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Bij het samenstellen van dit werkje heb ik mij voornamelijk
laten leiden door de gedachte, iets bijeen te moeten brengen
voor hen die, zonder diepgaande studie te maken van de ver
schijnselen, die zich bij de radiotelegrafie voordoen, de practische
behandeling der in de practijk gebruikte toestellen moeten
leeren.
Volgens het examenprogram, dat in deel I is opgenomen,
wordt van den radiotelegrafist geëischt de kennis van de eerste be
ginselen van de leer der electriciteit en van het magnetisme,
algemeen inzicht in het beginsel, waarop de radiotelegrafie
berust en meer in het bijzonder de kennis, de regeling en
het onderhoud van de daarbij gebruikte toestellen.
Hoewel het om meer dan een reden wenschelijk is, van de
bovengenoemde wetenschappen wat meer te weten, dan dit
werkje biedt, heb ik er mij toe bepaald, de eerstgenoemde
vakken tot het hoog noodige te beperken.
Hij, die zijn kennis op het gebied der electriciteit en van
het magnetisme wil uitbreiden, bestudeere één van de vele
natuurkundige werken, die deze onderdeden uitvoerig behandelen.
Mede omdat dit boek ook voornamelijk bestemd is voor
h.h. stuurlieden of toekomstige titularissen, die vaak in den
kortst mogelijken tijd zich de kennis der toestellen en hunne
bediening eigen moeten maken, is het eerste gedeelte tot het
allernoodzakelijkste bekort.
Toegerust met dit weinigje technische kennis, zal echter
het bestudeeren der in de praktijk gebruikte toestellen geen al te
groote moeilijkheden opleveren.
Men bedenke, dat voor een goed telegrafist de nauwgezette
uitoefening van den toesteldienst, d.w.z. het leveren van zuiver
en vlug seinschrift en het opnemen zonder fouten de hoofd
zaak is.
In het bizonder wensch ik nog melding te maken van de
welwillende beschikbaarstelling van een 30-tal cliché’s door de
Soc. Anonyme Int., de T.S.F. te Amsterdam en van een 7-tal,
door de Nederl. Radio-industrie te ’s Gravenhage.
Evenals bij deel I (Wettelijke bepalingen en Voorschriften),
houd ik mij aanbevolen voor gegronde op- of aanmerkingen,
welke eene mogelijke volgende uitgaaf kunnen aanvullen en
verbeteren.
Rotterdam, November 1917.
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In den tweeden druk, die reeds kort op den eersten volgen
moest, heb ik verscheidene aanvullingen noodig geoordeeld,
die voornamelijk verband houden met den technischen vooruit
gang der Radio telegrafie.
Ik volsta met het opnoemen van enkele der belangrijkste
aanvullingen en wijzigingen:
Een afzonderlijk hoofdstuk werd gewijd aan de dynamo, den
motor, den omvormer en den motor-generator, welk hoofdstuk
onder de „inleidende begrippen” werd ondergebracht.
De „theoretische opbouw der ontvanginrichting” werd geheel
omgewerkt en voorts aangevuld met een uitvoerige beschrijving
van de 3 electroden-gloeilamp.
Voorts werden opgenomen een beschrijving van het Marconiontvangtoestel type 3la alsmede van de seintoestellen der
N. T. M. Radio-Holland.
In plaats van de bestaande vragenlijst werden een drietal
lijsten opgenomen van vragen, zooals deze op de laatste examens
aan de candidatén werden gesteld.
Aan verschillende onderdeden werd tenslotte een groot
aantal aanvullingen toegevoegd, alle strekkende om candidatén
zonder voorstudie op het gebied der electriciteit uitvoeriger
voor te lichten.
Ook het aantal foto’s en schema’s onderging een belangrijke vermeerdering.
Onder degenen, die mij bij de samenstelling behulpzaam
waren, noem ik in de eerste plaats den heer Max Polak, cand. E. I.,
die in het bijzonder de hoofdstukken over dynamo’s en over
detectorlampen bewerkte.
Ook werden mij wederom door bemiddeling van den heer
R. O. A. Kroes, hoofdinspecteur der N.T. M. Radio-Holland,
de bij den eersten druk in bruikleen verstrekte cliché’s wel
willend afgestaan, terwijl eveneens door de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek te Hilversum (N.S.F.) een 5 tal cliché’s
beschikbaar werden gesteld.
Behalve aan bovengenoemde medewerkers betuig ik hierbij
tevens mijn dank aan hen, die mij door hunne raadgevingen
in staat stelden de uitgave aan te vullen en te verbeteren.

Rotterdam, September 1919.
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Afdeeling I.

Inleidende begrippen.

HOOFDSTUK I.

Magnetisme.
Op verschillende plaatsen op aarde
wordt een ijzererts gevonden, het
zoogenaamde magneetijzersteen, waarvan sommige deelen de
eigenschap vertoonen, ijzer aan te trekken en vast te houden.
Wordt een langwerpig stuk van dit erts met ijzervijlsel
bestrooid, dan hecht zich dit in de nabijheid van de uiteinden
het sterkst aan dezen zoogenaamden natuurlijken magneet.
Naar het midden toe blijkt deze geleidelijk in werkzaamheid
af te nemen, totdat in het midden tusschen de beide uitein
den de magneet onwerkzaam is. Deze plaats noemt men de
neutrale lijn of neutrale doorsnede, terwijl de beide plaatsen,
waar de werking het sterkst is waar te nemen, de polen wor
den genoemd. De oorzaak van dit verschijnsel noemt men
magnetisme.
Plaatst men een natuurlijken magneet zoo, dat deze zich in
een horizontaal vlak vrij kan bewegen, dan neemt deze een
zoodanigen stand aan, dat de eene pool ongeveer naar het
Noorden en de andere naar het zuiden wijst. De eerste noemt
men Noordpool, de laatste Zuidpool.
Natuurlijke magneten.

Mot behulp van deze natuurlijke magne
ten kunnen kunstmagneten worden gemaakt,
welke dezelfde eigenschappen bezitten als de eerstgenoemde.
Het vervaardigen van deze kunstmagneten kan geschieden,
door ijzer of staal met een natuurlijken magneet op bepaalde
wijze te bestrijken.

Kunstmagneten.

We zullen bij het magnetiseeren van
staal en ijzer verschillende uitkomsten
verkrijgen. Een stuk staal zal het
magnetisme niet zoo gemakkelijk aannemen als ijzer. Is het
staal echter eenmaal gemagnetiseerd, dan zal het zijn magne
tisme ook langen tijd behouden.

Magnetiseeren van
ijzer en van staal.

Steehouwer, Radio He dl.
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Theorie over de
samenstelling van
een magneet.

Breken we een staafmagneet door, dan
ontstaan daardoor twee afzonderlijke
magneten, die elk weder een Noord
en een Zuidpool bezitten. Deelen we
die stukken weder in .tweeën, dan blijkt elk stuk wederom
een magneet te zijn geworden. Deze eigenschap heeft er toe
geleid, aan te nemen, dat een magneet bestaat uit een zeer
groot aantal magnetische moleculen (kleinst denkbare deeltjes
waaruit een stof bestaat), welke elk een Noord- en een Zuid
pool bezitten.
In gemagnetiseerden toestand liggen deze „elementair mag
neetjes” gericht^ terwijl ze in het tegenovergestelde geval zich '
in ongeordenden toestand bevinden.
Magnetiseeren blijkt dus niets anders te zijn dan eene wer
king, waardoor de magnetische moleculen om hun as draaien,
waarbij de Zuidpooltjes zich naar ééne zijde en de Noordpooltjes
zich naar den anderen kant „ richten”.

Brengen we twee ongelijknamige
polen in eikaars nabijheid, dan
bemerken we onderlinge aan
trekking; gelijknamige polen stooten elkaar af.
Brengen we een stukje ijzer in de nabijheid van een mag
neet, dan wordt het daardoor aangetrokken.
Deze aantrekking ontstaat, doordat de magneetpool in het
stukje ijzer eene tegengestelde polariteit opwekt aan de naar
die pool toegekeerde zijde.
We hebben thans twee ongelijknamige polen tegenover elkaar,
welke elkander blijkens het zoo juist geleerde zullen aantrek
ken. Dit verschijnsel noemt men magnetische inductie.
Aantrekking en afstooting,
magnetische inductie.

Indien een blad papier, waarop ijzervijlsel
gestrooid is, op een magneetstaaf wordt ge
legd en men tikt zachtjes tegen het papier,
dan zien we, dat het ijzervijlsel zich steeds in bepaalde figuren
voegt Van de polen van de staaf gaan kromme lijnen uit,
die elkaar aan weerszijden ontmoeten (zie fig. 1).
De lijnen worden krachtlijnen genoemd; de ruimte, die
met krachtlijnen is gevuld, dat is dus de ruimte, waarbinnen
zich de werking van den magneet doet gevoelen, heet hot
magnetisch veld.

Krachtlijnen.
Krachtenveld.

Magneetvormen ■

Men onderscheidt magneten naar den
vorm in: hoefmagneten , staafmagneten

en naaldmagneten.
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Fig. 1.

Krachtlijnen figuur van een staafmagneeL

Indien een magneet wordt opgeborgen, verbindt men gewoonlijk bij hoefmagneten beide polen door middel van een
staafje ijzer. De krachtlijnen gaan dan rechtstreeks door
het ijzer van de eene pool naar de andere, zonder zich te
verspreiden.
Men zegt dan, dat de magneet gewapend is.
Bij staafmagneten geschiedt dit, door ze met de ongelijkna
mige polen naast elkaar te leggen.
Door vallen, stooten of verhitten kunnen de magnetische
eigenschappen gedeeltelijk verloren gaan.

HOOFDSTUK II.

Statische electriciteit.
Indien we een stukje amber (in het Grieksch
Electron) met een lapje zijde wrijven, dan
zullen we bemerken, dat de amber de eigen
schap heeft verkregen, lichte voorwerpjes
zooals kleine stukjes papier, kurk, vlierpit e.d. aan te trekken.
Sommige andere stoffen, zooals hars, lak, glas, eboniet enz.
hebben dezelfde eigenschap als amber. Men zegt, dat deze
stoffen, indien ze gewreven worden, geëlectriseerd zijn of wel
dat ze eene electrische lading hebben gekregen. De oorzaak
van dit verschijnsel noemt men electriciteit.
Bij nadere proefneming blijkt, dat niet alleen amber lichte
voorwerpjes aantrekt, maar ook de zijde, waarmede we hebben
gewreven; tevens dat deze zijde op haar beurt weder een op
gelijke wijze behandeld ander lapje zijde zal afstooten. Ditzelfde
nemén we waar bij de stukjes amber.

