dunne koperen buis
of vertind koperdraad No. 16. Elke winding heeft een
klein Dvormig stukje draad aangesoldeerd om als aftak'
punt te dienen. De windingen zijn ongeveer 3 m.M.
van elkaar.
L 2 bestaat uit 5 windingen van dezelfde buis en het'

76

zelfde draad op dezelfde afstand en in dezelfde richting
gewonden. De eerste winding van L 2 is ongeveer 0.6
c.M. van de laatste winding van L 1 verwijderd en
elke winding heeft een aftakpunt. Fig. 35 toont den
vorm met de windingen, zoodat het duidelijk blijkt,
dat de windingen slechts een klein deel van het mid'
den van den vorm in beslag nemen.
De rest van het schema wordt behandeld volgens
wat voor dit type oscillator gewoon is. Opgemerkt
dient te worden, dat de twee condensatoren Cl en C2
van het „lowdoss” type zijn, waarvan de frames aan
de beweegbare platen verbonden zijn. De frames en
beweegbare platen zijn verbonden met de negatieve
zijde van de gloeistroom batterij. Hierdoor wordt het
apparaat ongevoelig voor handcapaciteitseffecten. De
condensatoren moeten niet grooter zijn van 0.00025
microfarad maximum capaciteit en het is goed een fijn'
regelschaal te hebben zoodat uiterst fijn afgesteld kan
worden. Deze afstelling is voor beide condensatoren
noodig. De gewone vemier platen voldoen niet, daar
zij lang niet fijn genoeg zijn en buitendien kan de
roostepafstem condensator niet behoorlijk geijkt worden
wanneer een vemier gebruikt wordt.
De hoogfrequente smoorspoel Ch 1 kan bestaan uit
ongeveer 100 windingen van 4 m.M. dubbel katoen
omsponnen draad op een vorm van 21/? c.M. diam.
gewonden. De hoogfrequente smoorspoelen Ch 2 en
Ch 3 welke dienen om de telefoon en den gebruiker
van het apparaat te isoleeren kunnen elk bestaan uit
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100 windingen van 4 m.M. dubbel katoen omsponnen
draad op een ebonieten of kartonnen vorm van 6.40
c.M. diam. Beide smoorspoelen kunnen op denzelfden
vorm gewonden worden mits zij ten minste 1 c.M. van
elkander verwijderd zijn.
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Fig. 36. Bouwplan van een apparaat voor 45 en 20 M.

DE OPSTELLING.
Een handige opstelling voor dit apparaat is in fig.
36 aangegeven en kan met alle kans op succes opgevolgd worden.
Zooals steeds, zal het type laagfrequent transformator
afhangen van het gebruik dat men van het apparaat
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wenscht te maken. Indien telefonie het hoofddoel van
het bouwen is dan moet de transformator geen grooter
verhouding hebben dan 4 op 1, doch het is nog beter
de verhouding 3 op 1 of zelfs nog minder te maken.
Doch indien luide en duidelijke ontvangst van zwakke
morse verlangd wordt, dan kan de transformator 8 op
1 zijn, waardoor sterkere signalen verkregen worden.
SPOELEN.
De spoelen welke voor den 45 M. golfband zijn aan
bevolen zijn niet toereikend voor den 20 M. golfband
en indien men op 20 M. wenscht te werken, moet een
ander stel gewonden worden. Deze beide spoelen moe'
ten op dezelfde grootte „lowdoss” vorm gewonden
worden als voor de grootere spoelen aanbevolen is. Zij
moeten bestaan uit twee deelen van vier windingen,
elk ongeveer 3 m.M. van elkaar en 1 c.M. afstand
tusschen de spoelen. Elke winding moet een aftakpunt
hebben bestaande uit een klein stuk L'vormig draad
hetwelk eraan gesoldeerd is. Deze aftakpunten moeten
eenigszins uitgebogen worden zoodat de klemmen waar'
mede contact gemaakt wordt, elkaar niet raken.
De kleine serie condensator in de antenne leiding is*
de gewone soort voor korte golf ontvangst gebruikt.
Deze bestaat uit twee stukken gewoon schelledraad, elk
30 c.M. lang, waarvan de eene bevestigd is aan de an'
tenne bus van het apparaat en de andere aan de antenne
afvoerdraad. De twee stukken draad worden tezamen
gedraaid totdat goed genereeren over den geheelen golf'
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band verkregen wordt. De beide rollen worden dan
saamgebonden en zóó vastgemaakt, dat zij niet kun
nen trillen. Er is natuurlijk geen directe electrische ver
binding tusschen twee draden. Energie wordt van de
antenne naar het apparaat overgebracht door capaciteit
tusschen de twee spoelen en wellicht door inductie.
AFSTEMMEN.
Wanneer men het apparaat gebruikt, wordt de
rooster aftakking naar het boveneinde van de roosterspoel gebracht en de gloeidraad negatief naar het onder
einde, terwijl de vorm waarop de spoelen gewonden
zijn rechtop op de grondplank gezet wordt. De verbinding van den terugkoppel condensator wordt naar de
top van de terugkoppelspoel gebracht en de verbinding
van de plaat naar het ondereinde. De antenne aftakking
wordt een winding beneden de rooster aftakking ge
bracht om te beginnen. Wanneer de omstandigheden
zeer slecht zijn moet deze lager aan de spoel aangebracht worden. Dit verkleint de sterkte van de signalen
doch het verkleint de ongunstige invloeden in grootere
mate, zoodat zoodoende zwakke signalen gemakkelijker
opgenomen kunnen worden. De aftakkingen van de
terugkoppelspoel moeten wellicht versteld worden in
dien de terugkoppeling te sterk is, dat wil zeggen als
de kring nog oscilleert wanneer de terugkoppelcondensator bijna uitgeschakeld is. Na enkele minuten probeeren 2;al men in staat zijn de juiste afstellingen te
maken.
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TERUGKOPPELEN.
De terugkoppeling moet beginnen met een zeer
zwak sissend geluid. Wanneer de terugkoppel
condensator zeer langzaam bewogen wordt, moet
er bijna geen aanwijzing zijn dat de oscillatie be
gonnen is. Om deze gewenschte toestand te ver
krijgen moet de gloeispanning van den detector,
de anode spanning van den detector en het roosterlek wellicht alle herzien worden.
Ik gebruik een 3 megohms lek met een 0.00015
microfarad rooster condensator, doch deze waar
den hangen van de eigenaardigheden van lamp en
toestel af. Om te beginnen kan de gewone 0.0003
mfd capaciteit en 2 megohms lek geprobeerd wor
den en indien de resultaten niet goed genoeg zijn,
kan men andere waarden probeeren.
RESULTATEN.
Wat de resultaten met dit apparaat verkregen,
betreft, heb ik met een gewone buiten-antenne
signalen van de geheele wereld ook van Australië
en Nieuw Zeeland, ontvangen.
Telefonie komt zeer goed door en werd zelfs
zoo vroeg als 9 uur ’s avonds het korte golf station
XAF, dat het WGY programma op 38.7 meter
omroept, op goede sterkte gehoord, ieder woord
was duidelijk te verstaan.

Dc koite Golf
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HOOFDSTUK VIL
Het primaire schema.
Wanneer twee spoelen gekoppeld zijn en de kop
peling variabel gemaakt is, zal iedere verandering
in de koppeling verandering veroorzaken in de
zelf-inductie van de spoelen en in de capaciteit
tusschen deze. Dit veroorzaakt weder eene ver
andering in de frequentie waarop de spoelen af
gestemd zijn. Bij het primaire schema is de terug
koppel spoel variabel aan de antenne gekoppeld
of aan de roosterspoel. De koppeling moet voort
durend veranderd worden om den stroomkring in
den meest gevoeligen toestand te krijgen voor het
ontvangen van zwakke signalen. Dit is van niet
zooveel belang bij de omroep golflengte, ofschoon
ook hier moeilijkheden erdoor veroorzaakt wor
den wanneer men op zwakke stations afstemt. Bij
de kleinere golflengten bemoeilijken deze kleine
veranderingen het afstemmen op het station ech
ter ten zeerste.
Veel kan gedaan worden door de gloeispanning van de detector lamp en de anode-spanning
te stellen en door speciaal aandacht te schenken
aan de waarde van het roosterlek en den rooster
condensator, doch de beide eerste vragen voort
durend de aandacht en compliceeren de behande-
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ling meer dan noodig is. Men kan zeggen, dat het
nauwelijks de moeite waard is het primaire schema
aandacht te schenken wanneer er zulke uitsteken
de uitvindingen zijn als die door het Reinartz of
de Hartley schema’s worden weergegeven.
EENVOUDIG SCHEMA
MET TERUGKOPPELING.
De eenvoudigste methode om het gewone terug
koppel schema te gebruiken is waarschijnlijk door
scherpe afstelling van de rooster of de detector
lamp door middel van een potentiometer. Een
tweelamps toestel welke deze methode gebruikt, is
in fig. 37 weergegeven. Dit toestel werd voor
proefneming ontworpen op de allereenvoudigste
manier voor diegenen, die lampen en onderdeelen,
welke zij reeds bezitten, wenschen te gebruiken.
Gewone vierpoots lampen werden gebruikt en men
had in het geheel geen moeilijkheden om goede
ontvangst tot ongeveer 60 M. te verkrijgen.
De grondplank was 22J/^X30 c.M. en 1,25 c.M.
dik. De aansluitklemmen, welke in de photo niet
zijn aangegeven, waren op de gewone wijze op
strooken aan de achterkant van de grondplank
gemonteerd. Een klein strookje werd gebruikt om
de antenne en aardklemmen op te monteeren. Dit
werd aan de achterkant dicht bij de spoel ge
plaatst. De H.S. positieve 1 verbinding werd
direct van de IP eindleiding van den laagtrap
transformator genomen en de H.S. positieve 2
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verbinding van de bus van de telefoonklem. Dit
werd gedaan om zoo weinig mogelijk draden te
gebruiken.
Er werd eenige moeilijkheid ondervonden om
een bruikbaren houder voor de terugkoppel spoel
te verkrijgen en daarom werden de terugkoppel
spoelen gewonden van 4 m.M. dubbel katoen om
sponnen draad op ebonieten buizen van 18 c.M.
lengte en 5 c.M. diam. De windingen namen een
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Fig. 37. Twee-lamps schema met terugkoppeling.

zeer klein deel van de lengte van de buizen in be
slag, terwijl het vrij gebleven deel gebruikt werd
als een uitstaand reguleer handvat. De vereischte
spoel werd eenvoudig in de antenne spoel gezet,
terwijl het vrij gebleven deel aan de voorzijde van
het toestel, dicht bij de knop van den petentiometer uitstak.
Spoelen van 12, 15, 24 en 30 windingen wer84

den gemaakt en bleken voldoende te zijn met de
vereischte spoelen voor de golflengten tusschen
de laagste grens van het apparaat en 200 Meter.
Door grootere spoelen te winden zoowel voor
antenne afstemming en terugkoppeling, kon dit
toestel gemaakt worden voor alle verlangde golf
lengten en zoodoende behoefde men geen apart
toestel te maken voor omroep ontvangst. Een toe
stel als het beschrevene wordt inderdaad door
schrijver dezes voor omroep ontvangst gebruikt,
waarbij de afstem spoel 60 windingen heeft. Voor
het gebruik in den spoelhouder werden terugkop
pel spoelen gewonden van 10, 15, 25 en 35 win
dingen in basketvorm op vormen met elf groeven
en 5 c.M. diam. binnenwerks. De vormen waren
van karton met was doordrongen, de draad 4
m.M. dubbel katoen omsponnen. De spoelen zijn
op lange spoelstekers gemonteerd en bleken in
alle opzichten te voldoen.
De variabele condensator welke gebruikt is, is
een ,,low-loss” van 0.0005 microfarad maximum
capaciteit met een speciale schaal die de afstemfrequentie in een rechte lijn aangeeft. Deze me
thode voor afstemmen is zeer waardevol voor
korte golven. De condensator zelf is van het ge
wone model — niet square law — en de schaalverdeeling is met zoodanige overbrenging, dat een
zeer langzame beweging ontstaat wanneer de con
densator op het minimum staat en in verhouding
grooter wordt naarmate een grooter deel van de
85

platen in werking komt In de speciale knop welke
gebruikt werd beweegt een omwenteling van de
knop bij het begin van de schaal alleen den wijzer
welke aan de beweegbare platen verbonden is
over vijf graden van de schaal verdeeling. De vol
gende heele omwenteling beweegt den wijzer door
zeven graden, de dan volgende door veertien, dan
door 26 en zoo voort. Indien de graden van de
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Een andere methode van capacitieve terugkoppeling.