Opwekking van
Electriciteit
door wrijving.
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Electrische lading.
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Aangezien zijde en amber geen werking
op elkaar uitoefenen, tenzij op boven
vermelde wijze behandeld, volgt hieruit, dat deze eigenschap
pen van aantrekking en afstooting hun oorsprong vinden in
de electrische ladingen) die ze hebben verkregen. Deze beide
ladingen zijn verschillend in hunne werking.
De ladingen, die de amber verkrijgt, stooten elkaar af, even
als de ladingen, die de zijde verkrijgt dit doen, terwijl een
lading van amber door die van zijde wordt aangetrokken.
Volkomen dezelfde verschijnselen nemen we waar, indien
andere stoffen door wrijving worden geëlectriseerd.
Er zijn dus blijkbaar twee verschillende electrische toestanden)
die tot verschillende ladingen aanleiding geven. Ter onder
scheiding heeft men deze positieve en negatieve electriciteit
genoemd. De lading, die de amber verkrijgt, noemt men
positief; die welke de zijde verkrijgt, negatief. Men heeft de
stoffen gerangschikt in een reeks, zoo, dat bij wrijving van
twee dezer stoffen, de voorgaande altijd positief wordt en de
volgende negatief. Hoe verder twee stoffen in deze reeks van
elkaar staan, des te gunstiger is de werking. De stoffen waaruit
deze reeks is samengesteld, zijn achtereenvolgens: kattevel
(bont), gepolijst glas, wol, matglas, zijde, metalen, caoutchouc,
eboniet, lak, leder, Kienmayer’s amalgaam, (tin — zink — kwikverbinding.) Uit een en ander volgt nu, dat positieve en nega
tieve ladingen elkaar aantrekken, terwijl de positieve de positieve
en de negatieve de negatieve afstoot.
Kortweg uitgedrukt trekken dus ongelijknamige ladingen elkaar
aan en stooten gelijknamige elkaar af.
Brengen we een lichaam, geladen met positieve electriciteit
in aanraking met een lichaam, dat geladen is met een even groote
hoeveelheid negatieve electriciteit, dan is daarvan het gevolg,
dat beide lichamen hun electrische eigenschappen verliezen,
zoodat ze beide ontladen zijn.
Ten einde van de electrische verschijnselen
eene voorstelling te kunnen maken, heeft
men verschillende theorieën aangenomen.
Zoo kan men o.a. de positieve en de
negatieve electriciteit opvatten als een positieve en negatieve
vloeistof, die, op een lichaam gebracht, daaraan positieve of
negatieve electrische eigenschappen verleent. Een even groote
hoeveelheid positieve en negatieve vloeistof te zamen gebracht,
geeft een neutralen toestand. Ook kan men, en dit is tegen
woordig meer in gebruik, den positief-electrischen toestand op
vatten als een teveel aan electrische stof en den negatief-electrischen
Theorieën over
het wezen der
electriciteit.

!

I

5

als een tekort. Een even groot teveel en tekort tezamen gebracht,
geeft dan uit denaard der voorstelling den normalen toestand aan.
Deze theorie leert verder, dat die electrische stof, de zooge
naamde aether, overal aanwezig is, doordat zij alle stoffen
doordringt en opvult.
In zoogenaamde geleiders kan de aether zich vrij bewegen,
terwijl hij in niet-geleidende stoffen aan zijn plaats gebonden
is. Indien de aether zich in de geleidende stoffen beweegt,
dan is dit de electrische stroom. In een geleider zijn dus
aether en electriciteit nauw verwante dingen. Is er een tekort
of een teveel aan aether of wel beweegt zich de aether in
een geleider, dan spreekt men van electriciteit. Waar de beide
genoemde theorieën elkander in vele opzichten aanvullen, zullen
in het vervolg beide voorstellingen dooreen worden gebezigd.
Geleiders en
niet-geleiders.

Indien we een geëlectriseerde glazen staaf
met de volle hand aanvatten en zoodoende
de geheele oppervlakte goed aanraken,-dan
zullen we bemerken, dat deze de lichte voorwerpjes niet meer
aantrekt.
De lading blijkt te zijn weggeleid langs de handen en
hieruit is ontstaan de naam van geleider voqt elke stof, die de
eigenschap bezit, de electriciteit weg te leiden van de eene
naar de andere plaats.
Alle metalen zijn goede geleiders. In mindere mate geleidend
zijn: het menschelijk lichaam, gesteenten en water (half-geleiders).
De aarde is dus tot de geleiders te rekenen. Deze vormt
namelijk zulk een grooten geleider, dat hieraan nimmer in
zijn geheel een merkbaar tekort of teveel kan worden verleend.
De aarde is dus altijd ongeladen. Slechts die geleiders kunnen
worden geladen, die van de aarde door een niet geleidende
stof zijn geïsoleerd. Onder de niet-geleidende stoffen, ook wel
isoleerende stoffen genoemd, zijn te rekenen: glas, porcelein,
eboniet, zijde, rubber, oliën, droog hout, touw, katoen enz.
Wordt een positief geladen lichaam bij een anderen
niet geladen geleider gebracht, dan wordt in dien
geleider een negatieve lading opgewekt (geïndu
ceerd). Men noemt dit verschijnsel statische inductie.
Deze lading is echter afhankelijk van de nabijheid van het
induceerende lichaam en van de grootte der induceerende
lading. Hoe verder beide geleiders van elkaar zijn verwijderd,
hoe zwakker de werking.
De ruimte tusschen beide geleiders noemt men het electrostatische veld. Brengen we de geleiders met elkaar in aanra-

Statische
inductie,
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king, dan zal de lading zich over beide geleiders verdeden.
In dit geval zullen ze dus gelijknamig geladen zijn, welke
lading daarna niet meer afhankelijk is van de aanwezigheid
van den oorspronkelijken geleider.
Behalve van den ouderlingen afstand der geleiders en hunne
oppervlakten is de induceerende werking ook afhankelijk van
den aard der tusschenliggende stof, welke men het diëlectricum
noemt.
Een zuiverder begrip van de inductieverschijnselen krijgen
we, door de volgende beschouwing.
We veronderstellen, dat een niet-geladen lichaam evenveel
positief als negatief electrische deeltjes bezit.
Elk positief deeltje oefent op een negatief een aantrekking
uit, zoodat er geen werking naar buiten plaats heeft.
Brengen we nu een positief geladen staaf in de nabijheid van
een, op een geïsoleerden voet opgestelden koperen geleider,
dan zal de positieve lading van de staaf de negatieve deeltjes
van den geleider aantrekken, doch de positieve afstooten.
De positieve deeltjes zullen zich dus zoover mogelijk van de
staaf verwijderen en is de geleider met de aarde verbonden,
dan zullen de positief geladen deeltjes in de aarde verdwijnen. (Zie hg. 2).

Fig. 2.

Beginsel van den Op het verschijnsel der statische induc
tie berust de condensator.
condensator.
Deze bestaat in grondvorm uit twee
geleidende stoffen, gescheiden door een niet-geleider, b.v. een
glasplaat, welke aan beide zijden tot op eenigen afstand van
de randen is beplakt met bladtin of z.g. zilverpapier (ruit
van Franklin).
Het vermogen van een condensator om eene hoeveelheid
electriciteit te bevatten, noemt men de capaciteit.
Indien we dezen condensator zoodanig opstellen, dat ééne
zijde van het bladtin met de aarde is verbonden, en we geven
de andere zijde een zekere lading, door aanraking met een
geëlectriseerd voorwerp b.v., dan zullen we bemerken, dat
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eerstgenoemde zijde tegengesteld electrisch is geworden; de
gelijknamige deeltjes van de tweede plaat toch verdwijnen in
de aarde. ■
Verbreken we nu de verbinding met de aarde en brengen
we dan de beide bladtinbekleedsels met elkaar in aanraking
(door middel van een stukje koperdraad bijvoorbeeld), dan
zullen we zien, dat de beide zijden weer ontladen zijn.
We zouden kunnen vragen, hoe we zoo maar dadelijk dat
geladen of ontladen zijn kunnen gewaar worden. Hiertoe han
gen we langs het bladtin een vlierpitballetje aan een draadje
op. In geladen toestand zal het zich van de bladtinkanten
verwijderen (wijl het dan een gelijknamige lading heeft gekre
gen als die bladtinkant) en in ongeladen toestand weer slap
daarlangs neerhangen. Is de lading vrij groot, dan behoeven
we niet eens de beide beplakte zijden door een geleider te
verbinden, doch is het voldoende, een van de zijden met
een eindje koperdraad, hetwelk aan de tegenovergestelde zijde
is bevestigd, te naderen, totdat er een vonkje gaat oversprin
gen. Het overspringen van die vonk heeft hetzelfde gevolg
als eene ontlading door aanraking (n.1. het vereffenen van
beide ladingen), met dit verschil, dat de condensator door
het overspringen van die vonk niet geheel en al ontladen
is. Brengen we nu het koperdraadje weder dichter bij de
zijde, die tegengesteld geladen is, dan springt weer een vonk
over; algeheele ontlading volgt echter slechts bij aanraking.

HOOFDSTUK III.

Dynamische Electriciteit.
Behalve door wrijving, zooals we
hiervoor zagen, kunnen we op geheel
andere wijze electriciteit opwekken.
Wanneer we in verdund zwavelzuur
een stuk zink plaatsen, dan gaan kleine positief geladen zinkdeeltjes in de vloeistof over en vormen daar met een deel
van het zwavelzuur zinksulfaat. De zinkstaaf, die eerst neutraal
was, krijgt door verlies van positieve electriciteit, een negatieve
lading en trekt de overgebleven positieve deelen van het
zwavelzuur aan. Deze staan bij aanraking met het zink hieraan
hun -]- lading af, zoodat het zink weer neutraal wordt, terwijl
de overgebleven positief geladen deeltjes van het zwavelzuur
in waterstofgas overgaan en als belletjes" ontwijken.
Plaatsen we nu in het zwavelzuur nog een andere geleidende
stof, b.v. koper of retortenkool dan wijzigt het bovenstaande
zich, daar nu de + geladen zwavelzuur deeltjes niet meer

Opwekking van elec
triciteit door schei
kundige werking.
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hun lading aan het zink afstaan, maar door de
geladen
zinkdeeltjes worden weggeduwd naar de koper- of koolstaaf,
waaraan ze hun lading afstaan, de koperstaaf dus
laden,
en als waterstof daar ontwijken. De zinkstaaf blijft in dit geval
dus negatief. Wanneer we nu buiten de vloeistof om, de
koperstaaf met de zinkstaaf verbinden, dan zal de electriciteit
van het koper naar het zink stroomen

Cel van Volta.

Een beker, gevuld met verdund zwavelzuur
en waarin zich een koper- en een zinkstaaf
bevinden, noemt men cel of element van Volta.