schaal afgeteekend worden tegen frequentie op
geruit papier, dan geeft een dergelijke afstemming
praktisch een rechte lijn.
CAPACITIEVE TERUGKOPPELING.
Een andere manier om terugkoppeling toe te
passen is in fig. 38 aangegeven. Zooals men ziet
is dit de capacitieve terugkoppel methode. Ver86
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Methode om gelijkmatige terugkoppeling
te verkrijgen.
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dove uiteen setting zul niet noodig zijn, daar het
uiterst eenvoudig is. Een goede condensator van
0,0005 nncröfarad is geschikt. Het voordeel van
Jerc methode is, dat er slechts één spoel voor
noodig is, maar ofschoon de terugkoppeling zeer
hm afgesteld kan worden en er weinig verandein de frequentie veroorzaakt wordt door verande
ringen in de terugkoppeling, zijn de signalen gewoonlijk niet zoo luid als met de meer gewone
methoden van terugkoppeling. De methode wordt
niet aanbevolen en wij maken er alleen maar mel
ding van als eene mogelijkheid voor diegenen, die
een korte golf ontvangtoestel wenschen te maken
met een minimum aan moeite en onderdeelen.
VERSTERKING MET AFGESTEMDEN
PLAATKRING.
Veel betere resultaten kunnen verkregen wor
den met de methode door fig. 39 aangegeven. Deze
zal men herkennen als verwant aan de methode
van hoog frequentie versterking met afgestemde
plaatkring. De schrijver heeft slechts zeer korte
onderzoekingen met dit schema gedaan, doch de
verkregen resultaten zijn voldoende om aan te
toonen, dat het de moeite wel waard is er proeven
mede te nemen. De spoelen L 1 en L 2 zijn niet ge
koppeld. Zij werken integendeel beter wanneer ze
flink van elkaar verwijderd gehouden worden
bijv. aan tegengestelde einden van de grondplank
en zóo geplaatst worden, dat er geen mogelijkheid
SS

bestaat dat de velden door elkaar heen werken.
Spoel L 2 kan van dezelfde waarde zijn als L 1 of
wellicht iets grooter. De capaciteit tusschen de
electroden van de lamp wordt gebruikt om terug
te koppelen en doet dit wanneer L 2 op dezelfde
hoogte afgestemd wordt als L 1, welke op gewone
manier afgestemd is voor de binnenkomende sig
nalen. De condensator die L 2 afstemt moet van
dezelfde waarde zijn als die L 1 afstemt. In dat ge
val zullen de standen van de beide condensators
voor elke golflengte veel overeenkomst vertoonen.
EEN ANDERE METHODE OM TERUG
KOPPELING TE VERGEMAKKELIJKEN.
Nog een andere methode om gelijdelijke terug
koppeling te verkrijgen, is in fig. 40 aangegeven.
Hier is een hoogfrequente smoorspoel tusschen de
plaat van de lamp en de telefoon ingeschakeld,
terwijl een terugkoppelspoel op de gewone manier
verbonden is en met de roosterspoel gekoppeld.
Een variabele condensator van ongeveer 0.0003
microfarad maximum capaciteit is over de anodespanning of liever over de gloeistroomplaatrooster-kring gemonteerd.
De waarde van de smoorspoel is niet van veel
belang, doch zal min of meer afhangen van de
waarde van de andere deelen van den stroom
kring. Men zou een spoelhouder in de geschikte
positie kunnen inlasschen en verschillende steker89

spoelen van tusschen 50 en 250 windingen kun
nen probeeren totdat de meest geschikte waarde
gevonden is. Gewoonlijk is een kleinere smoorspoel voor de kleinere golflengten vereischt. In dit
schema wordt de terugkoppel spoel de beste stand
gegeven om terug te koppelen over den geheelen
golfband van de roosterspoel welke gebruikt
wordt en wordt dan zoo gelaten. Zeer scherpe
controle over het genereeren wordt verkregen
door middel van een parallel condensator. Als
deze op nul staat moet de waarde van smoorspoel
voldoende zijn om te voorkomen dat genereeren
opgewekt wordt. Door meer en meer van den
condensator in den kring te brengen wordt de
hoeveelheid energie welke teruggekoppeld wordt
geleidelijk verhoogd, totdat het punt bereikt
wordt waarop de kring begint te genereeren.
EEN DRIELAMPS ONTVANGTOESTEL.
Een zeer interessant drielamps ontvang toestel,
hetwelk, indien zorgvuldig gemaakt, in staat moet
zijn om tot op minstens 20 M. te ontvangen, kan
gebouwd worden door gebruik te maken van de
afsteminrichting in fig. 37 aangetoond. Twee versterkingslampen worden aangebracht, waarvan
de eerste weerstandskoppeling heeft en de tweede
de gewone transformator-koppeling. In dit geval
wordt de weerstand koppeling niet gebruikt met
het idee om extra goede ontvangst te krijgen.
Deze geeft een zekere extra versterking, welke
90
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van waarde is bij de ontvangst van zeer zwakke
signalen, doch het hoofddoel is, dat zij eenigszins
werkt als de smoorspoel welke fig. 40 aantoont
en tezamen met den potentiometer een zeer gelei
delijke en gemakkelijke controle over de terug
koppeling geeft. Het volledige schema is in fig. 41
aangegeven.
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Drielamps schema voor korte golven,

De spoelen kunnen elke van de reeds beschre
vene zijn, met dit voorbehoud, dat, daar de con
trole over de terugkoppeling gegeven is door het
veranderen van de koppeling tusschen de terug
koppel- en antennespoelen, de allerbeste middelen
gebruikt dienen te worden om de spoel een lang
zame en zekere beweging te geven. De terugkoppelspoel kan zóó gemonteerd worden, dat ze be91

wogen kan worden door middel van een fijnregelknop. Dit is waarschijnlijk de beste manier, doch
er is een zekere handigheid noodig om dit onder
deel te vervaardigen.
De variabele condensator in de antenne leiding
is een twee-plaat neutrodyne condensator en
wordt gebruikt om de neiging van de afstemmiddelen op te heffen om op het eigen trillingspunt
van de antenne bij gebruik van een groote buiten
antenne, op te houden met oscilleeren. De weerstand-koppeling geschiedt door middel van een
Polar unit, hetgeen volkomen voldoening geeft.
De werkelijke waarden van de deelen van die unit
zijn niet bekend en daarom zijn geen waarden in
de teekening aangegeven. Indien gewone onderdeelen gebruikt worden bij het samenstellen van
de eenheid, dan moet de weerstand er een zijn van
ongeveer 100.000 ohms. Deze moet van gewonden
draad zijn. De rooster condensator moet ongeveer
0.125 tot 0.15 microfarad zijn en het rooster-lek
0.5 megohm. Deze waarden zullen goede resulta
ten geven wanneer een lamp met vrij hooge versterkingsfactor als detector gebruikt wordt. In het
apparaat hetwelk voor onderzoekingsdoeleinden
gebouwd werd, werd een DE3 lamp als detector
gebruikt, een DE3b als eerste trap versterker en
een DE4 als laatste trap. Later vond men dat de
DE3b lamp een uitstekende detector was en dit
type lamp werd gebruikt zoowel als detecor en
voor de eerste trap L.F.-versterker. Wuncell lam92

pen werden ook beproefd en gaven uitstekende
resultaten.
In de illustratie ziet men de batterij voor neg.
roosterspanning door stippellijnen omgeven. Deze
methode om ze voor te stellen dient om aan te dui
den, dat zij niet absoluut noodzakelijk zijn. Zij
maken echter dat het toestel beter werkt en daar
om wordt het gebruik aanbevolen. Gewoonlijk zal
niet meer dan 1 cel (1^ volt) noodig zijn voor de
eerste trap en niet meer dan A]/2 volt voor de
tweede. De werkelijke waarde zal van de lampen
afhangen. Het dient hier gezegd te worden, dat,
ofschoon neg. roosterspanning gewoonlijk niet
besproken is in eenig hier beschreven apparaat,
gebruik ervan gewoonlijk eene verbetering is en
ongetwijfeld de H.S. batterijen spaart. Het is dik
wijls voordeelig in de roosterbatterij een conden
sator van 1 microfarad te shunten, speciaal wan
neer men met korte golven werkt.
Condensators van groote capaciteit (1 micro
farad) dienen gebruikt te worden om den beweeg
baren arm van den potentiometer, de min gloeispanning en de aftakkingen van de H.S. batterij
in en uit te schakelen, zooals in de plaat is aan
gegeven.
Men moet ervoor zorgen, dat tenminste 120 volt
H.S. op de aftakking staat welke de detector lamp
door de hooge weerstand van de koppeling voedt.
De volle 120 volt kunnen wellicht niet noodig zijn,
doch het is raadzaam deze bij de hand te hebben.
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Er vloeit weinig stroom door de weerstand en of
schoon de voltage hoog is, zal de batterij het lang
uithouden.
GESCHIKT MAKEN VAN HET APPARAAT
VOOR OMROEP GOLFLENGTEN.
Een toestel als dit kan zeer goed geschikt ge
maakt worden zoowel voor gebruik van omroep
golven als voor korte golven. Met de juiste spoe
len geeft het uitstekende luidspreker-resultaten
van stations welke niet meer dan 20 tot 40 K.M.
verwijderd zijn. De zorg besteed aan het maken
van een goed korte golf toestel wordt ruimschoots
beloond door het gemak waarmede het op de
langere golven werkt. Wanneer men het toestel
voor omroep ontvangst gebruikt, doet men goed
een eenigszins lagere waarde te gebruiken voor
roosterlek in den rooster-detector stroomkring.
Het kan waarschijnlijk zelfs aanbeveling verdie
nen ook den roostercondensator te veranderen in
de meer gebruikelijke van 0.0003 microfarat. Deze
waarde duidt een roosterlek aan van ongeveer 2
megohms. Een variabel roosterlek is niet aan te
bevelen, daar vele van de verkrijgbare soorten
aanleg hebben te kraken door het doorslaan van
het weerstand materiaal.
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HOOFDSTUK VIII.
De Ultra-Korte Golven.
De vraagstukken verbonden aan het uitzenden
en de ontvangst van signalen op de ultra korte
golven, d.z. golflengten van slechts enkele meters,
hebben in belangrijke mate de aandacht van
enkele enthusiaste onderzoekers.
Men kan de moeilijkheden beter begrijpen wanneer men denkt in het begrip kilocycles in plaats
van golflengten (zie Aanhangsel A). De stijging
van de frequentie wanneer men daalt van 300 tot
100 meter is in ronde getallen slechts 2000 kilo
cycles. De stijging van de frequentie tusschen 100
en 50 meter is 3000 kilocycles en die tusschen 50
en 25 meter is 6000 kilocycles, zoodat er in wer
kelijkheid een grootere stijging in freqentie te
overkomen is wanneer men daalt van 50 tot 25
meter, dan er is in het afdalen van 300 tot 50 meter.
Naarmate wij nog langer gaan in de golflengten
schaal wordt het verschil in frequentie nog meer
uitgesproken. Een val van 10 meter van 25 tot 15
geeft een frequentie stijging van 8000 kilocycles en
de val van 15 tot 10 M. geeft een verschil in fre
quentie van 10.000 kilocycles. Tusschen 10 en 5
M. is een frequentie stijging van 30.000 kilocycles.
Bij het behandelen van frequenties van 20.000
kilocycles (10 M.) en hooger, is de beste methode
van aanval om het te gebruiken apparaat in ieder
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opzicht te vereenvoudigen. Ofschoon het thans
mogelijk is een ontvangapparaat te bouwen dat in
staat is golflengten van circa 20 M. op te nemen
tot de grootste golflengten waarop omgeroepen
wordt is het bijna niet mogelijk een apparaat te
bouwen, dat, wanneer het in staat is golven van
10 M. te ontvangen, bruikbaar is voor de ont
vangst van omroepgolven. De moeilijkheid is
hierin gelegen, dat, wanneer de capaciteit van den
condensator teruggebracht wordt tot een laagtegrens, de condensator zoo klein gemaakt moet
worden, dat hij een zeer kleinen golfband bestrijkt
bij een gegeven zelfinductie. In alle andere opzich
ten zijn de methoden die gevolgd moeten worden,
die welke men in het construeeren van eiken
werkelijk bruikbaren ontvanger in het oog moet
houden.
APPARAAT VOOR ULTRA KORTE
GOLVEN.
De eerste poging van den schrijver om een
apparaat te contrueeren voor de ontvangst van
werkelijk korte golven, had tot resultaat een
instrument hetwelk vele interessante punten had,
ofschoon het tegenwoordig nauwelijks als een
ontvangapparaat voor ultra korte golven, be
schouwd zou worden. Daar het echter een goede
inleiding is voor dit zeer interessante deel van deze •
wetenschap, zullen wij het beschrijven. Het werkte
op golven tot ongeveer 15 M., en daar in den tijd
96
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dat het geconstrueerd werd geen enkele omroep scheen
te zijn op deze golven, werd het gedemonteerd. Voor
het doel van deze beschrijving werd een overeenkom'
stig ontvang apparaat gebouwd, waarbij een steker
spoel zooals die in den handel verkrijgbaar zijn, gebruikt
werd en een van dat type van condensatoren van ge'
ringe capaciteit welke voor neutrodyne doeleinden gC'
bruikt worden. De spoel was een van 7 windingen
8.25 c.M. in diam. met windingen op 1 c.M. afstand

o
o

.

H S.+

JA I
o

m
*
:

;

ï
ij

Fig. 42.

H.S L.S.-

----------------- O L.S. *■
Hartley-schema voor ultra-korte golven.

van elkaar. Dit systeem genereerde goed op 12 M. en
met een andere spoel van 6 windingen, eigen fabrikaat,
werd op 10 M. oscilleeren verkregen. Het apparaat
zooals het gebouwd werd, wilde op kleinere golflengten
niet werken. Bij de hoogere frequenties’was er blijkbaar
groote lekkage of absorbeering door het isolatie mate'
riaah hetwelk voor den condensator gebruikt werd.
Zooverre een oordeel gevormd kon worden van de
* golfmeters welke gebruikt werden, die niet zeer nauw'
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keurig verdeeld waren beneden 15 M., werd met de
spoel van 7 windingen en den kleinen condensator een
golfbereik van 12 tot 14 M. verkregen. Signalen van
Nauen op 13 M. werden zeer luid ontvangen op een
kamer'antenne van 5 M., waarbij de hoofdantenne vrij
en niet geaard was. Geen directe koppeling van an'
tenne met spoel werd gebruikt, terwijl de invoerdraad
afhangende werd gelaten tot op ongeveer 30 c.M. van
het einde van de spoel.
Het gebruikte schema is in Fig. 42 weergegeven en
men zal het herkennen als den meest eenvoudigen vorm
van het Hartley schema. Ten einde alles weg te laten
wat niet noodzakelijk was om het apparaat te doen
werken, werden in het geheel geen aansluitklemmen
in het toestel gebruikt, doch de uiterste eenvoudigheid
van de constructie zal men beter kunnen zien uit Fig.
43 dan uit eene beschrijving.
GRONDPLANK ETC.
De grondplank van vurenhout is 20 X 18 X 1 c.M.
De neutrodyne condensator is op een klein strookje
eboniet gemonteerd, hetwelk door twee houtschroeven
aan de bodem op de grondplank is bevestigd. Het ebo'
niet moet doorboord worden om de schroeven te be'
vatten. Direct voor de plaat van den condensator is
de montage'voet voor de V24 lamp. Dit is een strook
dun eboniet van de grondplank gehouden door twee
voetjes gemaakt van ebonieten buisjes van 2l/2 c.M.
lengte door welke lange houtschroeven in de grond'
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plank gaan. De met rubber geïsoleerde draden naar de
lampgloeidraden worden direct aan plaatjes gesoldeerd
aan de onderkant van de ebonieten lamptafel. Deze
draden zijn geen centimeter langer dan noodig is om
tot de klemmen van de accumulatoren te reiken, die
achter het apparaat zijn opgesteld. De roostercondem
sator, van 0.0001 mfd capaciteit en Dubilier fabrikaat
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Bouwplan van het apparaat in fig. 42 voorgesteld.

is aan de grondplank bevestigd zoo dicht als maar mo'
gelijk is bij de roosterklem van den lamphouder en ver'
binding wordt verkregen door middel van een kort
stukje verting koperdraad. De leiding van den rooster'
condensator naar het lagere einde van de spoel wordt
eveneens zoo kort mogelijk gemaakt. De werkelijke
lengte van gebruikt vertind koperdraad om verbindin'
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gen te maken met spoel en condensator en roostercon'
densator was minder dan 30 c.M. Het roosterlek, het'
welk 5 magohms is wordt dwars over den condensator
opgesteld. Een der telefoondraden wordt aan een kort
eindje gummisnoer dat in een steker eindigt, gesoldeerd.
Deze wordt in de juiste stekergaatjes in de HS batterij
gestoken. Aan de andere telefoondraad wordt een gelijke
buigzame verbinding gesoldeerd. Deze eindigt in de
kleinst mogelijke veerende klem en verbinding met de
spoel wordt door deze klem bewerkstelligd. De nega'
tieve klem van den accu wordt verbonden met de nega*
tieve stekerbusjes van de HS batterij door een zoo
kort mogelijk stukje snoer. Alle draden en buigzame
verbindingen worden zoo kort mogelijk gehouden. De
mate van genereeren is afhankelijk van de anodespanning en van de stand van den condensator. Het golfbe'
reik met dezen condensator was, zooals gezegd, zeer be'
perkt en bestreek slechts 2 M. tusschen 12 en 14 M.
Doch dit kleine golfbereik vertegenwoordigt een veran
dering in frequentie van ongeveer 4000 kilocycles of
evenveel als een golfbereik van 60 tot 300 M. De fre
quentie op 12 M. is in ronde getallen 25.000 kilocycles
per seconde. Een kilocycle is duizend trillingen of „goh
ven” per seconde.
EEN APPARAAT VOOR 3 TOT 5 METER.
In 1924 publiceerde de bekende onderzoeker 2VW
echter details van een ontvangapparaat voor golven van
3 tot 5 Meter. Het schema in dit ontvangapparaat ge'
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bruikt was precies hetzelfde als het eenvoudige in Fig.
42 weergegeven, doch in het bouwen van het apparaat
werden de mechanische bijzonderheden nog meer ver'
eenvoudigd, met het resultaat dat de electrische bruik'
baarheid bij deze buitengewoon hooge frequenties be'
langrijk verhoogd werd.
In het 2VW ontvangapparaat, hetwelk door onder'
zoekers op 5 M. veel gebruikt wordt, zijn spoel en
condensator in één onderdeel tezamengebracht, zooals

Fig. 44. Spoel en condensator gecombineerd.

in Fig. 44 weergegeven. De spoel van een enkele lus
was vervaardigd van veerend staafkoper, waarvan de
open einden aan twee messing platen gesoldeerd waren,
welke zoo van elkaar gehouden werden. Een middel
werd aangebracht om de afstand van de condensator'
platen te reguleeren. Een staaf van veerend koper welke
over de zelf'inductiedus gleed werd aan het eene einde
bevestigd aan de anodespanning via de telefoon en deed
dienst als aftakking als Fig. 42 aangeeft.
Onderzoekingen van draadlooze vraagstukken van
geheel anderen aard vereischten de aandacht van den
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schrijver gedurende vele maanden, nadat deze bijzonder'
heden gepubliceerd waren en hoog frequentie werk
moest blijven rusten. Doch van hier en daar werden
berichten ontvangen, dat het 2VW apparaat zeer goed
werkte en toen ten slotte de gelegenheid zich voordeed,
werd een 5 M. ontvangapparaat gebouwd. Tot zoover
werd niets hierop gehoord dan QRM (storingen) van
passeerende motorwagens, waarvan de ontsteking luid
gehoord werd over afstanden van klaarblijkelijk 400
M. De afwezigheid van werkelijke signalen ligt niet aan
het apparaat, doch aan de buitengewoon afwijkende
gedraging van de golven waarmede omgeroepen wordt.
Zij verdwijnen blijkbaar op een afstand van ongeveer
8 K.M. en niemand weet waar zij weder verschijnen.
Het is bekend dat 45 M. signalen ’s nachts over een
afstand springen van ongeveer 16.000 K.M. en men kan
met reden aannemen, dat 5 M. signalen belangrijk
verder springen.
INSTELLING VAN DEN CONDENSATOR.
Bijzonderheden omtrent de instelling van den conden'
sator zijn in Fig. 45 aangegeven. Een staaf van 5 c.M.
van No. 2 BA koper wordt vast aan de linkerplaat
van den condensator gesoldeerd. Een ebonieten bus
— a en b — wordt in de rechterplaat aangebracht
en hierdoor gaat de 2BA staaf. Een moer c wordt aan
het einde van een lange ebonieten staaf d aangebracht
en door het draaien van de staaf kunnen de twee platen
tezamen gedrukt worden tegen de druk van de lus in.
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Wanneer de staaf in de andere richting gedraaid wordt,
gaan de platen van elkaar af door de veerende werking.
De eenige mechanische moeilijkheid wordt ondervonden
in het stevig bevestigen van de moer aan het einde
van de staaf. Dit werd bewerkt door met een zeer
fijne beitel weg te snijden totdat de moer erin gedrukt
kon worden. Vooraf was de staaf ingeboord om een
opening te maken voor de 2BA staaf. Elke plaat is 10
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Details van de afstelling van den condensator.

X 71/2 c.M. en gemaakt van 1.6 m.M. messing. Dit
waren de oorspronkelijke afmetingen van 2VW.
Een bouwplan is in Fig. 46 weergegeven. De lus bestaat uit koperbuis van 3.2 m.M. welke in een zoo
zuiver mogelijken cirkel gebogen is en zorgvuldig ge
polijst. De grond- en rugplanken zijn van vurenhout.
De lus wordt stevig bevestigd door hem te soldeeren
aan een stijf vierkant stuk koperen staaf 25 c.M. lang
welke aan de rugplank bevestigd is door een schroef
en moer. Deze steunstaaf is van 6.4 m.M. doorsnede.
Verdere stijfheid wordt aan de lus gegeven, door onder103

steuning met de staaf die den condensator regelt, die,
zooals de illustratie aangeeft, door gaten loopt in twee
houten blokken welke aan een houten verlengstuk zijn
bevestigd.
De roostepcondensator moet ongeveer 0.0001 mfd
zijn en de roosterlek ongeveer 5 megohms. De juiste
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Fig. 46. Montage van een toestel van 3 tot 5 M.

graad van terugkoppeling wordt verkregen door de klem
te verschuiven. Wanneer deze eenmaal gevonden is
moet zij min of meer constant zijn voor het geringe
golfbereik van het ontvangapparaat. Indien gewenscht
kan de plaats van de telefoon genomen worden door
de primaire winding van een laagfrequent transformator
waaraan een versterkerlamp is toegevoegd.
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BESPREKING VAN ENKELE SCHEMA’S.
Een interessant schema van Amerikaansche origine
is in Fig. 47 weergegeven. Door middel van passende
spoelen kan dit bruikbaar gemaakt worden voor ont'
vangst van 10 tot 3 M. De onderdeelen moeten flink
van elkaar verwijderd rijn en de waarde van de smoor'
spoelen, welke in het schema met Chl en Ch2 rijn
H.S.-h

O

Ch 1

tt.S-

/

(h.2

Fig. 47. Amerikaansch schema voor golven van 3 tot 10 Meter.

aangegeven schijnt vrij belangrijk te zijn. In de meeste
gevallen zal dit apparaat zeer goed werken zonder de
smoorspoelen in de gloeistroomleidingen. Het roosterlek
kan 2 of 3 megohms zijn van het gewone type. Ten'
einde zoo weinig mogelijk metaal en isoleermateriaal te
gebruiken wordt een type roosterlek aangeraden met
aansluitklemmen aan de einden.
De spoelen moeten gewonden worden van koperen
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buis van ongeveer 3.2 m.M. diameter, met 2 windingen
elk, 7!/2 c.M. diam. en 1,25 c.M. van elkaar. Dergelijke spoelen gullen redelijk stijf zijn en kunnen gemon
teerd worden op een enkele strook eboniet van de
beste kwaliteit. De condensator moet van het type zijn
zooals voorgesteld voor het 2VW schema hetwelk juist
beschreven werd, daar de me^ialdeelen en het isoleermateriaal van een gewonen variabelen condensator ern
stige verliezen geven bij zulke hooge frequenties. De
hoog frequente smoorspoelen moeten bestaan uit on'
geveer 150 c.M. katoen^omsponnen draad van 2^ m.M.
op een ebonieten kokertje van 2l/i c.M. Zij kunnen
ook gewonden worden als „basketspoeP op 5 pennetjes
om een cirkel van V/i c.M. Indien de laatste manier
van winden — en deze is waarschijnlijk de beste —
gebruikt wordt, moeten de spoelen afgebonden worden
en van de pennen gehaald wanneer zij gereed zijn. Zij
moeten vrij van de grondplank op glazen staafjes staan.
Wanneer smoorspoelen noodig geacht worden in de
gloeistroomleidingen, dan kunnen deze van dezelfde
grootte en waarde zijn.
REGELING VAN HET GENEREEREN.
Regeling van het genereeren wordt verkregen door
middel van een variabelen condensator, doch daar dit
de afstemming in belangrijke mate verandert, is het
schema niet gemakkelijk in het gebruik. Voor diegenen
echter, die gaarne experimenteeren en bereid zijn tijd
hieraan op te offeren, is het een schema waar wat
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in zit. Het is, door de plaats van de aftakking voor
plaatvoeding, wellicht moeilijk de terugkoppeling te
wijzigen, maar een kleine verandering zal reeds een be'
langrijk verschil in de terugkoppeling teweeg brengen.
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HOOFDSTUK IX.
Korte Golf Zenders met geringe energie. (*
In dit hoofdstuk zal niet getracht worden het ge'
heele veld van kortegolf uitzending te behandelen. Wij
kunnen slechts eenige algemeene lijnen aangeven waar
langs een begin gemaakt kan worden.
In het algemeen gesproken gebruiken de meeste
amateur omroep stations in Groot Brittanie en het over'
groote deel in andere deelen van de wereld variaties
van de Colpitts of de Hartley schema’s. De Colpitts
is hiervan voor den beginner, tenminste op de langere
amateur golven waarschijnlijk de beste.
In verband hiermede bemerken wij, dat het gewone
golfbereik aan den amateur toegestaan, tusschen 150
en 200 M. ligt; doch de onderzoeker die reeds eenige
ondervinding heeft opgedaan, kan toestemming ver'
krijgen om met golven van 90 tot 150, 44 tot 46 en
23 M. ook te werken. Ofschoon de standaardschema’s
welke gebruikt worden dezelfde zijn, vereischt elke ver'
mindering in golflengte meerdere voorzorgsmaatregelen
en ook een geringe verandering in methode. Zooals ook
*) Volledigheidshalve merken wij op dat in Nederland aan amateurs
Vert.
geen vergunning voor zenden wordt gegeven.
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in ontvangapparaten, wanneer men een goed apparaat
voor de kortste verlangde golf gemaakt heeft, is het
mogelijk het zóó te wijzigen, dat hetzelfde toestel be'
halve wat de spoelen betreft, gebruikt kan worden voor
alle golven; een toestel dat op de langere golven goed
werkt, zal niet noodzakelijkerwijze ook op de kortere
golven goed werken. De amateur uitzender moet om
zoo te zeggen naar beneden werken.
EENLAMPS ZEND'SCHEMA.
Een eenlamps schema hetwelk merkwaardig goede
resultaten geeft op het 150—200 M. golbereik is in
Fig. 48 aangegeven. De spoel bestaat uit 30 windingen
van No. 12 koperdraad op afstanden van 0.64 c.M.
en 14 c.M. diam. De gemeten waarde hiervan is onge'
veer 62 micro'Henrys. De variabele condensator in de
aardleiding is zooals men ziet een capacitieve terugkop'
peling en helpt niet alleen in het afstemmen van het
apparaat, doch geeft ook de noodige aansporing aan
den roosterkring om te genereeren. Voor zenden met
geringe energie kan deze condensator een prima ont'
vang condensator zijn. Een gering verlies condensator
voldoet. De kleine variabele condensator parallel op de
spoel kan eveneens een ontvang condensator zijn van
gering verlies type. De twee condensators worden te'
zamen gehanteerd om de maximum antenne energie bij
de verlangde golflengte te verkrijgen.
De blok condensator in de anodedeiding moet er een
zijn van prima kwaliteit met mica isolatie. Hij moet
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de volle anodespanning weerstaan en indien hij door'
slaat, zal er kortsluiting ontstaan van de H.S. door de
spoel. De werkelijke capaciteit is niet zeer belangrijk,
doch 0.001 mfd is een geschikte waarde. De roostercondensator van 0.002 mfd moet ook van goed maaksel zijn met mica isolatie. Het roosterlek, dat in dit
apparaat een variabele was met aftakking van 0 tot
15.000 ohms staat in serie met een hoog frequent
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Eénlamps zendapparaat.