Nadat eenigen tijd de stroom van het
koper naar het zink heeft gevloeid,
bemerken we, dat de stroom voortdurend zwakker wordt en
eindelijk bijna geheel verdwijnt. Dit verschijnsel wordt ver
oorzaakt, door een laagje waterstofgas, dat zich op het koper
neerzet en dat de oorzaak is van een neiging om een stroom in
tegengestelde richting te leveren, welke den oorspronkelijken
stroom dus verzwakt.
Dit verschynsel noemt men polarisatie. Willen wc uit een
element een voortdurenden constanten stroom putten, dan
moeten we de polarisatie opheffen. We kunnen dit doen, dooi
de vorming van het laagje waterstofgas tegen te gaan.
Wanneer we in het element van Volta de koperen staaf
door een koolstaaf vervangen en in het verdunde zwavelzuur
kalium bichromaat oplossen, dan verbindt deze stof zich met
het waterstofgas. Er is dan geen polarisatie.
Daar de zinkstaaf, in aanraking met het zwavelzuur, voort
durend verder oplost, ook als het element geen stroom geeft,
is gewoonlijk een inrichting aanwezig om de zinkstaaf, wanneer
geen stroom behoeft te worden geleverd, uit de vloeistof
te lichten (chroomzuur-dompelement). Bij het element van
Bunsen is de koolstaaf omgeven door sterk salpeterzuur, dat
door een poreuze pot (pot van onverglaasd aardewerk) geschei
den is van het verdunde zwavelzuur, waarin weer de zinkstaaf
staat. Hier wordt door het salpeterzuur de vorming van het
laagje waterstofgas op de koolstaaf tegengegaan, daar salpeter
zuur zich met waterstof verbindt. Ook dit element heeft het
nadeel, dat het zink steeds uit het zuur genomen moet worden.

Polarisatiestroom.

Element van Leclanchè. Dit bezwaar is opgeheven bij het
element van Leclanchè, dat dan
ook de meest gebruikte cel is. In een verzadigde oplossing
van salmiak staat een zinken staaf en een poreuze pot, welke
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gevuld is met gelijke hoeveelheden bruinsteen en stukjes
retortenkool, waarin de koolstaaf geplaatst is. Soms is de poreuze
pot met bruinsteen vervangen door een koolstaaf met een zakje
bruinsteen er om heen (buidelelement).
We hebben hier weer de -j- zinkdeeltjes, welke in oplossing
gaan, dus een zinkstaaf, die zelf negatief wordt. Deze zink
deeltjes verbinden zich met een deel der salmiak tot zinkchloride, terwijl de andere positief geladen deelen van dit
zout, namelijk de ammonium, door de -|- zinkdeeltjes naar de
koolstaaf geduwd worden en daar hun lading aan de kool
afstaan, waarna ze uiteenvallen in ammoniak en waterstofgas,
riet gas ammoniak lost zeer gemakkelijk op in het water van
de vloeistof, terwijl het waterstofgas weer polarisatie zou
kunnen geven, als het niet weggenomen werd door de bruin
steen, welke de koolstaaf omgeeft. De bruinsteen oxydeert de
waterstof tot water.
Tegenwoordig worden droge elementen gebruikt, die even
wel in principe geheel met het element van Leclanciié
overeenkomen.

Batterij. Al deze voortbrengers van electriciteit door schei
kundige werking worden aangeduid met den naam
van primaire cellen; een aantal dezer met elkaar verbonden
cellen vormt een batterij.

Batterijschakelingen. Men kan de elementen op verschil
lende wijzen met elkaar verbinden.
Alle koper- of koolstaven kunnen met elkaar worden verbonden
en alle zinkstaven met elkaar; het is dan, alsof we één groote
cel hebben gemaakt, die gedurende langeren tijd stroom kan
leveren, dan een enkele cel. Zulk eene verbinding heet ver
binding naast elkaar. Men zegt ook, dat de cellen parallel zijn
geschakeld (tig. 3).

Z
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Fig. 3.
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Een andere wijze van
Serie. verbinden is deze: Men
*
f
verbindt de positieve pool
van de eene cel met de
z negatieve
i
van de andere
en zoo vervolgens, totdat
de laatst o verblijvende po
Eig. 4.
sitieve weer verbonden
wordt met de negatieve van de eerste. We hebben nu de ele
menten achter elkaar geschakeld of wel in serie, (fig. 4).
Zulk een batterij heeft eene evenredig hoogere spanning
dan een enkele cel.
Ook kunnen we een gedeelte der elementen telkens naast
elkaar verbinden, om daarna deze groepen achter elkaar te schake
len ; in dit geval spreken we van gemengde schakeling (fig. 5).
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Fig. 5.
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Indien we nu nagaan, wat het gevolg is van deze verschillende wijzen van schakelingen, komen we tot het volgende:
Bij de parallelschakeling zijn de punten a, c en e aan eenzelfden draad verbonden; hetzelfde is het geval bij de punten
6, cl en f.
Het verschil in electrischen druk (spanningsverschil, zie
bl. 17) tusschen de punten, waar draad 1 en waar draad 2
met dé batterij verbonden is (fig. 3), is even groot, als tusschen de
punten a en ó, c en cl of e en ƒ, m.a.w. het spannings
verschil verandert niet, indien we de elementen parallel
schakelen We zouden ook kunnen zeggen, dat de spanning
tusschen b en a met een bepaalde hoeveelheid stijgt; zoo ook
tusschen de punten cl—c en f—e. Aangezien 6, cl en f te
eener en a, c en e te anderer zijde, elk aan hetzelfde punt
zijn verbonden, is de spanning tusschen 2 en 1 dezelfde als
tusschen b en a.
De weg voor den stroom wordt evenwel driemaal zoo breed,
met het gevolg, dat de sirooming driemaal vlugger gaat dan
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langs een smalleren weg. De tegenstand (weerstand) zal dan
ook driemaal zoo klein worden.
Beschouwen we de serie-schakeling (fig. 4),-dan zullen we kun
nen nagaan, dat, om van ƒ naar e te komen een bepaalde spanningsverhooging wordt verkregen; tusschen d en c evenzoo en
eveneens tusschen b en a. De totale verhooging is derhalve
driemaal zoo groot, zoodat er tusschen de punten 2 en 1 een
driemaal zoo groot spanningsverschil heerscht, als tusschen
/ en e, d en c of b en a. De weg is echter ook driemaal
zoo lang
l
geworden, waardoor de tegenstand ook driemaal zoo
groot wordt, De strooming zal daarom ook geen verandering
ondergaan.

i

Accumulator.

Evenals gas in een gashouder kan ook elec
triciteit worden verzameld, om die later weer
te benutten, n.1. in een accumulator. De accumulator bestaat in be
ginsel uit twee loodplaten, in verdund zwavelzuur gedompeld.
Deze platen zijn bedekt met loodsulfaat op de naar elkaar toege
keerde zijden. Verbindt men deze platen met de polen van
een stroombron, dan wordt het zwavelzuur ontleed; aan de
eene plaat komt waterstof vrij en aan de andere zuurstof.
Deze werking noemt men electrolyse.
De waterstof reduceert het loodsulfaat tot zuiver lood, ter
wijl de zuurstof het loodsulfaat der andere plaat tot loodsuperoxyde oxydeert. Is aan de eene zijde alle loodsulfaat
door de waterstof in lood veranderd, dan kan de verder dooi
den stroom toegevoerde waterstof niet meer reduceeren en
ontwijkt ze als gas.
De cel kookt dan schijnbaar en is dan geladen. Verbinden
we daarna beide platen, dan werken de gevormde stoffen met
behulp van het zwavelzuur weder op elkaar in en er loopt
een stroom in tegengestelde richting van den ladingsstroom.
Het loodsulfaat wordt nu weder teruggevormd. Om een accu
mulator te kunnen gebruiken, moeten we derhalve eerst een
primaire stroombron geruimen tijd op de platen laten inwerken;
eerst daarna kan stroom worden geleverd. Men noemt daarom
den accumulator ook wel secundair element. Accumulatoren
kunnen op dezelfde wijze als primaire cellen tot een batterij
worden gevormd.
Magnetisme en electriciteit beschouwden we tot nog toe geheel
afzonderlijk; in werkelijkheid zijn beide echter nauw aan
elkaar verwant.
Indien een electrische stroom door een geleider vloeit, ont-

i
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Electro-magnetisch veld.
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staat om dien geleider een electro-magnetisch veld dat, evenals
we dit bij een magneet deden, met behulp van ijzervijlsel
zichtbaar gemaakt» kan worden.
Leiden we een stroom door een geleiddraad, die door een
blad papier loopt, waarop ijzervijlsel is gestrooid, dan zien we
het ijzervijlsel zich in concentrische cirkels om den stroom
draad voegen. (Fig. 6.)

PiZWq-------

d
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Fig. 6.
De richting dezer krachtlijnen, d.i. de richting in welke een
noord-magnetische pool daarlangs wordt voortgedreven, is af
hankelijk van de richting, waarin de stroom door den geleider
vloeit.
Kijken we in de richting van den stroom, (met den stroom
mee), dan is de richting der krachtlijnen de wijzerrichting.
(Fig. 7.)
Indien we nu den geleiddraad
in den vorm van een cirkel om
buigen, weten we dat alle krachtlijnen aan ééne zijde in den cirkel
treden en aan de andere weer te
voorschijn komen (zie fig. 8).
/ :
Buigen we den geleider verder
i
• - •
om, totdat een draadspiraal ontstaat,
dan zullen alle krachtlijnen aan
den eenen kant van de spoel (solenoide) binnenkomen en aan den
anderen kant weer uittreden (zie
Fig. 7. Krachtlijnen om een fig. 9.)
stroomdraad; de richting van
....
We zien
thans, dat de gevormde
den stroom is naar ons toe.
krachtlijnen figuur dezelfde is als die,
welke bij een magneet ontstaat en we mogen hieruit besluiten,
dat een draadspoel zich gedraagt als een magneet. Dit blijkt
ook werkelijk het geval te zijn.
Brengen we in zoo’n draadspoel een ijzeren staaf, dan zullen
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wc ontdekken, dat deze een magneet is geworden en dat zij
dit blijft, zoolang de stroom door den draad vloeit.

V

Fig. S.

Krachtlijnen om een gebogen stroomdraad.

Houdt de stroom op, dan verliest het ijzer weder zijn mag
netisme. We kunnen nu naar willekeur de staaf magnetisch
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Fig. 9.
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Krachtlijnenfiguur van een spiraalvormig gewonden geleider.
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en weer niet-magnetisch maken, door den stroom afwisselend
te sluiten en te verbreken.
Electro-magneet.

Een ijzeren staaf (kern) omgeven door
een spiraalvormig gewonden metaaldraad,
waardoor een stroom kan gaan, noemt men een electro-magneet.

Inductiestroom.