smoorspoel. Deze smoorspoel kan een gewone honi
graat spoel zijn van 250 of 300 windingen of een
speciaal gewonden solenoid bestaande uit 300 windin'
gen van 2^ m.M. katoen omsponnen draad op een
koker van V/i c.M. diam. Deze laatste is gebleken
beter te zijn.
Een vast roosterlek van 5000 of 10.000 ohms zal
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volkomen voldoende zijn voor geringe energie en is
goedkooper dan de variabele lekken. Het einde van het
lek wordt verbonden aan het „werk''contact van de
zendsleutel. Wanneer deze sleutel neergedrukt wordt
is het lek verbonden met de negatieve zijde van de gloei'
draad en kan de lamp oscilleeren. Wanneer de sleutel
opgeheven wordt is de verbinding verbroken en houdt
de lamp op te oscilleeren. Indien een of andere vorm
van generator gebruikt wordt om de kracht op te
wekken, zal de generator neiging hebben door te slaan
wanneer de lamp ophoudt te oscilleeren en daarom
wordt een tegenwicht verbonden tusschen de sleutel
en de positieve zijde van de krachtbron. Wanneer de
sleutel losgelaten wordt en de lamp ophoudt te oscil'
leeren, maakt de rugzijde van de sleutel contact met
een kleine weerstand, waarvan het andere einde ver'
bonden is met de plus anode. De kracht generator kan
zoodoende arbeid verrichten door de weerstand te over'
winnen, en de neiging om door te slaan houdt op.
Blijkbaar moet er eenig verband bestaan tusschen de
grootte van de weerstand en de inwendige weerstand
van de lamp, doch de waarde is niet van veel belang.
Deze moet echter van gewonden draad zijn en in staat
zijn de volle stroom door te laten welke de krachtbron
levert. Gewone anode weerstanden zijn hiervoor niet
bruikbaar.
In den plaatkring is aan de positieve zijde een hoog
frequent smoorspoel noodzakelijk. Deze kan gelijk zijn
aan die welke reeds beschreven werd en in de rooster'
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lek leiding aangebracht worden. In de beschreven zender werd de plaats van deze smoorspoel ingenomen door
een gewonen ontvangst variometer, welke ingesteld was
op de juiste stand en dienst deed als een variabele anode
zoowel als hoog frequent smoorspoel.
MEETINSTRUMENTEN WELKE VOOR HET
UITZENDEN NOODIG ZIJN.
Voor de meest eenvoudige uitzend experimenten zijn
een aantal meet'instrumenten noodig. Deze zijn de vol'
gende:
Een milliammeter om de plaatstroom van de lamp te
meten. Deze wordt gewoonlijk in de H.S. leiding ge'
plaatst.
Een voltmeter om de anodespanning te meten. Deze
wordt tusschen + en — hoogspanning geplaatst.
Een voltmeter om de spanning op de gloeidraad van
de lamp te meten. Deze wordt geschakeld over de
gloeidraad verbindingen achter de gloeidraad weerstand.
Een antenne M.A. meter van het hittedraad type.
De grenzen tot welke deze instrumenten gaan, zal van
de krachtbron afhangen. In een gewoon amateur sta'
tion, met droge batterijen of accumulatoren, handgene'
rator of P.S. apparaat, kan de anode'milliammeter een
zijn tot 50 ma., de voltmeter moet tot 500 volt gaan
en de antenne M.A. meter tot 0.5 of 1.5 ampère. In'
dien de stroom van het lichtnet komt, moeten instru'
menten gekozen worden welke voor die stroom geschikt
zijn.
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KEUZE DER LAMP.
De keuze der lamp is niet moeilijk. Er zijn niet zooveel om uit te kiezen als voor ontvangst. Voor zeer
zwakke energie kunnen groote ontvanglampen gebruikt
worden en uitstekende resultaten worden verkregen
met lampen als de DE5 of de LS5 welke laatste zeer
geschikt is tot aan 10 watt primaire energie wanneer
de stroomsterkte niet boven 400 volt is. Voor het ge'
bruik met een handgenerator is een lamp als de LS5
niet zeer geschikt, daar deze veel stroom gebruikt, waar'
door het draaien zeer zwaar werk wordt. Voor dit
doel is een lamp als de Osram T20 of T30 geschikt
of Mullard lampen van dezelfde hoedanigheid. Voor
energie tot aan 40 watt is de DET1, een zwak gloei'
ende lamp welke bij 6 volt 1.9 amp gebruikt uitstekend.
DE ANTENNE.
De antenne kan een enkele draad zijn, bij voorkeur
van No. 12 of 14 geëmailleerd koper, goed geisoleerd,
doch het boven beschreven apparaat en eigenlijk de
meeste apparaten werken beter met een tegenwicht dan
met een aard'leiding. Dit is vooral het geval met de
Colpitts. Het tegenwicht kan bestaan uit 5 draden, op
onderlinge afstand van 1.25 of 1.50 meter of waaiersgewijs uitstaande van den zender en onder de antenne
aangebracht ongeveer 2 of 2^ M- boven den grond.
Eventueel kan het tegenwicht bestaan uit een kooi 15
c.M. of 30 c.M. in diameter. Deze moet even zorgvuldig
geisoleerd worden als de antenne. Bij voorkeur moet
De Korte Golf
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deze langer zijn dan de antenne, doch goede resultaten
worden bereikt met tegenwichten die even lang of zelfs
korter zijn dan de antenne, in verbinding met welke
zij werken. De amateur bereikt dit ideaal slechts zelden,
hij moet tevreden zijn met wat hij kan bereiken.
De zender welke boven beschreven is kan gemak'
kelijk gemaakt worden voor experimenten op 90 tot
100 M. De veranderingen welke daarvoor noodig zijn,
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Fig. 49. Gekoppeld Hartley zendschema.

zijn slechts weinige en een eigenaardigheid van het
apparaat is, dat het zeer goed werkt beneden de
fundamenteele golflengte van het antenne^tegenwicht
systeem.
GEKOPPELD HARTLEY ZEND'SCHEMA.
Het schema in Fig. 49 aangegeven, is te danken aan
den bekenden onderzoeker 2VW. Het is een gekop1M

pelde Hartley en eene bijzonderheid is de opstelling
van den antenne afstem condensator, waardoor verkre'
gen wordt, dat het apparaat goed bruikbaar is beneden
de fundamenteele golflengte van het antenne systeem.
De hoofdspoel LI komt overeen met die welke reeds
beschreven is, doch de afstem condensator is nu ge'
koppeld met enkele windingen van de spoel. De rooster'
spoel L2 is een kleine spoel die op de gewenschte golf'
lengte afstemt met een variabelen condensator van on'
geveer 0.0002 mfd. Deze spoel behoeft niet inductief
aan de hoofdspoel gekoppeld te zijn, doch ik onder
vond, dat betere resultaten verkregen werden met een
zeer losse koppeling aan het anode einde van LI. De
spoel L2 bestond hier uit 10 windingen van d. s. c.
No. 18 draad, in korfvorm geweven. De andere onder'
deelen van het apparaat waren geheel gelijk aan de
hiervoor beschrevene. Grootere gevoeligheid kan ver'
kregen worden door een afgestemde aardleiding te ge'
bruiken tezamen met het tegenwicht zooals in de ilus'
tratie met stippellijnen is aangegeven.
Wanneer men met dit apparaat werkt is het aan te
raden eerst de gewenschte golflengte te krijgen op de
roosterspoel en condensator en dan den antennekring
te dóen oscilleeren. De antenne M.A. meter zal belang'
rijk lager aanwijzen dan bij grootere golflengten bij
gebruik van dezelfde energie, doch de signalen zullen
zeer goed uitgezonden worden en zullen waarschijnlijk
grootere afstanden doorloopen en op grootere kracht
ontvangen worden. Het golfbereik tusschen 90 en 100
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M. is zeer geschikt voor nachtwerk bij kleine energie
voor afstanden tot 1000 mijl.
HERTZ ANTENNE.
Bij het maken van een Hertz antenne moet een stuk
No. 12 of 14 geëmailleerd koperdraad afgesneden wor
den op precies de helft van de golflengte welke voor
het meerendeel van het werk verlangd wordt. Als de
meeste proeven b.v. gedaan zullen worden op 46 M. met
nu en dan afdaling tot 23 M., moet de lengte van de
antenne 23 M. zijn. De draad die gewoonlijk de afvoer
genoemd wordt, heeft geen invloed op de lengte van
de antenne golflengte, mits hij niet bij een deeler van
die golflengte ligt. Zoo b.v. bij een antenne die ver'
langd wordt op 46 M. te resonneeren,moet de lengte
van de afvoerdraad ver van 23, 11V2 en 7.6 M. liggen.
75M of 9M zijn goed. Indien men echter vermoedt,
dat de afvoer last veroorzaakt door op zijn eigen houtje
te trillen, kan men deze moeilijkheid overkomen doel
een kleinen condensator in serie te schakelen met den
zender. De condensator moet natuurlijk niet van zulk
eene capaciteit zijn, dat deze de toevoerleiding afstem'
men zal op een „harmonische'' van de verlangde golf'
lengte.
De Hertz antenne moet zoo hoog mogelijk opgesteld
worden om flink vrij van boomen, van huizen of an'
dere capaciteiten te zijn. Indien de antenne nabij eenige
capaciteit van dit soort is, zal hij op een lagere fre'
quentie trillen dan waarvoor hij bedpeld is en moeten
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enkele c.M. van het draad afgesneden worden om de
golflengte te verlagen.
Een schema van een Hert* antenne is in Fig. 50 voor'
gesteld. De afvoerdraad wordt aan de hoofddraad ge'
soldeerd op precies een vierde van de lengte van de
antenne aan het 2£nder'einde. In het midden wordt een
kleine gloeilamp aangebracht. De antenne wordt door'
gesneden en weder aaneengevoegd met de lamp in serie
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Fig. 50. Hertz antenne.

voor zendproeven met kleine energie. Voor meer dan
50 watts moet de lamp geschakeld worden als aange'
geven. Het doel van de lamp is door gloeien aan te
geven wanneer het knooppunt van de trilling in het
midden komt, waardoor aangetoond wordt, dat de an'
tenne op de verlangde golflengte trilt.
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AFSTEMMEN.
Wat men moet doen is af te stemmen, met den golf*
meter op de verlangde frequentie in aanraking te komen
met een mede'onderzoeker en dan kleine veranderingen
in de golflengte te maken totdat de maximum sterkte
bericht wordt. Daarna zullen er geen moeilijkheden
meer zijn, daar aanwijzingen van den golfmeter plus die
van den antenne M.A.meter en den anode stroommeter
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Fig. 51. Oscillator voor Hertz antenne.

de noodige aanwijzigingen zullen geven voor juiste reso'
nantie. De Hertz antenne zal de lamp zwaar belasten,
hetwelk zal blijken uit hoog oploopen der anodestroom.
Het dient ook opgemerkt te worden, dat antenne^stroora
aanwijzigingen in het geheel niet eene aanwijzing is
voor de werkelijke energie welke uitgezonden wordt.
Deze hangt geheel af van de stand welke de meter
inneemt. Het zou mogelijk zijn een antenne'Stroom'
meter in het midden van de antenne in te schakelen
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in plaats van de lamp, doch men sou een vast inge*
stelde verrekijker noodig hebben om hem af te lesen,
en de antenne sal niet stil blijven hangen behalve wan'
neer het dood kalm is.
Doch ofschoon het swaaien van de antenne selfs bij
een lichte wind het aflesen van een antenne'Stroom
meter welke in het midden hangt buitengewoon moeilijk
sou maken, heeft selfs heftig swaaien, sooals men bij
storm krijgt met een slappe draad, selfs in het geheel
geen invloed op de vastheid van de signalen.

Fig. 52. Raam voor anode spoel.