I

Leerden we in liet voorafgaande, hoe mag
netisme door een electrischen stroom kan
worden opgewekt, we zullen nu zien hoe, omgekeerd, een
electrische stroom kan ontstaan door magnetisme.
We nemen dezelfde draadspoel als hierboven en verbinden
beide uiteinden met een toestel, dat ons kenbaar maakt, of
een electrische stroom aanwezig is (galvanometer). Dit toestel
bestaat, van een gebruiksstandpunt bezien, in hoofdzaak uit
een schaal en een wijzer, welke wijzer zich langs de schaal
verplaatst, indien een stroom aanwezig is. De uitslag van den
wijzer, die in twee richtingen kan plaats hebben, geeft tevens
de richting van den stroom aan.
Brengen we nu plotseling een magneet binnen de windingen
van de draadspoel, dan zal de galvanometer een uitwijking
vertoonen. Hetzelfde nemen we waar, indien we den magneet
plotseling wegtrekken, doch nu wijkt de naald naar den anderen
kant uit.
We hebben nu niets anders gedaan dan een magnetisch veld
binnen de omwindingen van de draadspoel gebracht en de uit
wijking houdt aan, zoolang de beweging van den magneet duurt.
Is deze geheel binnen de omwindingen in rust, dan heeft geen
uitwijking meer plaats.
Een zelfde verschijnsel nemen we waar, indien we den mag
neet vervangen door een draadspoel, waardoor een stroom
vloeit en we voeren daarmede dezelfde bewegingen uit als
met den magneet, nl. het plotseling inbrengen en weer terug
halen. Ook zien we den galvanometer uitwijken, indien we
den stroom, die door deze binnenste (primaire) spoel loopt,
beurtelings sluiten of verbreken.
In al deze gevallen ontstaat een stroom in de buitenste
(secundaire) spoel en wel telkens in verschillende richtingen. We
noemen zoo’n opgewekten secundairen stroom een inductiestroom.
De sterkte van dezen stroom en als gevolg daarvan de uitwijking
van de galvanometerwijzer, hangt af van de sterkte van den mag
neet, van het aantal draadwindingen van de spoel en van de
snelheid, waarmede de bewegingen geschieden.
De hierboven beschreven inductieverschijnselen kunnen nu
als volgt worden samengevat: Wanneer het-aantal magnetische
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krachtlijnen, dat een geleider snijdt verandert, zal een inductiestroom in dien geleider worden opgewekt, indien de uiteinden van
dien geleider met elkaar tot een gesloten keten worden verbonden.

Bevindt zich een magneetnaaldje in de
nabijheid van een stroomdraad, dan onder
vindt dit naaldje hiervan invloed. Brengen
we een magneetnaald binnen een gesloten
geleider, waardoor een stroom loopt, dan zal de naald zich
loodrecht op de stroomrichting trachten te plaatsen.
Invloed van den
stroom op een
magneetnaald.

Regel van Ampère.

Ampère heeft een regel aangegeven,
volgens welken we de richting, waarin
de noordpool van de naald zal uit wij ken, kunnen bepalen,
Bewegen we ons, met het gelaat naar de naald gekeerd, in
de richting van den stroom, dan zal de noordpool van de
naald naar links uitwijken. Dit beginsel is in toepassing ge
bracht bij den in den aanvang vermelden galvanometer.
Invloed van
stroomen op
stroomen.

We hebben geleerd, dat magneten onderling
werking op elkaar uitoefenen. Ook zagen wc,
dat met magneetkracht electriciteit kon worden
opgewekt, evenals we waarnamen, dat magne
tisme door een electrischen stroom kon ontstaan. We hebben
thans nog na te gaan, welke werking electrische stroomen onder
ling op elkaar uitoefenen.
Brengen we een geleiddraad, waardoor een stroom loopt in
de nabijheid van een beweegbaren tweeden stroomdraad, dan
zullen we afstootende of aantrekkende werking waarnemen,
al naargelang de stroomen tegengesteld gericht dan wel gelijk
gericht zijn.

Als we nu de inductie-verschijnselen be
schouwen in verband met de werking van
stroomen op elkaar en van stroomen op magneten, dan komen
we tot de volgende wet:
De inductiestroomen, die door eene beweging ontstaan, werken
die beweging tegen. De bewegingen, door die stroomen ontstaan,
verzwakken die stroomen.
Veronderstellen we een magneet opgesteld als in fig. 10.
Naderen we nu deze magneet met een draadspoel, die ver
bonden is met een galvanometer, dan zal deze laatste een
uitslag vertoonen, zoolang de nadering duurt. Laten we de
beweging een oogenblik ophouden, dan verdwijnt onmiddellijk
de uitslag. Trekken we de spoel snel weg, dan zal de

Wet van Lenz.
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galvanometer wederom een uitslag vertoonen, doch nu naar
de andere zijde. Blijkbaar is dus in de spoel een spanning
geïnduceerd, die een stroom tengevolge had. Hoe sneller de
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Fig. 10.

beweging, hoe grooter de spanning en als gevolg daarvan de
uitslag; we mogen hieruit besluiten, dat de geïnduceerde span
ning evenredig is met. de verandering van het aantal gesneden
krachtlijnen per secunde.
De vraag is nu, in welke richting werkt de spanning of
wel, welke richting heeft de stroom ? Volgens de wet van Lenz
moet de stroom zóó gericht zijn, dat hij de beweging, waar
door hij ontstaat tegenwerkt, m.a.w. naderen we met de spoel,
dan zal juist de stroom zoo loopen, dat een afstootende werking
tusschen spoel en magneet optreedt.
x
Volgens fig. 10 zal dus bij nadering, aan de naar den mag
neet toegekeerde zijde een noordpool ontstaan. Uit den regel
van Ampère kan nu worden afgeleid, dat, wanneer we tegen de
noordpoolzijde van de spoel aankijken, we dan den stroom zien
rondgaan in de tegen-wijzcrrichting. Trekken we de spoel
snel weg, dan zal volgens diezelfde wet de inductiestroom
juist een aantrekking tusschen magneet en spoel tengevolge
hebben. De spoelzijde, die naar den magneet gekeerd is, wordt
in dat geval nu zuidpool (fig. 11) en de stroom zal derhalve
in de wijzerrichting loopen.

.Z

r

H

Fig. 11.

«

17
We hebben reeds vaak gesproken van
een electrischen stroom, die door een
geleiddraad vloeit. Om ons voorstellingsvermogen te hulp te
komen, kunnen we ons bedienen van de volgende vergelijking.
Indien wc de bodems van twee vaten verbinden door middel
van een buis met een afsluiter erin en we vullen het ééne
vat met water, dan zal, wanneer de afsluitkraan open staat,
het water in het andere vat vloeien en wel zóólang, tot de
vloeistof in beide vaten even hoog staat. Deze strooming is
het gevolg van een drukverschil in beide vaten en veroorzaakt
persing tegen de kraan. Met elcctriciteit hebben we iets dergelijks.
Wanneer twee verschillende deelen van een geleider electrisch spanningsverschil bezitten, gaat een stroom loopen van
hoog naar laag, totdat de spanning gelijk is. Deze spanning
noemen we, zooals we reeds zeiden het potentiaalverschil, het
welk wordt uitgedrukt in Volts.
Uit het voorgaande kunnen we nu besluiten dat:
le. Een electrische stroom ontstaat, wanneer er spannings
verschil in den geleiddraad hcerscht.
2C. Een electrische stroom steeds van een hoogere naar een
lagere potentiaal vloeit.
In de elementen, waarvan we tevoren reeds melding maakten,
neemt de zinkstaaf een lagere potentiaal aan dan de koperstaaf, zoodat de stroom loopt van koper of kool naar zink, al
thans in den verbindingsdraad; binnen in het element gaat de
stroom van zink naar koper. Koper of ook wel kool (dat zich
als een metaal gedraagt) noemen we dan de positieve, zink
de negatieve pool. Evenzoo heet bij den accumulator de bruine
plaat de positieve, de grijze de negatieve pool.
Spanningsverschil.

We leerden reeds de namen ngeleider” en „niet-geleider” kennen.
Ofschoon geen enkele stof een volkomen geleider of een vol
komen „niet-geleider” is, maar alle zelfstandigheden beide
eigenschappen in meerdere of mindere mate bezitten, noemen
we een geleider een stof, die geleidbaarheid in ruime, een
niet-geleider een stof, welke die eigenschap in geringe mate
bezit. Wat die laatste stoffen dan wed in ruime mate bieden
heet weerstand.
Zelfs de beste geleiders hebben een zekeren weerstand,
evenals ook de meest volkomen isolators of niet-geleiders een
zekere mate van geleidingsvermogen bezitten.

Geleidingsvermogen.

Weerstand is dus de eigenschap, welke een
stof bezit om den electrischen stroom minder
Steehouwer, Radio 2* dl., 2ë dr.
2
Weerstand.

1
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gemakkelijk te geleiden. We nemen weer onze toevlucht tot
een met water gevuld vat en waaraan een korte dikke pijp en
een lange dunne is bevestigd. Het water zal gemakkelijker en
vlugger loopen uit de dikke dan uit de dunne, omdat de eerste
een beteren weg vormt voor het onder druk staande water.
Maken we bovendien nog de binnenoppervlakte van de buizen
ruw, dan zal ’t water nog minder gemakkelijk doorstroomen,
dan bij een gladde oppervlakte.
Dit alles samenvattende, kunnen we zeggen: de totale weer
stand van een geleider wordt vergroot, lc indien we de middel
lijn verkleinen, 2e indien wc den geleider verlengen en 3e in
dien we een stof gebruiken, die een kleiner soortelijk geleidingsvermogen bezit.
Ijzer heeft een grooteren weerstand
dan koper, kwik heeft weer een
grooteren weerstand dan ijzer. Als eenheid van weerstand heeft
men aangenomen de Ohm, welke overeenkomt met den weer
stand van een kolom kwik van 106 c.M. lang en 1 mm2
doorsnede. De soortelijke weerstand van een stof drukt uit,
welke verhouding er bestaat tusschen dezen als 1 aangenomen
weerstand en dien van de stof.

Soortelijke weerstand.

Maten voor stroomsterkte,
spanning en weerstand.

Men heeft eenige maten aan
genomen voor het meten van
de hoeveelheid electriciteit, de

spanning en den weerstand.
De maat, waarmede men de hoeveelheid electriciteit meet
heet Coulomb. De stroomsterkte is de hoeveelheid electriciteit,
die per seconde door een dwarsdoorsnede van een geleider stroomt.
Gaat nu per seconde 1 Coulomb electriciteit door den draad,
dan is de stroomsterkte 1 Ampère.
Vloeit een stroom van 2 Ampère b.v. gedurende 30 seconden
door een draad, dan is door dien draad in dienzelfden tijd een
hoeveelheid electriciteit van 30 X 2 = 60 Coulombs gegaan.
De Coulomb wordt daarom ook wel Ampère-seconde genoemd.
De Ampère is de stroom, die, gaande door een oplossing van
zilvernitraat, per seconde 1.118 milligram zilver neerslaat.
De spanning wordt uitgedrukt in Volts en komt overeen
met het hoogteverschil van de vloeistof in twee door een buis
verbonden vaten.
De weerstand wordt uitgedrukt in Ohms; hiermede kunnen
we de wrijving tegen de wanden van de buis vergelijken.
De verhouding van deze drie eenheden tot elkaar is vast
gelegd in de Wet van Ohm :

l I

I
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Wet van Ohm.