Elke goede oscillator kan voor het voeden van een
Herts antenne gebruikt worden. Het type hetwelk ik
het best geschikt vind voor 45 en 23 M. is de bekende
gekoppelde Hartley, heel veel overeenkomende met die .
voor 90 M. werk beschreven. Een schema is in Fig. 51
aangegeven.
De anode spoel LI bestaat uit 13 windingen van
No. 12 koperdraad 14 c.M. in diameter en 1 c.M. onder*
linge afstand. Dese is gemonteerd op een eboniet raam
van een vorm als Fig. 52 aangeeft. Dit geeft de noodige
vastheid met een minimum isoleermateriaal. De rooster'
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spoel L2 is van denzelfden diameter en onderlinge af
stand, doch heeft slechts 6 windingen. Zij is afgestemd
door een kleinen zend'condensator van 0.003 mfd capa'
citeit met beweegbare platen „square law’\ De waarden
van den blok'condensator, rooster'condensator en roos'
terlek zijn dezelfde als reeds opgegeven. Dezelfde onder'
deelen werden inderdaad gebruikt als voor die zenders.
De hoog frequente smoorspoel in de positieve leiding be'
staat uit 300 windingen van No. 26 d.c.c. draad op een
kartonnen kokertje van 2]/i c.M. gewonden. Vele klei'
nere smoorspoelen zijn geprobeerd, doch tot nog toe
is er geen die zulke goede resultaten gegeven heeft. De
kleine smoorspoelen in de gloeidraad leidingen zijn elk
20 windingen No. 16 d.c.c. draad gewonden op een
koker van 11.25 c.M. diam. Beide smoorspoelen zijn
op dezelfde koker gewonden en met messing steunen
aan de grondplank bevestigd.
De grondplank is groot, 52 X 431/2 c.M., opdat
de anode en de rooster spoelen ver van elkaar gehou'
den kunnen worden en teneinde voldoende afstand tusschen de draden en onderdeelen mogelijk te maken.
Om de noodige vastheid te verkrijgen worden kope'
ren buisjes van 3 m.M. voor draden gebruikt — de
soort welke voor benzine leidingen op motorfietsen
gebruikt wordt. Dit is tevens een uitstekende hoog
frequent geleider, en wanneer de spoelen weder opnieuw
gewonden moeten worden, moeten ze van dit materiaal
gewonden worden.
De grondplank is van vuren hout. Porceleinen kolom
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isolatoren 8 c. M. hoog worden gebruikt om de aan'
sluit'klemmen van de h. sp. leiding te monteeren en
eveneens voor de antenne'klem.
Er zijn verschillende methoden om de antenne aan
het apparaat te verbinden door de H.F. voeding. Een
ervan is door gebruik te maken van een koppelspoel
van ongeveer 6 windingen aan het anode einde van
de groote spoel. De H.F. voeding wordt op een wille'
keurig punt hierop geklemd en overdracht van energie
heeft zoodoende plaats. De methode welke ik vond dat
het meest voldoening gaf is de hoogfrequent voeding
eenvoudig aan de groote spoel te klemmen op een wil'
lekeurig punt nabij het laag potentiaal einde, zooals
in fig. 51 aangegeven. Twee of drie windingen op'
waarts zal waarschijnlijk goed zijn, doch het juiste punt
hangt af van de eigenaardigheden van lamp en rest
van den stroomkring.
Het belangrijke punt is het afstemmen van de rooster
spoel. De aftakking hieraan moet uitgezocht worden
om de krachtigste oscillatie te krijgen tezamen met den
variabele condensator. Misschien moet de anode aftak'
king een weinig bijgesteld worden teneinde het geheele
schema op de verlangde golflengte te doen osciüeeren.
Met dit apparaat geeft een lamp met lage inwendige
weerstand zooals de LS5 of de DET1 de beste resul'
taten. Met een lamp met hooge inwendige weerstand
zal zooveel anode aftakking gebruikt moeten worden,
dat standvastige trillingen op de vereischte golflengte
niet verkregen zullen kunnen worden.
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SEINEN.
De methode van het uitzenden zal afhangen van de
gebruikte energie. Met elke soort draaiende generator
is het het beste op het roosterlek aan te sluiten en de
„terugslag” weerstand zorgvuldig in te stellen teneinde
doorslaan te voorkomen wanneer de sleutel in de hoogte
staat. Ik heb met een hand generator zeer veel last
gehad in dit opzicht en heb die ten slotte laten varen
voor werk beneden 90 M. Wanneer eene batterij gebruikt wordt, dan is sleutelplaatsing in de negatieve
anodedeiding volkomen bevredigend en geeft een mooien
helderen toon. Wanneer de kracht geleverd wordt door
een toestel als de TVT generator, dan kan de sleutel
met voordeel in de negatieve toevoerleiding van den
generator geplaatst worden. Dit geeft ook een mooien
heldere toon hetgeen van het grootste belang is in lange
afstand werk en bij verbinding door inteferentie. Wan'
neer de stroom van de hoofdleiding komt, plaatse men
den sleutel in de antenne, mits men middelen beschik'
baar heeft de handen goed van de draden verwijderd
te houden. Een relais doet hierbij goede diensten. Het
vraagstuk wat de beste plaats is om den sleutel te plaat'
sen moet door dengene die het apparaat behandelt
goed onder de oogen worden gezien en daarbij de
rapporten die hij van degenen met wien hij werkt,
ontvangt, alle aandacht geven.
Eene methode om de Hertz antenne af te stemmen
die wij aan 6YV te danken hebben is het probeeren
wel waard van diegenen die een kleine krachtbron ge'
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bruiken en de verklikkende lamp op de antenne niet kun'
nen aanbrengen. Bij deze methode wordt gebruik ge'
maakt van het feit, dat een neon lamp gaat gloeien wan'
neer een van de electrode verbindingen in contact ge'
bracht wordt met het hoog potentiaal einde van de
anode spoel. De intensiteit van het gloeien is meer of
minder naar verhouding van de spanning op het punt
van contact. De antenne wordt eerst stevig met den ont'
vanger gekoppeld en ongeveer het punt van resonantie
wordt gevonden door op te merken waar de ontvanger
ophoudt te trillen. De zender wordt dan afgestemd
— met uitschakeling van de antenne — zoodat de
neon buis de grootste lichtsterkte geeft bij deze golf'
lengte. Ten slotte wordt de antenne aangekoppeld,
waarbij 2 punten van maximum lichtsterkte gevonden
kunnen worden met een scherp afgeteekend minimum
ertusschen. Op dit punt van minimum lichtsterkte heeft
de antenne de grootste spanning, d.w.z. de stroomkring
is in resonantie met de antenne. Indien men vindt dat
dit punt niet de gewenschte golflengte is, dan moet de
lengte van de antenne gewijzigd worden totdat de golf'
lengte de verlangde is.
Een kort en bondig middel om hetzelfde doel te be'
reiken — te weten wanneer de stroomkring en de
antenne in resonantie zijn — is door te noteeren wan'
neer de spanning van de krachtbron het laagst is en
de stroom het hoogst. Doch dit kan tot zeer mis'
leidende resultaten aanleiding geven tenzij men nog
andere middelen heeft.
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Bij het gebruik van dit apparaat op 23 M. wordt
een kleinere spoel genomen in de plaats van die van
13 windingen welke voor de grootere golflengten ge'
bruikt wordt. Deze spoel bestaat uit 8 windingen No.
18 draad 9 c.M. in doorsnede en 1 c.M. van elkaar.
De roosterspoel wordt op de verlangde golflengte af'
gestemd door het aantal windingen door middel van
de aftakking te verminderen.
Indien een zender verlangd wordt die te gebruiken
is voor het geheele golfbereik welke aan amateurs is
toegestaan, kan de Hertz antenne niet gebruikt wor
den. In dit geval is het beter een gewone antenne met
tegenwicht te gebruiken en op kortere golven zóó af
te stemmen dat zij in resonantie komt met den zender
op een of andere bijzondere harmonische frequentie b.v.
de 3de of 5de. Zoo is b.v. bij 45 M. werk de werkelijke
golflengte van het antenne'tegenwicht systeem plus de
antenne koppeling en den parallel gestemden conden'
sator 135 M. de 3de harmonische frequentie van deze
golflengte is 45 M. en daar de zender op deze lengte is
gestemd, zal de antenne op de 3de harmonische fre'
quentie werken. Eveneens voor werk op 23 M. wordt
het antenne'tegenwicht op 125 M. gestemd en men ont'
vangt dan op de 5de harmonische frequentie. Afstem
men op de harmonische frequenties aangeduid door
„even” getallen van de golflengte geeft niet zulke goede
resultaten.
Het Hartley apparaat leent zich uitstekend tot deze
methode van antenne afstemming, ofschoon de opinie
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van amateurs ongetwijfeld schijnt te zijn, dat de beste
resultaten bij korte golven slechts met een Hertz; an*
tenne zijn te bereiken.
EEN GEWIJZIGD HARTLEY SCHEMA.
Een uitstekende toepassing van het Hartley schema
hetwelk op elke golflengte gebruikt kan worden is in
fig. 53 weergegeven. Soepelheid wordt in dit schema
bereikt door verwisselbare spoelen, doch de voornaamste
A rO-»
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O L-S0 5.61Fig. 53. Gewijzigd Hartley zendschema.