De stroomsterkte is recht evenredig met het
potentiaal verschil (de spanning) en onigeE
keerd evenredig met den totalen weerstand. (1 = -^. , waarin I

is de intensiteit of sterkte van den stroom , E de E.M.K. of
electromotorische kracht en W de weerstand.
Er zijn echter nog andere eenheden, waarmede we bij de
behandeling van electrische verschijnselen, in het bijzonder bij
de draadlooze telegrafie, rekening moeten houden en wel de
eenheid van capaciteit of Farad en de eenheid van zelfinductie
of Henry.

Capaciteit-

Het begrip capaciteit of electrisch bevattings
vermogen kunnen we ons op de volgende wijze
indenken. Een gummiblaas zal onder normale omstandigheden
eene bepaalde hoeveelheid water kunnen bevatten. Indien
echter het water in de blaas wordt geperst zal ze meer water
kunnen bevatten dan tevoren, en wel tengevolge van hare
rekbaarheid.
De verhouding tusschen de hoeveelheid water, die zij normaal
en die welke zij „onder druk” kan bevatten, kan, vergelijken
derwijs gesproken, beschouwd worden als de capaciteit. Zijn de
wanden van de blaas dunner of van een meer rekbare stof, •
dan zal de hoeveelheid water die ze kan bevatten, niettegen
staande de normale hoeveelheid gelijk is, onder drukking
grooter zijn dan te voren. Zoo ook wordt de capaciteit van een
condensator vergroot, wanneer het glas dunner wordt, of indien
een andere middenstof met grooter soortelijk inductievermogen
wordt gebezigd.
We leeren hieruit, dat het bevattingsvermogen van een con
densator kan worden vergroot door:
le. de oppervlakte der geleiders te vergrooten; er kan dan
n.1. eene grootere lading op worden gebracht.
2e. den afstand tusschen de geleiders onderling te verkleinen;
de lading zal dan krachtiger kunnen induceeren op de tweede
plaat en daar eene grootere hoeveelheid electriciteit kunnen
binden.
3®. als isoleerende middenstof (diëlectricum) te bezigen een
stof, die een grooter soortelijk inductievermogen bezit. Men heeft
het soortelijk inductievermogen der lucht als 1 aangenomen.
Gebruiken we nu eene middenstof met eene grootere „diëlectrische constante” zooals glas, eboniet, olie, dan wordt ook
hierdoor het bevattingsvermogen vergroot.
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I)c eenheid van capaciteit heeft men, zooals we
zeiden, de Farad genoemd. Deze is echter voor
het practische gebruik te groot; men heeft daarvoor aangenomen
de Microfarad of het millioenste deel daarvan (verkort Mf.).
Ook een Microfarad is nog zeer groot; zoo zou een metalen
bol, die een capaciteit van 1 Mf. bezit, een straal hebben
van 9 K.M.
Een condensator heeft de eenheid van capaciteit (Farad)
indien een lading van 1 Coulomb (eenheid van electriciteitshoeveelheid) wordt vereischt, om tusschen de uiteinden der
bekleedsels een spanningsverschil van 1 Volt te doen ontstaan.

Farad.

Bij de verklaring van het begrip zelfinductie
kan de mechanica ons weer helpen.
Alle lichamen hebben eene neiging om , wanneer ze in be
weging worden gebracht, daaraan weerstand te bieden. Men
noemt dit: traagheid of inertie. Eveneens vertoonen alle lichamen,
indien ze eenmaal in beweging zijn, eene neiging om in de
richting der beweging door te gaan.
Hetzelfde nemen we waar bij een electrischen stroom. Wan
neer die stroom begint te loopen, zal er een neiging in den
geleiddraad ontstaan om deze beweging tegen te werken. Deze
neiging noemt men zelfinductie. Zelfinductie werkt alle ver
andering in den stroom tegen. Zoo ook is de traagheid oorzaak,
dat een in beweging zijnde trein niet plotseling tot stilstand
kan worden gebracht of een stilstaande trein eerst langzaam
in beweging komt.
We kunnen met een eenvoudige proef aantoonen, dat de
stroom werkelijk nog blijft doorloopen, indien we hem verbreken.
In bijgaande hg.. <
12
is ab een electromagneet en g een galvano
meter. Is de stroom
gesloten, dan gaat een
stroom door de omwin
ding van ab en een ge
a.
deelte door den galva
nometer , die daardoor
een uitwijking krijgt
b.v. naar rechts van
Tv
den nulstand.
/
Verbreken we nu
plotseling den stroom,
Fig. 12.
dan zullen we bemerken,
dat de naald eene uitwijking krijgt naar links van den nulstand.
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Zelfinductie.
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De reden daarvan is, dat de stroom door de omwinding van
ab een oogenblik blijft, loopen in de richting a—b en vervolgens
door .den galvanometer weer naar a, waardoor de uitwijking
naar links wordt veroorzaakt.
Zelfinductie is, zooals we reeds zeiden, de eigenschap van een
electrischcn stroom om aan elke verandering daarin weerstand
te bieden.
We kunnen ons voorstellen, dat er om een geleider, waardoor
een electrische stroom loopt, arbeid is opgehoopt in den vorm
van een magnetisch veld.
Sluiten we dus een stroom, dan moet dit magnetisch veld
worden opgebouwd. De hiervoor benoodigde arbeid wordt door
den stroom geleverd, zoodat een gedeelte van den stroom ge
bruikt wordt om krachtlijnen te vormen en dus de stroom in
het eerste oogenblik niet zijn volle sterkte heeft. Zoodra alle
krachtlijnen gevormd zijn, heeft de stroom zijn volle * sterkte
gekregen.
Verbreken we nu den stroom, dan valt het magnetisch veld
weg en het arbeidsvermogen, dat daardoor vrij komt, wordt
omgezet in een stroomstoot, die nog even door den draad
loopt. Dit verschijnsel noemen we de ^eZ/ïnductie, omdat hier
in den draad wordt geïnduceerd door krachtlijnen om dien
draad zelf.
Als voorbeeld uit de praktijk zouden wc nog kunnen aan
halen het vliegwiel eener naaimachine. Bij het op gang brengen
wordt arbeid in het vliegwiel opgehoopt, die bij het tot stil
stand brengen vrijkomt en de machine doet doorloopen.
Dat de zelfinductie bij een spiraalvormig opgewonden ge
leider grooter is, dan bij een rechten stroomdraad, kunnen
we nu gemakkelijk inzien; bij het maken en verbreken van
het contact, zal dan een grootere arbeid in den vorm van een
krachtiger magnetisch veld zijn opgehoopt.

Henry.

Een stroomkring bezit de eenheid van zelfinductie
(Henry), indien bij een strooinverandering van
1 Ampère een tegen-electromotorische kracht ontstaat van 1 Volt.
In de practijk gebruikt men de Microhenry (Mhy), het millioenste deel van een Henry.
De arbeid, die een êlectrische stroom kan verrichten,
hangt af van de sterkte van dien stroom (in Ampères
uitgedrukt) en van de spanning (in Volts).
De eenheid van arbeid heeft men de JFaZZ genoemd, d. i.
het product van één Ampère en één Volt.
Een andere eenheid van arbeid, welke bij stoommachines

Watt.
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e. d. meer wordt gebruikt is de Paardekraclil (P.K.). Deze
naam is eigenlijk onjuist, aangezien een arbeid en een kracht
geheel verschillende begrippen zijn. — 1 P.K. = 736 Watt.

Overzicht der eenheden.

Een kort overzicht der thans be
handelde eenheden volgt hieronder:
Hoeveelheid electriciteit = Coulomb = Ampère-seconde.
Spanning
= Volt.
Stroom sterk te
= A mpère.
Weerstand
= Ohm.
— Henry.
Zelfinductie
Capaciteit
= Farad.
Arbeid
1 Pk. = 736 Watt.
1 Watt = 1 Ampère X 1 Volt.
1 Kilowatt (K.W.) — 1000 Watt.
HOOFDSTUK IV.

De dynamo. De motor. De motor-generator.
De éénanker-omvormer.
Wordt een draadwinding zoodanig in een magne
tisch veld bewogen, dat het aantal krachtlijnen,
dat de winding snijdt verandert, dan wordt in die draadwinding
een electromotorische kracht geïnduceerd, waarvan de grootte
evenredig is met de verandering van het aantal krachtlijnen
per secunde. Is de draadwinding gesloten, dan zal tengevolge
van de E.M.K. een stroom gaan vloeien, waarvan de sterkte
volgens de wet van Ohm evenredig is met de E.M.K. en om
gekeerd evenredig met den weerstand. Op dit beginsel be
rusten de dynamo’s.
Aan een dynamo zijn derhalve twee hoofdonderdeelen te
onderscheiden, n.1. het gedeelte, dat de krachtlijnen voortbrengt
(eeldmagneten) en het gedeelte, waarop de windingen liggen,
waarin geïnduceerd wordt (anker).
Daar het aantal krachtlijnen, dat de windingen snijdt, moet
veranderen, moet dus of het anker stilstaan en de magneten
daarlangs bewegen, of omgekeerd.
Het draaiende gedeelte van de dynamo noeïnt men „rotor”,
het stilstaande „stator”.
Beschouwen we fig. 13. In het veld van de magneet N Z
is een weekijzeren ring aangebracht, welke met spaken op een
as bevestigd is en die zoodoende kan worden gedraaid met
behulp van een of ander krachtwerktuig. De krachtlijnen, die
van de N. naar de Z.pool van de magneet loopen, zullen nu
zooveel mogelijk hun weg kiezen door den weekijzeren ring,

Dynamo’s.
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daar ze in ijzer een veel geringercn weerstand ontmoeten dan
in de lucht. Beschouwen, we nu een enkele draadwinding 1,
die om den ring ligt en dus met dezen meedraait. We zien dan,
dat gedurende één omwenteling van den ring, de wikkeling 1
de standen 1 tot en met 8 doorloopt, om dan weer in 1 terug
te keeren en tevens merken we, dat de wikkeling niet in alle
standen evenveel krachtlijnen snijden zal en dat het aantal
krachtlijnen derhalve steeds verandert.

Fig. 13.

Aan de voorwaarde voor inductie is nu voldaan. In de standen
1 en 5 snijdt de winding alle krachtlijnen (de winding staat
dan in de neutrale lijn, d.i. de lijn, die symmetrisch tusschen
de polen loopt). In 2 en 6 neemt het aantal krachtlijnen af
en in 3 en 7 snijdt de winding practisch geen enkele krachtlijn.
In 4 en 8 . is het aantal gesneden krachtlijnen toenemend. De
richting van den geïnduceerden stroom is nu te bepalen met
de vroeger in dit boek gegeven regelen. Gemakkelijker is de
richting te bepalen uit de volgende wet: kijken we in de
richting der krachtlijnen (dus vanaf de N. naar de Zuidpool),
dan zien we bij afnemend aantal krachtlijnen den stroom in de
richting van de wijzers van een uurwerk rondloopen (wijzerstroom), bij toenemend aantal krachtlijnen een tegemvijzerstroom.
De stroomrichtingen zijn in figuur 13 ingeteekend (ga dit na).
In de buurt van de standen 1 en 5 verandert het aantal kracht
lijnen niet. De winding snijdt ze alle en pas in de buurt
van stand 2 begint het aantal af te nemen. Staat dus de
winding in de neutrale lijn, dan wordt geen E.M.K. geïnduceerd.
In de standen 3 en 7 snijdt de winding geen enkele krachtlijn,
maar even er voor en even er voorbij gaat er al een belangrijk
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aantal doorheen. IIn deze standen is de verandering van het
aantal krachtlijnen het grootst en dus wordt ook in die standen
do grootste spanning geïnduceerd. Figuur 14 geeft een beeld
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Fig. 14.
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Fig. 15.

s

van de wijze, waarop zoo’n ring (ringanker van PacinottiGramme) is gewikkeld. We zien, dat zoowel in de linker als
in de rechter helft van de ankerwikkeling de stroom is gericht

F
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vanaf het punt a naar b toe. Maken we nu de wikkeling aan den
buitenomtrek van den ring blank, dan kan de borstel (veerende
koperen reep) bij b den stroom uit de machine halen (-}-),
door de uitwendige keten voeren en bij a in de machine terug
brengen (—). In de praktijk heeft dit blank maken van de
winding bezwaren en men verbindt dan de uiteinden van de
spoelen, die op den ring liggen met den collector, d.i. een aantal
koperen van elkaar geïsoleerde reepen, die op een van de as
geïsoleerde schijf liggen, en die daarmede ronddraaien. De
borstels, die op den collector sleepen, nemen nu daarvan den
stroom af (fig. 15).
Het ringanker is tegenwoordig in onbruik geraakt. Thans
worden de windingen gelegd om een week ij ze ren cylinder
(trommelanker, fig. 16). Het principe is hetzelfde gebleven.
Uit fig. 16 zien we thans gemakkelijk in, dat de opgewekte
inductiestroom door middel van den collector, die hier uit
twee halve, van elkaar geïsoleerde ringen bestaat, in gelijk-
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Fig. 16.

stroom wordt omgezet. De stroom loopt door de ankerwinding
in de richting der pijltjes, wordt door de borstels afgenomen
en naar de buitenleiding gevoerd.
Na een halve omwenteling keert de stroom om. De halve
ringen draaien echter ook mee, zoodat dan de borstels elk met
den tegenovergestelden ring contact maken, waardoor de stroom
in de buitenleiding in zijn oorspronkelijke richting blijft door
vloeien (ga dit na).
Wil men den in de ankerwindingen opgewekten zcZs.se/stroom
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behouden, dan worden op de as van de dynamo in plaats van
één in twee helften verdeelden ring, twee afzonderlijke van
de as en van elkaar geïsoleerde ringen aangebracht (fig. 17),
waarop de borstels sleepen (sleepringen). De uiteinden der
anker wikkeling (hier als één draadwinding voorgesteld), zijn
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Fig. 17.

I
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Fig. 18. Serie Dynamo.
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dan elk aan een ring verbonden. In de op de borstels aangesloten buitenleiding loopt nu de in het anker opgewekte
wisselstroom.
Bij de moderne machines zijn de staalmagneten vervangen
door electromagneten, die hun stroom krijgen van de dynamo
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zelf. De dynamo wekt dus haar eigen veld op. Alen kan
dan deze veldwikkelingen op verschillende wijzen schakelen,
b.v. 1°. in serie met het anker. De in het anker opgewekte
stroom loopt eerst om de veldmagneten en gaat dan naar de
uitwendige keten (serie dynamo fig. 18), 2°. De veldwikkeling
ligt parallel op het anker (shuntdynamo, fig. 19). De in het
anker opgewekte stroom gaat voor een klein deel om de mag
neten; de rest gaat naar de uitwendige keten.
Ook kan men deze twee wijzen
van wikkelen in één machine
toepassen, waardoor de compoundmachine ontstaat. Deze
heeft 2 wikkelingen om de mag
neten , waarvan er een in serie,
rz\
de tweede parallel op het anker
geschakeld is.
Hoe de productie van den
stroom zich regelt, is thans gemakkelijk na te gaan:
In de seriedynamo zal deze af
hangen van den weerstand in
de uitwendige keten, wijl de
veldsterkte afneemt, naarmate
de weerstand in de buitenleiding
Fig. 19.
toeneemt.
De productie is dus bij deze
machine sterk aan schommelingen onderhevig, waardoor zij
slechts voor bepaalde doeleinden kan worden gebezigd.
In de shuntdynamo zal eveneens de productie afhangen van
den weerstand in de uitwendige geleiding. Wordt deze weer
stand grooter, dan zal in die keten de stroom sterkte geringer
worden, doch als gevolg daarvan in de veldwikkeling de stroomsterktc toenemen; een constante stroom is met deze machine
dus evenmin te verkrijgen, wijl de veldsterkte standvastig
moet zijn om zulks te bereiken.
Indien echter beide machines worden gecombineerd, zooals
in bovenvermelde campounddyncimo, kunnen we gemakkelijk
inzien, dat, indien de afmetingen der wikkelingen juist zijn
gekozen, een verhooging van den weerstand in de buitenleiding
tot gevolg heeft, dat een sterkere stroom door de shuntbeirikkeling gaat, doch een zwakkere door de seriewinding. De
magnetisatie blijft hierdoor standvastig, evenals de productie.

x**

Motoren.

Een dynamo is, zooals we leerden, een werktuig,
dat mechanisch arbeidsvermogen omzet in elec-
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trisch, d. w. z. een dynamo wordt door een stoommachine of
ander werktuig aangedreven en levert dan electriciteit. Om
gekeerd bestaan er machines, die electrisch arbeidsvermogen
omzetten in mechanisch. Zulk een samenstel, een machine,
die gaat draaien als er stroom wordt doorgevoerd, noemt men
een motor.
In het algemeen is een motor volkomen gelijk aan een
dynamo en wanneer we dan ook electrischen stroom door een
dynamo voeren, gaat het anker draaien.
Beschouwen we de figuur (15) van het ringanker en ver
onderstellen we nu, dat er geen stoommachine is, die het
anker doet wentelen. Leiden wc nu een stroom door het anker,
dan zal dit gaan draaien. Zooals bekend, is elke draadwinding, waardoor een stroom gaat, gelijk te stellen met een
magneet, die dus een N. en een Z.pool heeft. Nu heeft zoo’n
draadwinding de neiging om, wanneer zij zich in een mag
netisch veld bevindt, zich zóólang te gaan verplaatsen, tot
ze zooveel mogelijk krachtlijnen snijdt en dan wel zoo, dat al
deze krachtlijnen aan de Z.pool van de winding binnenkomen
en aan de N.pool er uit gaan. De winding 2 (fig. 13) heeft
dus de neiging zich te bewegen naar de plaats 1 en neemt
in haar bew’eging het ringanker mede. Op de plaats 1 komt
de winding tot rust, want ze snijdt daar alle krachtlijnen en
werkelijk komen deze krachtlijnen alle aan haar Z.poolkant
binnen en gaan bij de N.poolzijde er uit. Daar de winding
zich nu juist in de neutrale zone bevindt, dus onder de borstel
ligt, draait op dat oogenblik de stroomrichting in de winding
om, zoodat dan de krachtlijnen juist verkeerd door de win
ding gaan, die zich dus verder zal bewegen tot de stand 5,
waar weer de stroomrichting omgekeerd wordt. De winding
komt dus nooit tot rust en het anker krijgt een draaiende
beweging.
Een dynamo-anker kan, in stede van
door een stoommachine of op andere
wijze te worden aangedreven, door middel van een electromotor worden rondgedraaid. Een dynamo en een motor worden
dan op dezelfde as gekoppeld. Op deze wijze kan b.v. gelijk
stroom worden ingevoerd bij den motor en van de sleepringcn
der dynamo de wisselstroom worden afgenomen.

i

De motor-generator.

De eenanker-omvormer We hebben reeds aangetoond, dat
bij een gelijkstroom dynamo in het
(converter).
anker aanvankelijk een wissel
stroom wordt opgewekt, welke echter met behulp van den

■

29

collector en de borstels wordt omgezet in gelijkstroom. Evenzoo
kunnen we aantoonen, dat in het anker van een gehjkstroommotor de ingevoerde gelijkstroom door den collector in wissel
stroom wordt veranderd.
Hoewel we dus aan het anker een gelijkstroom toevoeren,
zal in dit anker toch een wisselstroom loopen. Door nu twee
punten van de ankerwikkeling van een gelijkstroom motor met
op de as bevestigde sleepringen te verbinden, waarop borstels
rusten, kunnen we door middel van deze borstels de wissel
stroom aan het anker onttrekken. Hier vindt dus de omvorming
van gelijk- in wisselstroom plaats in één enkel anker, vandaar
de naam: „eenanker-omvormer” (Engelsch „converter”), in
tegenstelling met den motor-generator, waar de omvorming
door twee mechanisch met elkaar gekoppelde machines (een
gelijkstroom motor voor de aandrijving en een wisselstroomgenerator voor de stroomlevering), dus in twee gescheiden
ankers geschiedt.
Beschouwen we figuur 20, die een der wikkelingen voor
stelt, welke op het trommelanker van den gelijkstroom motor
ligt. (De magneten zijn ter wille van de duidelijkheid weggelaten). De punten L en 3/ van de wikkeling zijn verbonden
met de sleepringen G en F, die geïsoleerd op de as bevestigd

L

VJ

C

zd £
F

Lö 1

SI
Fig 20.

j i en daarmede ronddraaien. De gelijkstroom wordt bij de
zijn
borstel A in het anker gevoerd, over de collector-lamel C. De
stroom doorloopt het anker vanuit A over L en M en verlaat
over lamel B en borstel D het anker. De hoofdstroom vertakt
zich bij JD; het deel dat rechtstreeks naar M gaat, dient om
het anker te doen draaien; het andere deel gaat vanuit L
naar den sleepring G en borstel TT, vandaar door de wisselstroomketen, om ten slotte over borstel II en sleepring F naar 3/ te
gaan, waar dit met de rest van den stroom het anker weder
verlaat.
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Fig. 21 stelt hetzelfde anker voor, maar nu een oogenblik
later, nadat het anker een halven slag gedraaid is. De stroom
komt weer over den borstel A in het anker, waaronder nu de
lamel D ligt; vandaar gaat hij naar Jf, waar hij zich weer
vertakt. Het deel dat naar L loopt en het anker over B en
O verlaat, is weer de stroom, die het anker doet draaien;

K

£

JS
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L
Fig. 21.

de rest gaat vanuit M naar H en komt nu over K heen in
het anker terug. Liep dus in de eerste figuur de stroom van
K naar F/, thans, nu het anker een halve omwenteling heeft
gemaakt, loopt hij van H naar K. Na elke halve omwenteling
heeft de stroom hier dus zijn richting veranderd en tusschen
de punten H en K vloeit een wisselstroom, dien we nu verder
kunnen gebruiken.