bijzonderheid van het apparaat ligt in de antenne ah
stemming, die zoodanig op vele verschillende wijzen is
geconstrueerd als voor de grootste werkzaamheid op de
vereischte golflengte noodig is.
Voor gebruik op de korte golven 23 en 45 M.
b.v. — staat de antenne afstem condensator parallel
op de spoel zooals de figuur aangeeft, waarbij de klem*
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men A. en B door een strip verbonden zijn (in stippel'
lijnen aangeduid). De antenne kan dan afgestemd wor'
den zóó dat ze op geschikte „harmonische” werkt.
Voor hoogere golven — 90 tot 100 M. — wordt de
strip tusschen A en B weggenomen en de afstemcon'
densator verbonden tusschen klem A en een of ander
geschikt punt op de antenne koppel spoel. De conden'
sator is nu in serie met de antenne en wordt gebruikt
om de antenne zoodanig te stemmen, dat de beste ont'
vangst op de verlangde golf plaats vindt. Op nog lan'
gere golven kan de condensator geheel weggenomen
worden en de antenne direct aan de koppel spoel afgetakt worden.
Voor het golfbereik tusschen ongeveer 15 en 50 M.
kan een spoel van 7 windingen van No. 14 of 12 koper'
draad 7.7 c.M, in diam. met 1.25 c.M. onderlinge af'
stand gebruikt worden. Een spoel van denzelfden diam.
van No. 14 draad op 0.32 c.M. onderlinge afstand zal
de golflengten van ongeveer 28 tot 80 M. bestrijken.
Het 45 M. tot ongeveer 150 M. golfbereik vereischt
20 windingen van No. 16 draad op afstanden van 4.8
m.M. terwijl 30 windingen van No. 16 op 3.2 m.M.
afstand tot over ruim 200 M. bestrijken. Deze aan'
tallen windingen zijn geschikt voor het afstemmen met
een variabelen condensator van 0.0003 mfd maximum
capaciteit.
De koppel spoel zal geconstrueerd moeten worden
met het oog op de antenne waarmede zij gebruikt
moet worden. De afstemcondensator kan van 0.000*»
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mfd maximum capaciteit zijn. De beste resultaten zullen»
waarschijnlijk verkregen worden met een spoel van 5
windingen liy2 c.M. diam. van No. 14 draad op 1.3
m.M. onderlinge afstand, welke zóo opgesteld kan
worden dat zij een vaste positie op de grondplank heeft.
De afstemspoelen kunnen dan naar gelang zij noodig
zijn in de koppel spoel geplaatst worden. Dit kan het
beste gedaan worden door ze op ebonieten strooken te
monteeren met lampbusjes. Lamphouders kunnen dan
in de strook eboniet gemonteerd worden welke de onder'
kant van de koppelspoel ondersteunen. De grootste
werkzaamheid wordt verkregen door een serie hoog.
frequentie smoorspoelen aan te brengen voor de ver
schillende golflengten. Het beste is deze in solenoid
vorm te winden, doch totdat het juiste aantal benoodigde windingen bepaald is, kunnen honigraat spoe
len gebruikt worden. Spoelen van 50, 75, 100 en 200
windingen kunnen geprobeerd worden wanneer deze
bij de hand zijn.
Wanneer men met dezen zender werkt moet het af
stemmen geschieden nadat de antenne uitgeschakeld is
in alle gevallen waarbij de koppel spoel gebruikt wordt.
Afgesteld moet worden op minimum anodestroom.
Daarna wordt de antenne ingeschakeld en de antenne
afgestemd. Resonantie wordt aangegeven door een be
langrijke stijging in de aanwijzing van den M.A.meter
in den plaatkring, die op de oorspronkelijke lage waarde
moet terugvallen zoodra de antenne uitgeschakeld
wordt. Bij de hoogere frequenties met geringe energie
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km\ vlo aanwijzing van den antenne M.A. meter zeer
laag zijn: wanneer er echter aanwijzing is en een besliste
wranvloting in vlo uitslag van den plaatstroom'M.A.
motet wannoor do antenne wordt in' en uitgeschakeld,
dan moot vlo antenne in resonantie zijn.
In tig, 5^3 is vlo sleutel aangegeven in de negatieve
anode-leiding. Dit is niet noodzakelijkerwijze de beste
|\vsitie on vlo vorige bemerkingen betreffende plaatsing
van den sleutel zijn op deze en elk ander schema toe'
passelijk.
Hen betrouwbare golfmeter is een noodzakelijk in'
strument voor elk zendstation. Men zou kunnen zeggen
vlac her het eenige noodzakelijke instrument voor meting
is als het niet ware dat de onderzoeker niets kan doen
zonder de andere reeds beschreven instrumenten. Doch
her is een feit, dat, indien de uitzender tracht te wer'
ken zonder plaatstroom M.A. meter en voltmeter,
gloeidraad voltmeter en antenne M.A. meter, hij slechts
zijn eigen tijd verknoeit, terwijl, wanneer hij tracht te
werken zonder golfmeter hij waarschijnlijk andermans
tijd vermorst, onaangenaamheden veroorzaakt door
storing en zonder twijfel met de autoriteiten te doen zal
krijgen, omdat hij uitzendt op een golflengte voor welke
hij geen vergunning heeft.
De snelheid waarmede alle golflengtegroepen gevuld
en overvuld worden is een ernstig vraagstuk en de
autoriteiten zijn terecht zeer streng wat de golflengten
aangaat die het aan amateurs vergund is te gebruiken.
Het behoort een eerezaak te zijn voor allen die ama'
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teurs vergunningen voor omroep hebben om strikt de
hand te houden aan de golflengten welke hun zijn
toegewezen.
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HOOFDSTUK X.
De Golfmeter.
Terwijl een betrouwbare golfmeter van tamelijk
groote nauwkeurigheid — b.v. tot op 1 % — een
absoluut noodzakelijk onderdeel is van de uitrusting
van een amateur zendstation, is het ook een zeer bruikbaar apparaat op een station hetwelk alleen voor ontvangst is uitgerust. Onderzoekingwerk bestaat bijna
uitsluitend uit meten en het noteeren van metingen.
Het eerst noodzakelijke bij het onderzoeken op het ge
bied van korte golflengten, is met tamelijke nauwkeu
righeid te weten wat de golflengte is van de signalen
waarnaar men luistert. Tenzij men er bedreven in is,
is het niet aan te raden den golfmeter in eigen werk
plaats te vervaardigen.
TYPEN GOLFMETERS.
Er zijn drie soorten golfmeters. Men heeft de bekende
..zoemer” meter waarbij de trillingskring bestaat uit
een kleine spoel zooals er in electrische schellen ge'
bruikt worden. Zoo'n meter zal vrij bruikbaar zijn in
een ontvangstation, doch het is zeer moeilijk een mstruin ent hetwelk voor korte-golf geschikt is, tot
eemgszins schappelijken prijs te verkrijgen.
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Bij een inteferentie golfmeter doet een lamp dienst
resonantie aan te duiden, doch deze golfmeter indien
tamelijk betrouwbaar, is niet een goedkoop instrument.
Een goede kost minstens f 150.—, terwijl de prijs naar
gelang van de vereischte mate van betrouwbaarheid
snel stijgt. De grootste onaangenaamheid van den hete'
rodyne meter is, dat voor elke afstemming van het
apparaat en het instrument er bij een groot aantal
standen een klank in de telefoon gehoord zal worden.
Deze standen zijn de zeer luide grondtonen waarop de
golfmeter en het apparaat beide op dezelfde golf'
lengte oscilleeren, alsmede de toon welke in de hoo'
gere frequenties voor den golfmeter zoowel als voor het
apparaat samenvallen. Enkele van deze punten zijn zeer
luid en in gevallen waarbij de grondtoon zóó krachtig
is, dat het apparaat ophoudt te genereeren, kan een
toon door een oningewijde gemakkelijk voor de grond'
toon gehouden worden. Ondanks dit is een heterodyne
golfmeter zeer bruikbaar zoowel voor zend' als voor
ontvang'experimenten en is wellicht het meest gebruite
type.
HET KIEZEN VAN EEN GOLFMETER.
De punten welke men in een inteferentie golfmeter
moet zoeken, zijn: (1) Goed beschermde spoelen of
golflengte eenheden. Voor het uitsluitend gebruik met
korte golven kunnen de spoelen uitstekend in het kastje
ingesloten worden en door middel van een schakelaar
in den kring geschakeld worden naar gelang dit noodig
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is, doch bij instrumenten die het geheele golfbereik welke
in radio gebruikt wordt, moeten bestrijken, is dit niet
praktisch doenlijk en moeten verwisselbare spoelen aan"
gebracht worden. Wanneer het draad gebogen of in
eenig opdicht beschadigd is, zal de waarde van de spoel
veranderen. Om deze reden moeten ze stevig gemaakt
zijn en goed beschermd.
Men moet er wel om denken, dat de origineele
verdeeling van inteferentie golfmeters alleen juist is
voor de lamp waarvoor ze gemaakt zijn en voor be'
paalde en vaststaande waarden van gloeispanning en
anode spanning. De verandering door gloeispanning
teweeg gebracht is zeer gering en kan buiten beschou*
wing gelaten worden voor gewoon werk, mits men
maar zorgt, dat de gloeispanning zoo dicht mogelijk bij
de standaard hoogte gehouden wordt. Veranderingen
in de anode spanning kunnen een zeer groot verschil
in de golflengte veroorzaken. Als de lamp uitgebrand
is of beschadigd, moet het instrument opnieuw geijkt
worden.
GEBRUIK VAN EEN
INTEFERENTIE GOLFMETER.
Wanneer men een inteferentie golfmeter gebruikt,
moet het apparaat in trilling zijn. De meter wordt op
zulk een afstand van het apparaat verwijderd, dat de
stille ruimte in de intefereerende tonen zoo klein mo'
gelijk is. Het juiste middelpunt van de stille ruimte zal
de vereischte golflengte zijn.
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DE ABSORPTIE GOLFMETER.
De meest geschikte soort golfmeter voor den korte'
golf enthusiast is die welke op het absorptie principe
werkt. Deze heeft vele verdiensten. In de eerste plaats
is hij goedkoop. Een geijkt instrument hetwelk het ge'
heele golfbereik tusschen 15 en 200 M. bestrijkt en
tot op 1 % nauwkeurig is, kan voor f 40.— a f 50.—
verkregen worden. In de tweede plaats is het bijzonder
gemakkelijk te gebruiken, daar het slechts 1 en niet
meer dan 1 punt aangeeft en wel dat waarop ontvang'
apparaat en golfmeter precies op dezelfde golflengte
afgestemd zijn. In de derde plaats is het geheel com'
pleet, daar er geen batterijen bij noodig zijn. Dit voor'
komt het bij den inteferentie golfmeter altijd voor'
handige gevaar, dat verschillende lengten van de leiding
van de batterijen verschil in golflengte veroorzaakt.
De absorptie golfmeter is eenvoudig een afgestemde
stroomkring bestaande uit een spoel en een variabelen
condensator. Zulk een afgestemde stroomkring zal,
wanneer dicht bij een trillenden kring gebracht, kracht
absordeeren en veroorzaken, dat de trillende kring op'
houdt te oscilleeren. Bij het gebruik met een ontvan'
apparaat wordt de absorptie golfmeter dicht bij de
afstemspoel gehouden en de schaal langzaam rondge'
draaid totdat op een zeker punt het geluid van op'
houden en beginnen van het trillen in de telefoon
gehoord wordt. Als er een afstand van vele graden
is tusschen het beginnen en het stoppen van de trilling
wordt de golfmeter op grootere afstand van het ont'
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vangapparaat gebracht, totdat de ruimte zeer klein is
en het midden nauwkeurig bepaald kan worden. Dit
is dan het punt van resonantie tusschen ontvang'
apparaat en golfmeter en de vereischte golflengte kan
van de verdeelschaal worden afgelegen welke bij den
golfmeter wordt verstrekt. De methode kan zoowel
gebruikt worden om de golflengte van het ontvang'
apparaat af te lezen als om het apparaat op elke ver'
langde golflengte af te stellen.
NEON LAMP GOLFMETER.
Een vernuftige toepassing van den absorptiemeter is
voor het gebruik met zendapparaten vervaardigd. Hier'
bij wordt de kracht welke door den golfmeter wordt
geabsorbeerd, aangewend om een neon lampje te doen
gloeien, hetgeen dit alleen doet op het punt van
resonantie. De aanwezigheid van de neon lamp heeft
geen invloed op het gebruik van den golfmeter voor
ontvang apparaten.
Wanneer men een golfmeter heeft aangeschaft moet
het geheele golfbereik van het ontvangapparaat zorg'
vuldig worden ingedeeld en de golflengten afgezet
worden op de verdeeling van den afstem condensator.
Zoodoende kan de golflengte van elk ontvangen signaal
direct worden afgelezen. Men moet echter in het oog
houden, dat het ontvangapparaat van tijd tot tijd weL
licht een weinig zal veranderen en daarom moet de
verdeeling op geregelde tijden worden getoetst. Het is
niet noodig de verdeellijnen opnieuw te teekenen. Men
134

behoeft slechts de grootte van de afwijking, indien die
er is, te noteeren.
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HOOFDSTUK XI.
Geschiedenis van de Korte Golf.
De geschiedenis van de kortere radio golven is van
groot belang, daar deze min of meer de geschiedenis
van de radio zelf is. De kortere radio golven waren
die welke het eerst werden ontdekt. Om verschillende
redenen, die besproken zullen worden, was het werken
ermee opgegeven en werd dit slechts weder opgenomen
nadat hun wonderlijke eigenschappen eenige jaren na
den oorlog begrepen werden.
Het wordt dikwijls gezegd, dat de herleving van dc
belangstelling in korte golven te danken is aan de
energie, het geduld en den moed van amateur onderzoekers in Engeland, Amerika en Europa. Ongetwijfeld
heeft het voortdurende werk van de amateur onder
zoekers en de uitgebreide uitwisseling van kennis tusschen hen veel gedaan om de techniek van deze
belangrijke tak van radio werk vooruit te brengen,
doch het dient niet uit het oog verloren te worden,
dat geleerden en onderzoekers van beroep den weg
hadden aangegeven voordat de amateur zijn aandacht
eraan wijdde. De werkelijkheid is, dat de amateur
voornamelijk bevordert heeft dat de practische kennis
ervan voortgang gemaakt heeft doch betrekkelijk weinig
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gedaan heeft voor de zuivere wetenschap ervan. Het
is eveneens een feit, dat de amateur onderzoeker zich
met de korte golf bezig hield omdat de autoriteiten
meenden, dat de hoogere frequenties onbruikbaar waren
en geen practisch werk ermede gedaan kon worden.
In Engeland was het in het begin den amateurs eerst
toegestaan op 1000 M. te werken. De toenemende
eischen van algemeene omroep ontnam hen deze golf'
lengte en hun werd een golflengte van 440 M. gegeven.
Ook hier kwamen handelsbelangen weder tusschen
beide en de amateurs zagen zich tot 200 M. beperkt.
Men geloofde zoo weinig in de mogelijkheid om ernstig
werk op deze golflengte te doen, dat de kleine groep
amateurs in hevige opstand kwam en het werd hun
veroorloofd een zeer beperkt belang bij de 440 M.
lengte te houden; zij mochten deze slechts op zekere,
zeer beperkte tijden gebruiken.
Tot ieders verbazing begonnen de amateurs zich met
elkander over zeer groote afstanden in verbinding te
stellen op de 150—200 M. golven en de uitwisseling
van leesbare en geregelde signalen tusschen Europa en
Amerika werd een tamelijk gemakkelijke zaak na donker,
voor die stations welken toegestaan was 100 watts
energie te gebruiken. Tegen het einde van 1922 werd
een proefneming tusschen amateurs van Europa en
Amerika op touw gezet welke een groot succes was.
Deze proef werd op 200 M. uitgevoerd.
In het begin van 1923 toonden amateurs belangstelling voor nog kortere golven. Een amateur berichtte
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met blijkbare verwondering en trots dat hij met een
kracht van slechts 50 watts op 100 M. in Genève
gehoord was geworden, een afstand van 1200 K.M.
Daarna ontwikkelde kortegolf communicatie zich bij
de amateurs zeer snel en thans zijn stations met een
kracht van veel minder dan 10 watts geregeld met
op 45 M. en gedurende den dag met elkaar in
verbinding. Krachtiger stations ondervinden geen moei"
lijkheden gedurende de nachtelijke uren met Ame"
rika in verbinding te zijn en verbinding met Australië
en N. Zeeland wordt geregeld met kracht van 100 tot
250 watts gedurende zekere gunstige uren tot stand
gebracht. De amateur heeft inderdaad de geheele we"
reld veroverd en eene hoeveelheid kennis verzameld
welke van het grootste practische belang is. Dat dit
werk ook werkelijk beschouwd wordt als van belang
te zijn wordt bewezen doordat de autoriteiten in alle
landen steeds meer toegevend worden voor de ama"
teurs wat betreft het toestaan van faciliteiten voor
onderzoekingswerk met korte golven. Een van de
grootste deugden van de korte golf is, dat, door het
gebruik maken van de zeer hooge frequenties een groot
aantal stations zonder onderling elkaar te storen, kun'
nen werken op een klein golfbereik. Dit omtrent de
amateurs. Wij zullen thans tot de beroeps onderzoekers
overgaan.
Het allereerste practische gebruik van eenigen vorm
van draadlooze werd door een zekere heer Hughes, een
Engelschman, in 1879 gemaakt, doch hoewel vele voor
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aanstaande geleerden zijne proefnemingen zagen, scheen
niemand er iets bijzonders in gezien te hebben en zeker
begreep niemand, dat hij gebruik maakte van golven
die verwant waren aan lichtgolven, doch veel langer.
Dit niettegenstaande het feit, dat Huygens, een Neder
landsch geleerde en autoriteit op optisch gebied als zijn
weloverwogen meening had te kennen gegeven, dat
licht door middel van golven werd overgebr.icht. Dit
was in de 17de eeuw.
Clerk—Maxwell, een beroemd Engelsch wiskundige
bewees in 1864 door berekening, dat Huygens gelijk
had. Clerk—Maxwell nam aan, dat deze golven
electro'magnetische waren, en in het oog houdende,
dat de heer Hughes electro'magnetische apparaten ge'
bruikte, komt het ons bijna ongeloovelijk voor, dat
geen van de geleerden tot wien hij zich om uitlegging
van het verschijnsel wendde, begreep, dat hij inderdaad
golven opwekte en ontdekte welke aan die van het
licht verwant waren doch veel langer, De Heer Hughes
liet gewoonlijk zijn kleine zender werken en ging dan
Baker Street in Londen, op en neer wandelen met zijn
klein ontvangapparaat, luisterende naar de signalen. Hij
was inderdaad de eerste persoon die „luistervink'’ was.
Het is mij niet bekend of de heer Fitzgerald die in
1883 de British Association zijne methode om „electro'
magnetische golven" op te wekken mededeelde ooit
van het werk van den heer Hughes gehoord had, maar
hij had ongetwijfeld een volkomen goede methode uit'
gevonden voor het overbrengen van golven van onge'
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veer 2 meter lengte. De verwantschap van deze golven
tot lichtgolven wordt uit de volgende tabel duidelijk.
In deze tabel wordt de frequentie van de trillingen
aangegeven in een macht van het grondtal tien, ten'
einde ruimte te sparen. Ten behoeve van hen die
niet gewoon zijn aan deze methode, zij bemerkt,
dat 1010 beteekent het product van 10 factoren 10.
1010 is tienduizend millioen of voluit geschreven
10.000.000.000. Eveneens wordt 1020 (10 tot de
twintigste macht) voluit geschreven door een 1 met
20 nullen er achter.
Frequentie
Soort der golven
1020
tusschen
Radium stralen
1010
en
1017
X'Stralen
tot
101G
Begin van ultra violette stralen tusschen
1015
en
juist beneden 1015
Licht golven
tot juist beneden 1014
Infra rood licht
op circa
1011
Zeer korte radio golven
108
Golven van ongeveer 5 M.
55
55
300 M. begin omroep
10«
55
55
Grootste golflengte bij de radio
104
gebruikt
55
55
Er is zonder twijfel een ongebroken „spectrum" van
ether golven met een uniforme snelheid van 300.000.000
M. per seconde maar met golflengten waarvan som'
mige bijna oneindig klein zijn en andere met 100.000
HO
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K.M. van top tot top. Van dit enorme spectrum is
slechts een zeer klein gedeelte zichtbaar in de vorm
van licht. Wij zijn voor een vrij wat grooter frequentie
bereik gevoelig. Dit is de infra^roode band, juist be*
neden de frequentie van den lichtband en waar zij
elkander raken zich ermede vermengende. Er zijn nog
deelen van dit groote spectrum niet onderzocht. Er is
een groote gaping tusschen de langste infra-roode stralen
en de kortste radio golven welke nog voortgebracht
zijn, waaromtrent wij nog in het geheel niets weten.
Misschien zijn daarbij trillingen die later zullen blijken
van even machtig belang voor het menschdom te zijn
als de radio golven. Wij weten er nog niets van.
In 1888 bewees Heinrich Hertz, een Duitsch ge*
leerde Clerk—Maxwell's wiskunstige bevestiging van
Huygens theorie, door ethergolven te verwekken welke
hij in staat was gelijk te richten en door middel van
een metalen ring te meten. Dit was het werkelijk begin
van de draadlooze wetenschap en het is opmerkelijk,
dat de golven die Hertz opwekte zeer kort waren en
in den vorm van een bundel door een reflector weer
kaatst werden. Met het wederkeeren van de belang'
stelling in korte golven hebben wij tegelijkertijd een
wederkeeren van belangstelling in „gericht zenden"
gekregen.
Direct na Hertz' aankondiging van zijne ontdekking
ontstond er groot enthusiasme bij de geleerden voor
deze electro'magnetische golven en geleerden als Lodge
en Rutherford, Marconi en Popoff begonnen een serie
141