HOOFDSTUK V.
Golven of trillingen in verschillende
middenstoffen.
Om het beginsel der draadlooze telegrafie te verklaren, wordt
veelal van eene vergelijking met golven of trillingen in eene
zichtbare middenstof gebruik gemaakt.
Hiertoe wordt dan de golfbeweging eener wateroppervlakte,
die door een steen in beroering wordt gebracht, vergeleken
bij de golfbeweging, die men veronderstelt te ontstaan op een
station voor radiotelegrafie, indien aldaar teekens worden uit
gezonden.

Wanneer die steen in het water geworpen
wordt, ontstaat er eene heftige beweging op
de plaats, waar hij is neergekomen.
Van deze plaats breidt zich de beweging golfvormig naar
Watergolven.
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alle zijden even snel uit, zoodat voorwerpen als kurkjes,
houtjes e.d., die in den omtrek drijven, ook in die beweging
gaan deelen, doch alleen in verticale, niet in horizontale rich
ting. Nu eens zien we de drijvende voorwerpen bovenop een
golf, dan weer in een ruimte tusschen twee golven.
Ofschoon er dus geen eigenlijke verplaatsing van stof vanuit
het midden plaats heeft, zien we toch, dat de een of andere
kracht door bemiddeling van het water is overgebracht van
den oorsprong der beweging tot aan de grenzen daarvan.
Werpen we nu niet één steen, maar in regelmatige volg
orde een reeks voorwerpen te water, dan zullen de golfbewe
gingen elkaar ondersteunen en zal de uitwerking op grooten
afstand waarneembaar zijn.
Iets dergelijks heeft plaats op een seinstation voor radio
telegrafie. De steenenreeks stelt den oorsprong der golfbewe
ging voor en is te vergelijken met de vonkenreeks op het
zendende station.
Het water is de middenstof, in welke de golvingen zich
voortplanten; bij de radiotelegrafie is dit de wereldaether.
De kurkjes e.d., waaraan zich de overgebrachte energie doet
gevoelen, kunnen we dan bij ontvangstations vergelijken.

Als afmetingen voor do zoo juist
beschouwde golven gebruiken we
twee maten en wel de amplitude of uitwijking en de lengte.
De amplitude is de afstand van het hoogste punt tot de
normale oppervlakte en wordt gewoonlijk aangeduid met de
grieksche letter z (alpha) (fig. 22)

Afmetingen der golven.
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Fig. 22.

De lengte is de afstand van den top van de eene golf tot dien
der volgende en wordt aangeduid met de grieksche letter A
(lambda).
De watergolven zijn evenwel niet geheel en al te vergelijken
met de golvingen, die bij de radiotelegrafie te voorschijn worden
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geroepen. Omdat deze watergolven echter zichtbaar zijn, wordt
van deze voorstelling vaak gebruik gemaakt.

Een betere voorstelling verkrijgt men, indien
men de trillingen, bij de radio telegrafie op
gewekt, vergelijkt bij luchttrillingen, omdat deze zich in alle
richtingen voortplanten.
Gel uid gol ven.

Deze trillingen of golven zijn waarneem
baar als getuid) indien het aantal tril
lingen per secunde ten minste 30 en
ten hoogste-20.000 bedraagt of m.a. w.
indien de frequentie ligt tusschen die twee grenzen.
Onder frequentie verstaan we dus het aantal trillingen per
seconde.
We zullen bij de luchttrillingen of -golven nog een oogenblik stilstaan.
Een van de begrippen, die ons bij de radiotelegrafie, na de
eerste kennismaking zoo onverklaarbaar lijken, is, dat we ons
het overbrengen van teekens van het eene naar het andere
station niet gemakkelijk kunnen voorstellen, zonder dat eene
zichtbare verbinding bestaat tusschen beide punten.
Bij de draad- en kabeltelegrafie is ons dat veel gemakkelijker,
daar we weten, dat de beide stations door geleiddraden zijn
verbonden.
Nemen we echter onze toevlucht tot de geluidsleer, dan
vervalt veel van het geheimzinnige, dat de radiotelegrafie aan
vankelijk voor ons had.
Bij het spreken doen we immers niets anders, dan met onze
stembanden de lucht in trilling brengen, welke trillingen worden
opgevangen door het menschelijk oor.
We yinden het heel gewoon, dat zonder zichtbaren geleider
het gesprokene op een afstand wordt waargenomen; waarom
zouden we ons er dan over verwonderen, dat bij de radio
telegrafie zonder zichtbare verbinding eveneens teekens worden
overgebracht?
De wijze, waarop die overbrenging plaats heeft, alsmede de
middenstof, waarin die trillingen zich voortplanten is slechts
verschillend.

Frequentie; waar
neembaarheid van
luchttrillingen.
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We noemden reeds de
middenstof aether, welke
’ ■ en die alle lichamen doordringt
men zich overal aanwezig denkt
en opvult. Ook zeiden we in
i den aanvang reeds, dat men,

Waarop de radio telegrafie berust.
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wanneer deze aether in beweging geraakt, spreekt van eeil
electrischen stroom.
Radiotelegrafie berust nu op het in zeer snelle beweging bren
gen van dezen aether en het onizetten van deze aethertriHingen
in voor onze zintuigen waarneembare verschijnselen.
Rechtstreeks waarneembaar zijn dus deze verschijnselen niet.
Er zijn echter trillingen in den aether, die wel rechtstreeks
waarneembaar zijn, namelijk die, welke door ons kunnen worden
gezien als licht. Men beschouwt den aether als de overbrenger
dezer lichtgolven.

Golflengten der
lichttrillingen.

!

De golflengten bij de lichtgolven zijn uiterst
klein en bedragen, al naar gelang de soort
van licht, 4—6 millioenste (leelen van een

centimeter.
De golflengten, die bij de radiotelegrafie worden te voorschijn
geroepen, wisselen af van 100 tot 10.000 Meter en hooger.
Om aan te toonen, dat geluid ontstaat
door trilling van de lucht en dat licht
een trilfingsverschijnsel in een andere
middenstof is, brengen we een electrische bel onder de klok van een luchtpomp. Zoodra de lucht
sterk verdund is, wordt bijna geen geluid meer waargenomen.
Om het tweede veronderstelde te bewijzen, beschouwen we
slechts een gloeilamp, die licht geeft niettegenstaande de ruimte
waarin de draad gloeit, nagenoeg luchtledig is.
De snelheid, waarmede aethertrillingcn zich voortplanten is
dezelfde als die van het licht, n.1. ongeveer 300.000 K.M. per
seconde; de geluidsgolven gaan veel minder snel en dit is de
reden, dat we bij het afschieten van een kanon op grooten
afstand, eerst het vuur en den rook zien en eerst later den
knal hooren.
Zooals hiervoor werd gezegd, wordt bij de draadlooze tele
grafie gebruik gemaakt van lange golven in den aether. Deze
golven staan bekend onder den naam van Hertzsche golven.
Hertz ontdekte n.1. dat de reeds bekende werking op afstand
van de electrischte vonk, berustte op trillingen in dezelfde
middenstof, als waarin de lichtgolven zich voortplanten.
De langste golf, die hij kon te voorschijn roepen, was on
geveer 10 Meter lang, maar sedert dien is het gelukt golven
van 10.000 M. en meer op te wekken.
Wanneer deze trillingen een geleider treffen, worden zij in
electrische strooraen van bepaald karakter omgezet. Zij worden

Voortplanting van
luchttrillingen en
van aethertri11ingen.
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dus door geleiders als het ware geabsorbeerd. Voor hunne
voortplanting is het derhalve noodzakelijk, dat zij eene niet
geleidende stof doorloopen.

Al of niet waarneembaarheid
van aethertrillingen.

We zeiden hiervoor, dat er
luchttrillingen konden wor
den te voorschijn geroepen
van bepaalde frequentie, welke niet nqoy onze gehoororganen
waarneembaar waren. Was de frequentie kleiner dan 30 of
grooter dan 20.000, dan waren ze onhoorbaar. Aanschouwelijk
kunnen we dit voorstellen, door een lange platte stalen veer
tusschen een bankschoef te klemmen en die veer dan te laten
zwiepen.
Hoewel we weten, dat de lucht daardoor in beweging wordt
gebracht, hooren we geen geluid. Was de beweging (de fre
quentie) grooter dan zouden we wel een toon hooren. Het al
of niet waarneembaar zijn van luchttrillingen hangt dus af van
de frequentie.
Een overeenkomstig verschil bestaat er tusschen electro
magnetische trillingen, die bij de draadlooze telegrafie worden
gebezigd en de lichttrillingen, welke trillingsverschijnselen
zich beide in dezelfde middenstof voordoen. De eerste kunnen
we niet rechtstreeks waarnemen, de laatste wel.
Zooals we reeds opmerkten, is de frequentie der lichtgolven
zeer veel grooter, dan die der electrische golven. Het is nu
duidelijk, dat de oorzaak van de niet-waarneem baarheid der
electrische golven haar oorsprong vindt in de geringere frequentie.
Was die frequentie hoog genoeg, dan zouden we de electrische
golven kunnen zien.

V

Men neemt aan, dat de elec
trische golven, die door een
seinstation worden uitgezonden,
ontstaan, doordat twee soorten krachtlijnen worden te voorschijn
geroepen, n.1. electromagnetische, welke als concentrische cirkels
om een stroomgeleider loopen, indien door dien geleider een
stroom gaat en electrostatische krachtlijnen; deze laatste gaan
van eiken met electriciteit geladen geleider uit.
Een luchtnet, d. i. een stel metaaldraden, welke geïsoleerd
in de ruimte zijn opgehangen, kunnen we op de een of andere
wijze beurtelings laden en ontladen, waardoor de hiervoor ge
noemde soorten van krachtlijnen ontstaan, zooals we zien zullen.
Op het oogenblik der lading vloeit een stroom door den
draad; deze strooming doet de electromagnetische krachtlijnen
ontstaan. Is de draad geladen, zoodat er geen stroom meer loopt,
dan treedt de tweede soort op, aangezien de luchtdraad zich

Theorie over het ontstaan
van electrische golven.
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nu als geladen geleider gedraagt. Wordt nu de draad ont
laden en daarna tegengesteld geladen, dan heeft hetzelfde plaats,
doch nu in omgekeerde richting.
We hebben hier dus te maken met spanningstoestanden in
den aether; de positieve lading doet zulk een spanningstoestand
om den luchtdraad ontstaan, welke bij ontlading weder ver
dwijnt. De negatieve lading roept ook zulk een toestand te
voorschijn, welke eveneens bij ontlading weder wegvalt.
We kunnen dan ook spreken van vier opeenvolgende span
ningsveranderingen in het aetherruim om den luchtdraad,
waardoor dit aetherruim in beweging geraakt. De beweging gaat
zéér snel en plant zich voort met een snelheid van 300.000 K.M.
per seconde, welke voortplantingssnelheid overeenkomt met die
van het licht, Licht is dan ook niets anders dan een aethertrilling met een bepaalde frequentie, zooals we tevoren reeds
leerden.
Uit het bovenstaande volgt
nu, dat we, om electrische
slingeringen te voorschijn te
roepen, over een stroom moeten beschikken, die snel van
richting verandert. De snelheid van die verandering bepaalt
namelijk de golflengte, zooals we uit flg. 23 kunnen nagaan.