onderzoekingen, die snel de wetenschap uitbreidden.
Er is echter reden aan te nemen, dat Lodge reeds bijna
even ver als Hertz gevorderd was en op het punt stond
eene mededeeling omtrent deze golven te doen, toen
Hertz hem voor was. In wetenschappelijke ontdekkingen
is het dikwijls het geval, dat twee groote geleerden
bijna gelijktijdig hetzelfde resultaat bereiken.
In 1892 deed Sir William Crookes de wereld kond,
dat naar zijn wel overwogen meening de Hertz golven
gebruikt zouden kunnen worden voor telegraphie zonder
draad. Hij dacht aan wat wij zouden noemen de ultra'
korte golven van ongeveer 1 M. in lengte. Er moesten
nog vele moeilijkheden overwonnen worden, doch
Crookes was ervan overtuigd, dat het mogelijk was.
Drie jaar later verzond Popoff, de Russische geleerde,
inderdaad de naam van Hertz draadloos en ving deze
weder op. De golflengte was zeer kort, de afstand
waarover het geschiedde slechts enkele meters en het
geheele experiment was slechts een laboratorium demon'
stratie, maar de eerste draadlooze boodschap was ge'
zonden geworden door gebruik te maken van de korte
golven waarvoor thans zooveel belangstelling getoond
wordt.
In zijn eerste poging stelde Marconi zich voor korte
golven te gebruiken welke als bundels teruggekaatst
werden voor draadlooze overbrenging doch in 1897,
toen hij zijn eerste beroemde patentaanvrage indiende,
had hij de korte golven prijsgegeven en gebruikte
golven van veel kleinere frequentie. Hij is nu met
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enthusiasme tot de korte'golf'beam uitzending terug'
gekeerd.
Het lijdt geen twijfel, dat met de oude methode om
Hertz’ golven op te wekken, lange golven veel eco'
nomischer waren dan korte. Het was inderdaad onmo'
gelijk korte golven op te wekken, die van practisch
nut waren. Het was de uitvinding van de thermische
lamp en speciaal van de drie^electrode lamp, die korte
golf werk werkelijk mogelijk maakte. Maar toen in
1913 Meissner, een Duitsch geleerde erin slaagde een
bruikbare golf van 5 M. uit te zenden, hadden de lange
golven zulk een houvast gekregen, dat niet veel be'
langstelling voor deze mededeelmg aan den dag werd
gelegd.
Zooals wij allen weten, kwam de oorlog toen tus'
schen beide. De draadlooze bleek onmisbaar te zijn
zoowel voor de verdediging als voor den aanval en
profiteerde enorm doordat zoo goed als onbeperkte
sommen uitgegeven konden worden voor onderzoek en
ontwikkeling. Doch zoowel onderzoek als ontwikkeling
volgden lijnen die reeds als de beste erkend waren en
de korte golven werden min of meer verwaarloosd tot
na den oorlog, toen zij aan de amateurs gegeven wer*
den als „speelgoed” met resultaten die verbazingwekkend waren.
Het is moeilijk de toekomst van de korte golven te
voorspellen. Op het oogenblik schijnen zij door om'
standigheden beinvloed te worden. Verbindingen over
tamelijk groote afstanden kunnen slechts gedurende de
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nacht tot stand gebracht worden op golflengten van
90 tot 200 M. met wat men kan noemen „weinig
energie". Wanneer wij tot 45 M. afdalen, vinden wij,
dat verbinding over circa 1600 K.M. gedurende dag'
licht mogelijk is met slechts enkele watts energie.
Zoodra de nacht valt zijn signalen met geringe energie
uitgezonden op deze golf onhoorbaar in een radius van
1600 K.M. of meer, doch kunnen gemakkelijk ettelijke
duizenden K.M. ver weg opgevangen worden. Nog een
merkwaardige omstandigheid is het feit, dat de 45 M.
signalen in een soort brandpunt in N. Zeeland samen
schijnen te komen en op bepaalde tijden gedurende
den dag, niet wanneer er over de geheele afstand duis"
temis heerscht, kunnen signalen van geringe energie
met gemak gewisseld worden door amateurs hier en
bij de tegenvoeters. Wanneer wij tot circa 20 M. af*
dalen schijnt er een nieuw stel voorwaarden van kracht
te worden. Signalen op deze golflengten kunnen in vol
daglicht over de Atlantische Oceaan gewisseld worden
met de energie die aan amateurs is toegestaan.
Wanneer handels stations beginnen te werken op
groote schaal en werkelijk korte golflengten gebruiken
zal men wellicht vinden, dat zij gedurende de volle 24
uur volkomen betrouwbaar zijn. Het onderzoekings'
werk hetwelk reeds verricht is tusschen Frankrijk en
Duitschland en Zuid'Amerika, schijnt hierop te wijzen,
ofschoon aan de andere kant de krachtige Amerikaan*
sche stations voor handelsdoeleinden hier zelden voor
den nacht te hooren zijn. Het is noodzakelijk voor een

!

144

-

*

handelsstation voor lange afstanden gebruikt, dat het
met zekerheid dag en nacht kan werken. Deze zeker'
heid is door de lange golf stations bereikt. De aantrek'
kelijkheid van de korte golf is deze, dat met veel
minder energie gewerkt kan worden om dezelfde af'
stand te overbruggen, dat zij met een korte en weinig
kostbare antenne uitgezonden kan worden en dat een
korte golf station over het geheel veel minder kostbaar
is in onderhoud dan een voor lange golven.

10
De Korte Golf
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HOOFDSTUK XII.
Zenders met „kristal-controle”.

Het toenemende aantal zendstations die de ether
gebruiken, maakt het noodig, dat de stations, die op
een bepaalde golflengte werken, middelen gebruiken,
om zich ervan te verzekeren, dat de door hen uitge'
zonden golflengte constant is. In het bijzonder is het
noodig bij omroepstations, dat er geen afwijking voor
komt en de noodzakelijkheid van een of andere afdoende
controle van de korte golf staat vast.
Voor zoover thans bekend is bestaat er slechts één
enkele methode door welke een radio zender absoluut
op een vaste en bekende golflengte gehouden kan wop
den en dat is door de oorspronkelijke trillingen door
mechanische of electro'mechanische middelen op te
wekken.
Op het groote station te Rugby van de Post directie
worden de oorspronkelijke trillingen opgewekt door een
electrisch gedreven stemvork. Deze trillingen worden
versterkt en een harmonische toon ervan uitgezocht en
verder versterkt tot de enorme kracht welke op de
antenne gezet wordt. Het systeem van versterking het'
welk gebruikt wordt komt veel overeen met dat het'
welk voor de versterking van de radiofrequentie bij
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een gewoon ontvang apparaat gebruikt wordt. De
oorspronkelijke trillingen zijn zoo gering in kracht, dat
twee gewone versterkingslampen direct achter de stem'
vork gebruikt worden.
Enkele van de Amerikaansche zendstations en een
toenemend aantal Britsche en Amerikaansche amateurs
gebruiken een eenigszins overeenkomstige methode ter
controle van de golflengte, gebaseerd op de eigenschap
van zekere kristallen, vooral kwarts, om bij een be'
paalde golflengte te trillen, welke afhankelijk is van
de dikte der kristal plaat.
VERANDERING IN GOLFLENGTE.
Er zijn vele oorzaken die de golflengte van een
zender kunnen veranderen. De golflengte kan een weinig
veranderen wanneer de plaatspanning van de oscillator'
lamp een weinig afwisselt, hetgeen zeer waarschijnlijk
gebeurt wanneer de een of andere vorm van generator
gebruikt wordt. De golflengte kan veranderen wanneer
de antenne door de wind heen en weer bewogen wordt,
of, bij korte golf apparaten kan eene persoon die in
de kamer zich beweegt voldoende oorzaak zijn voor een
merkbare verandering in golflengte. Wanneer de fre'
quentie gecontroleerd wordt door een kristal, hebben
geen van deze oorzaken de geringste invloed op de
golflengte. De trillingen blijven door de afmeting van
het kristal vastgelegd en niets verandert ze ook maar
in het minste. De belangrijkheid hiervan voor het wer'
ken met korte golven kan niet genoeg betoond worden.
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Indien een dun schijfje kwarts kristal tusschen twee
metalen platen geplaatst wordt en de beide platen wor*
den samengedrukt, wordt eene lading electriciteit op
de platen voortgebracht. Dit is bekend als het piezoelectrisch effect (spreek uit piëtso) van het Grieksche
woord dat drukken beteekent. Wanneer de druk op de
platen eensklaps ophoudt, zal het gedrukte kwarts
trachten zijn oorspronkelijken vorm weder aan te nemen
en zal gaan trillen, juist zooals een stemvork of pianosnaar, totdat zijn energie is opgebruikt. De frequentie
van de trilling wordt uitsluitend bepaald door de dikte
van het kristal.
Verondersteld nu, dat een dun schijfje kwarts kristal
ingeschakeld is in het rooster deel van een lampkring,
zooals in fig. 54 aangegeven, dan is er een middel om
het kristal in trilling te houden en zoodoende de tril
lingen in de plaatstroom van de lamp te controleeren,
want indien, inplaats van de beide platen aan de twee
zijden van het kristal tezamen te drukken, electrische
energie aan de platen wordt toegevoerd, dan verandert
het kwarts van vorm. Zoodra de electrische energie
stopt, tracht het kristal zijn oorspronkelijken vorm weder
aan te nemen en zal gedurende een korten tijd trillen.
Het piezo-electrische effect is omkeerbaar. Een elec
trische lading kan voortgebracht worden door het
kristal tusschen twee metalen platen te drukken, of wel
het kristal kan samengedrukt worden door de platen
te laden.
Laat ons fig. 54 eens beschouwen. Zoodra de afsluiter
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S gesloten wordt, sullen, wanneer de gloeidraad van de
lamp gloeit, de condensator en spoel geladen worden
en ontstaat een verschil in potentiaal tusschen de twee
einden van de spoel. De spoel is aan het kristal gekop*
peld door het feit, dat de plaat en het rooster van de
lamp als twee zijden van een kleine condensator wer
ken. Daardoor wordt oogenblikkelijk een lading op de
platen welke het kristal insluiten, aangebracht. Deze
lading doet het kristal samenkrimpen. Dit verandert
de lading op de platen, zoodat het kristal weder uitzet
en opnieuw een ladingverandering in de platen veroor
zaakt, die dadelijk naar het rooster van de lamp wordt
overgebracht. Nu zal iedere verandering in de poten*
tiaal van het rooster van de lamp eene verandering
veroorzaken in de hoeveelheid stroom welke in de
gloeidraad'plaat'Stroom vloeit. Daardoor zijn er ver*
anderde impulsies in den plaatkring en het geheele
systeem trilt op eene frequentie welke door de afmeting
van het kristal bepaald wordt.
De eenige afmeting van het kristal welke de fre*
quentie van de trilling beinvloedt, is de afstand tus'
schen de twee vlakken welke evenwijdig met de me*
talen platen loopen, in dit geval dus de dikte. In de
meeste gevallen zal eene dikte van 1 m.M. op ongeveer
103—105 M. trillen ofschoon de schrijver in den loop
van verschillende onderzoekingen kristallen gevonden
heeft welke eene belangrijke lagere frequentie voor deze
dikte hebben.
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HET SNIJDEN VAN HET KRISTAL.
Een kwarts kristal voor trillings doeleinden kan maar
niet 300 onverschillig van het origineele kristal gesneden
worden. Het moet op een bepaalde manier gesneden
worden en de vlakken moeten tamelijk evenwijdig
loopen. Men kan kristallen verkrijgen welke gesneden
en geslepen zijn voor elke vereischte golflengte d.w.z.
hoe hooger de frequentie, hoe dunner het kristal en
hoe hooger de prijs. Het beste is kristal plaatjes te
koopen welke gesneden en geslepen zijn voor ongeveer
200 M. en die dan op de gewenschte dikte af te slijpen.
Het slijpen vereischt vrij veel werk, doch het is zeer
interessant en spaart veel geld uit.
HET SLIJPEN VAN HET KRISTAL.
De beste manier om een kristal te slijpen is een platte
glazen plaat van ongeveer 30 c.M. in het vierkant te
koopen en het midden ervan te bedekken met een pasta
welke vervaardigd is van het fijnst verkrijgbare carborundum poeder en lijnolie. Men kan ook water ervoor
gebruiken, doch het schijnt dat olie beter geschikt is.
Het kwarts wordt met twee vingers erop gedrukt en
steeds maar op de glazen plaat rondgedraaid en daarbij
moet men zooveel mogelijk van de oppervlakte van de
glazen plaat doorloopen. Als men het kristal steeds
maar op dezelfde plaats van het glas wrijft, dan zal
het glas daar ingeslepen worden en het kristal geslepen
worden zoodat het in het midden dikker is. Na slechts
enkele malen gewreven te hebben moet men de positie
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van de vingers veranderen, zoodat de druk op een
andere plaats komt. Een micrometer^maat moet gebruikt
worden om de dikte van het kristal te meten en men
kan het op trilling en golflengte tamelijk dikwijls
toetsen.
HET PROBEEREN.
Voor proeven kan het apparaat hetwelk in fig. 54
is aangegeven opgesteld worden als in fig. 55. De
variabele condensator moet van het „rechte lijn" type
zijn of bij voorkeur een, die gemaakt is om aflezingen
op de schaalverdeeling te doen die een rechte lijn toonen. Indien mogelijk moet hij voorzien zijn van een
goede fijnregelknop. De spoel moet op een ebonieten
of kartonnen koker gewonden zijn om tezamen met
den condensator een golfbereik te geven welke die
waarop het kristal verwacht wordt te zullen trillen,
nadert. Het is niet noodig deze spoel een lowdoss spoel
te maken. Eenig No. 22 draad op het kokertje ge'
wonden is alles wat noodig is. Naarmate de golflengte
van het kristal verminderd wordt, kunnen enkele win'
dingen afgesneden worden van de spoel wanneer de
stand van den condensator voor het resonantiepunt het
nulpunt van de schaalverdeeling nadert.
De mdliampèremeter in den anodekring is absoluut
noodzakelijk. Hij moet tot 50 milliampères aangeven
als een DE5 of LS5 lamp gebruikt wordt of tot aan
20 milliampères als een gewone ontvanglamp wordt ge*
bruikt. De hittedraad meter in de roosterstroom is niet
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absoluut noodig, doch het geeft een doelmatige maat
voor de hoeveelheid stroom welke door het apparaat
wordt geleverd. Deze moet verdeeld zijn van 0 tot
250 milliampères.
De platen waartusschen het kristal geplaatst is be'
hoeven in het geheel niet bewerkelijk te zijn. De schrij'
ver gebruikte een blok staal met een geoolijste opper'
vlakte als onderplaat en een schijf koper van ongeveer
50 gram als top plaat. Deze heeft ook een plat en ge'
polijst oppervlak. Het is noodzakelijk, dat de vlakken
waartusschen het kristal komt te liggen beide gepolijst
en werkelijk vlak zijn. De beide platen worden met
buigbare leidingen voorzien.
Wanneer het kristal trilt, zal men een stand vinden
wanneer de wijzer van den condensator langzaam rond'
gedraaid wordt, waarop de aangifte van den milliam'
pèremeter belangrijk vermindert. Op een zeker punt,
niet geheel het minimumpunt, zal de hittedraad'meter
een maximum aanwijzen. Dit zal geen groot getal zijn.
Met een LS5 lamp en een H.S. van 300 volts zou het
tot 100 milliampères kunnen stijgen.
Wanneer het kristal trilt kan men naar den toon
luisteren door een ontvang apparaat of een inteferantie
golfmeter. Tenzij de ontvanger tot op eenige afstand
van den kristal triller verwijderd kan worden, zal men
wellicht ondervinden, dat de ontvanger door de sterke
trillingen onbruikbaar is. In dit geval doet men goed
op een harmonischen toon te ontvangen. De noot moet
absoluut helder en vast zijn. Men zal vinden, dat noch
i
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• vermindering van de anodespannïng, noch gloeispan'
ning van de oscillatorlamp de golflengte aanmerkelijk
Zdl beinvloeden. Er kan een geringe verandering in toon'
hoogte optreden, die eene verandering van enkele cycles
aanduidt, doch de verandering is zoo gering, dat zij
verwaarloosd kan worden. Wanneer de anodespanning
in' en uitgeschakeld wordt, begint de trilling iedere
keer op dezelfde frequentie. Deze constantheid is de
waardevolle eigenschap van kristal controle.
Indien nu de spoel in den anode kring van een door
een kristal gecontroleerde lamp aan een antenne spoel
die goed afgestemd is, gekoppeld wordt, dan heeft men
een zender van absoluut vaste frequentie. De zend'
sleutel kan of in de antenne of in de aardleiding aan*
gebracht worden en morse en telefonie signalen kun'
nen uitgezonden worden. Jammer genoeg is echter de
hoeveelheid kracht die gebruikt kan worden beperkt
door het feit, dat het kristal waarschijnlijk beschadigd
Zal worden wanneer meer dan 400 volt op de anode
van de lamp gebracht worden. Dit komt doordat de
kristallen slechts op een bepaalde diepte (amplitude)
kunnen trillen zonder door te slaan. Daardoor is de
kracht die op de antenne gezet kan worden zeer be'
perkt en is een éénlamps apparaat slechts over zeer
korte afstanden bruikbaar. De kracht aan de anode van
de lamp toegevoerd, is slechts een gering deel van een
watt wanneer de trillingen het sterkste zijn.
Wanneer eenigszins bruikbare kracht op de antenne
gezet zal worden, is het noodig de kristal lamp aan te
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vullen met een lamp of lampen die de signalen hoog'
frequent versterken. Hiervoor bestaan twee systemen.
Het kristal kan geslepen worden om de vereischte fre'
quentie en de ontstane signalen op deze frequentie ver'
sterkt te geven, of wel kan het kristal geslepen worden
om frequenties te geven lager dan de verlangde, terwijl
één van de lampen gebruikt kan worden als een om de
frequentie te veranderen door een harmonischen toon
van de origineele trillingen te kieken. Voor werk op 90
M. en meer is de eerste methode beter, doch de moeilijk'
heid om zeer dunne kwarts plaatjes te slijpen maakt,
dat de tweede methode beter is voor 45 M. werk. Bij
de eerste methode kan een 10 watts lamp eender be'
staan uit twee lampen doch bij de tweede methode zal
men waarschijnlijk vinden, dat 3 lampen het minimum
aantal is dat te gebruiken is, waarbij de tweede lamp
zoowel dient om de frequentie te veranderen als om
te versterken.
EEN 2'LAMPS APPARAAT.
Een 2'lamps apparaat kan zeer eenvoudig samenge'
steld worden en een geschikt schema voor een 90 of
150—200 M. apparaat is in fig. 56 weergegeven.
Er is hier een kristal lamp voor welke de anode'
spanning geschikt door een droge batterij geleverd kan
worden, daar het stroomverbruik niet hoog is en de
spanning niet meer dan 350 volts moet zijn. De spoel
in de plaatstroom van deze lamp is op de gewone
manier aan het rooster van de volgende lamp, welke
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de versterker is, gekoppeld. Het aftakpunt wordt ver'
legd teneinde de maximum overbrenging van energie
te verkrijgen zonder dat zelf"trilling opgewekt wordt.
Beide plaatspoelen worden op de verlangde frequentie
afgestemd en de maatregelen voor het stemmen van de
antenne kunnen die zijn welke voor de gebruikte an'
tenne het meest geschikt zijn.
De condensator in het roosterlek moet ongeveer
0.002 mfd zijn en de rooster weerstand kan tusschen
15.000 en 20.000 ohms zijn. Wanneer deze een varia'
bele is, des te beter, doch absoluut noodig is het niet.
Degenen, die reeds eenige ondervinding hebben met
kristal kontrole, zullen bemerken, dat de opstelling van
de kristal lamp niet geheel dezelfde is als in de schema’s
welke reeds beschreven werden, voorkomt. Voor inte'
ferentie doeleinden is de gewone opstelling in fig. 57
aangegeven, doch het systeem van oscilleeren hetwelk
aangegeven is zal blijken geheel voldoende te zijn wanneer geringe energie gebruikt worden.

ï

i:

EEN ANDER SCHEMA.
In gevallen waar het gewenscht is een kristal te ge'
bruiken hetwelk voor lagere frequentie geslepen is dan
die welke vereischt wordt om in de antenne te brengen,
is een tamelijk meer gecompliceerd schema noodig. Een
zeer bruikbaar schema is in fig. 58 aangegeven. Hier
is het kristal geslepen om b.v. op 92 M. te trillen. De
volgende lamp verandert de frequentie op het dubbele
van die van de eerste lamp zoodat de golflengte waarop
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de anode spoel van die lamp is afgestemd 46 M. is
De derde lamp is een versterker en zelfs wanneer grooter
kracht gewenscht wordt dan die welke geschikt voor
gebruik met 3 lampen verkregen kan worden, kunnen
een of twee trappen bijgevoegd worden.
De grootste moeilijkheid met zulk een apparaat is
deze, dat de lampen zelf kunnen gaan trillen en teneinde deze neiging op te heffen wordt een eenvoudig
neutraliseerende toevoeging aangebracht op de manier
die bekend is aan allen die eenige ondervinding heb'
ben in het goed werken van twee of meer trappen van
hoog frequent versterking voor omroep ontvangst.
Het aanbrengen van den sleutel in een kristal lamp
levert weinig moeilijkheden op. De sleutel kan geplaatst
worden in den antenne kring, in den anode kring aan de
laatste lamp of in den rooster kring van de laatste lamp.
In het laatste geval verkort de sleutel, wanneer deze
in de hoogte is, de verbinding tusschen het einde van
de weerstand en de gewone negatieve pool. De lamp
genereert niet voordat de sleutel omlaag gedrukt wordt.
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AANHANGSEL.
Tabel voor bet herleiden van golflengte frequentie
voor korte golven.
NOOT. De tabel hieronder is berekend op de veronderstelling
dat de snelheid van voortplanting van ether trillingen in de
ruimte 300.000 K.M, per seconde is. Dit is niet precies juist,
doch deze veronderstelling geeft mooie ronde getallen op veel
vouden en deelen van 100 M. op de golflengte schaal en
eveneens op de frequentie schaal. De frequentie getallen zijn
voor practische doeleinden zuiver genoeg. Zij zijn in kilocycles,
d.i. 1000 M. per seconde.
De frequentie der trilling voor elke gewenschte golflengte
kan door de volgende formule berekend worden:
Snelheid (M. per sec.)
= Frequentie.
Golflengte (M.)
(cycles per seconde)
Zco b.v. als men de frequentie verlangt te weten overeen
komende met een golflengte van 75 M. dan is deze

300.000.000

4.000.000 cycles = 4.000 kilo cycles per seconde.
75
Beschouwing van de tabel zal doen zien, dat tusschenliggende
frequenties die niet in de tabel zijn aangegeven, verkregen
kunnen worden door de frequentie van het dubbele van de
golflengte die men wil weten, te halveeren, b.v.: De frequentie
overeenkomende met een golflengte van 24 M. is 12.500 kilocycles.
zoodat dus de overeenkomende frequentie voor een golflengte
van 48 M. 6250 kilocycles is.
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Golflengte
in Meters
1
2
3
* .

5 . .
6 .
7

8
9
10
11
12
13 .
1*
15
16
17

18
19

20
21
22 .
23 .

2*
25

26

Frequentie
in kilocvdes
. 300.000
. 150.000
. 100.000
. 75.000
60.000
• 50.000
. *2.855
. 37.500
. 33.333
. 30.000
. 27.273
25.000
23.077
. 21.*29
. 20.000
.
18.750
.
17.6*7
.
16.666
. 15.790
. 15.000
14.285
. 13.636
.
13.0*3
. 12.500
.
12.000
.
11.538

*0
**

11.111
10.71*
103*5
10.000
9.677
9375
9.091
8.823
8.571
8333
8.108
7.895
7.693
7.500
6.818

*5

6.667

*6

100

6.522
6.000
5.000
*.286
3.750
3333
3.000

150

2.000

200

1.500

27
2S

29
30

31
32
33
3*

35
36
37

38
39

50

60
70

80
90

N.B. Dit handboek «De Korte Golf” werd «it het Engelsch vertaald door E. JHaalmeijcr, terwijl P. Geervliet Jr. zich belastte met het corrigeeren van detechnische termen.
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