Verband tusschen frequentie
en golflengte.
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Fig. 23.

Zij A — B de afstand, dien de trillingen per seconde afleggen.
Deze afstand is 300.000 K.M.
Indien nu in de secunde 10 trillingen op het seinstation
worden opgewekt, heeft elke trilling (golf) een lengte van
Jo van 300.000 K.M. = 30.000 K.M.
Wekken we 100 trillingen, 1000, een millioen trillingen op,
dan is ook telkens de golflengte T|b-, Tö’ïïft, T(roo’.olïï) de^
van den meergenoemden afstand van 300.000 K.M., waaruit
volgt, dat de golflengte omgekeerd evenredig is met de fre
quentie of A—waarin

de voortplantingssnelheid en n

het aantal trillingen of de frequentie.
Kunnen we dus het aantal trillingen vergrooten, dan wordt
de golflengte kleiner; verminderen we dit aantal, dan ver
grooten we de golflengte.
x
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We zullen thans nagaan, op welke
wijze deze snelle trillingen (hoog
frequente trillingen) kunnen worden
opgewekt.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de eigenaardige wijze,
waarop een condensatorontlading plaats heeft.
Wanneer namelijk een geladen condensator wordt ontladen,
door de beide bekleedsels met elkaar in aanraking te brengen,
dan zal, nog voordat de uiteinden der geleiddraden elkaar
aanraken, een electrische vonk overspringen. Deze vonk zien
we als een enkelvoudig verschijnsel, doch in werkelijkheid
hebben we hier te doen met een groot aantal heen- en weergaande
electrische ladingen, een uiterst snelle electriciteitsbeweging.
De oorzaak van dit verschijnsel is de volgende:
Voordat de ontlading plaats heeft, zal er tusschen de beide
condensatorplaten een electrische spanningstoestand heerschen.
Wordt deze spanning opgevoerd , dan zal de luchtisolatie tusschen
de uiteinden der verbindingsdraden worden overbrugd en wel
met zulk een kracht, dat er te veel electriciteit over vliegt. Door
dit a. h. w. „over”laden zijn van de andere zijde, springt weer
een vonk terug, waardoor wederom een spanningstoestand ont
staat. Na vele heen en weer slingeringen is eindelijk de elec
triciteitsbeweging tot rust gekomen en dit tengevolge van verlies
aan energie, bij het overwinnen van den weerstand in de lucht.
Electriciteitsbeweging
bij de ontlading van
een condensator.

We kunnen dit aanschouwelijk voorstellen,
door een slinger aan een vast punt A op
te hangen (fig. 24), B stelt het touw voor,
terwijl 1 het gewicht voorstelt.

Beweging van
een slinger.

A

B

/
Fig. 24.
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Brengen we dezen slinger uit zijn evenwichtsstand in den
stand 2, dan zal hij, indien we hem loslaten, door den oorspronkelijken stand heenslingeren tot stand 3 en zoo vervolgens
weer door 1 naar 2, totdat hij na vele slingeringen weer in
rust is gekomen.
Om het aantal slingeringen in een zeker tijdsdeel grooter
of kleiner te maken, moeten we dien slinger verkorten of
verlengen.
Een soortgelijke proef kunnen we doen met een platte stalen
veer, die tusschen een bankschroef wordt geklemd en aan het
einde waarvan we ook weer een gewicht bevestigen. (Fig. 25).

\

».

I
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________[

ö

Fig. 25.

Indien we deze veer in beweging brengen, zal’ze beginnen
te zwiepen en het aantal trillingen (slingeringen) per seconde
zal nu afhangen van de lengte van de veer en van de zwaarte
van het daaraan bevestigde gewicht. Hier kunnen we dus de
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frequentie wijzigen, of door de lengte van de veer te veran
deren, of door het gewicht grooter of kleiner te maken.
We zullen bemerken, dat hoe langer de veer is, hoe kleiner
het aantal slingeringen per seconde zal zijn en ook dat, hoe
zwaarder het gewicht is, hoe minder slingeringen we krijgen.
Den afstand tusschen 1 en 2 noemt men de amplitude.
Tengevolge van den weerstand in de lucht, zal
de amplitude steeds kleiner worden, totdat de
veer in haren oorspronkelijken stand is teruggekeerd. De mate
waarmede de amplitude afneemt, noemt men de demping.
De frequentie echter zal standvastig blijven, geheel onaf
hankelijk van de amplitude; d. w. z. de tijd, noodig om van
2 naar 3 te slingeren en terug, zal dezelfde blijven, niettegen
staande die afstand steeds kleiner wordt.
Dit alles samenvattende, kunnen we zeggen dat: lc. De
frequentie afhangt van de buigzaamheid van de veer (welke
veranderd kan worden door lengte of dikte te w ijzigen) en
van het gewicht, dat men er aan bevestigt.
2e. De demping slechts af hangt van den weerstand in de lucht.
Demping.

Wanneer in een stroom
kring, bestaande uit een'condensator en een zelfinductiespoel (spiraalvormig gewonden koperdraad), een wissel
stroom loopt, dan hebben we met drie factoren te maken, die
de electriciteitsschommeling bepalen.
De eerste is de capaciteit of het bevattingsvermogen van den
condensator; door dit bevattingsvermogen wordt de hoeveel
heid electriciteit bepaald, die aan de slingerbeweging deelneemt.
Neemt veel electriciteit daaraan deel, m. a. w. is de capaciteit
groot, dan zal de beweging langzamer plaats hebben, omdat
de grootere massa, die in beweging moet komen a. h. w. een
rem voor die beweging is.
De tweede factor is de zelfinductie. Zooals we reeds vroeger
leerden, werken de zelfinductiestroomen de stroomen in de ge
leiding tegen, waardoor eveneens de schommelende beweging
der electriciteit wordt vertraagd. Ook zelfinductie werkt dus
als rem voor die beweging en ook hierdoor gaat de schom
meling moeilijker, langzamer.
Ten slotte zal de weerstand in de geleidingen oorzaak zijn,
dat de slingeringen, ’t zij deze tengevolge van bovengenoemde
oorzaken groot of klein zijn, spoediger ophouden (gedempt
worden).
Vergelijken we deze electrische slingeringen met de trillingen

Factoren, die de grootte der
electrische slingeringen bepalen.

,1.

i

b

39
van de stalen veer met het daaraan verbonden gewicht, dan
vinden we weer overeenkomst tusschen de veerkracht der veer
en de zelfinductie in de geleiding. De veerkracht hangt af
van de lengte van de veer; het langer worden vertraagt de
beweging, d. w. z. de schommelingen worden langzamer.
Evenzoo bestaat er overeenkomst tusschen de capaciteit bij
de electrischc trillingsketen en de zwaarte van het gewicht
bij de trillingen van de veer. De zwaarte van het gewicht
is oorzaak, dat de bewegingen langzamer plaats hebben.
Eindelijk is ook bij dezen mechanischen slinger de weerstand,
dien hij bij zijn beweging ondervindt oorzaak, dat de slinge
ringen spoediger worden gedempt.
We zullen vinden, dat indien we de zelfinductie of de ca
paciteit vergrooten, de frequentie kleiner zal worden. Indien
de weerstand klein genoeg is, laat zich de frequentie berekenen
door de formule:
1
" — 2 ff |/CL ’

waarin n het aantal trillingen per seconde voorstelt, C de
capaciteit en Ij de zelfinductie (formule van Thomson).
Do golflengte wordt dan uitgedrukt als
_ 3X1010 _ 3X10’°
n
~
1
’
2tt|/CL
waarin A in centimeters is aangegeven. Immers de snelheid
waarmede de electromagnetische golven zich voortplanten is
300.000 K.M. per secunde = 30.000.000.000 of 3XlO»o C.M.
Wordt deze waarde gedeeld door n (aantal trillingen per
seconde of de frequentie), dan krijgen we de grootte van 1
trilling, dus de golflengte.

HOOFDSTUK VI.
Theoretische opbouw van de seininrichting.
Figuur 26 stelt voor een luchtdraad of antenne (letterlijk
vertaald: voelhoorn), verbonden aan een vonkenbrug, d. i. de
plaats, waar de trillingen ontstaan. Een eenvoudige vonkenbrug
bestaat uit twee koperen of zinken bollen, die ten opzichte
van elkaar verstelbaar zijn, zoodat de afstand kan worden
gewijzigd. De aarde is met het andere einde van de brug
verbonden.
1, 2 en 3 stellen achtercejivolgens voor den luchtdraad, de
vonkruimte en de aarde. Zulk een samenstel kunnen we als
een condensator beschouwen, waarvan luchtdraad en aarde de
beide geleiders vormen.

-
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Aangezien de draden tevens
een zekere mate van zclfinductie
bezitten, hebben we nu de vereischten, die noodig zijn om
electrische slingeringen te voor
schijn te roepen.

Z

Zulk een keten
noemt men een
open keten, Het uitstralingsvermogen van zulk een keten
is zeer groot.
Open keten.

3

We kunnen
ook een gesloten keten vormen, doch deze heeft niet de eigenschap om
de daarin opgewekte slingeringen uit te stralen.
Fig. 27 vertoont zulk een gesloten
2 kring.
1 is de condensator (capaciteit) en 2
de zclfinductie.
Uit de figuren 28 en 29 blijkt, waarom
die uitstraling bij een gesloten keten
/
nagenoeg nul is; de magnetische velden
die zich om de draden bevinden, werken
elkaar tegen.
Fig. 26.

i

Gesloten keten.

«1

i

Fig. 27.

Het ligt nu voor de
hand, dat we de frequen
tie van een kring kunnen
wijzigen, door capaciteit of zelfinductie te ver
kleinen of te vergrooten, zoodat we dus golven
van verschillende lengte kunnen uitzenden.
Aangezien in het
luchtnet zoowel zelf
Ó
inductie als capaci
Q
teit zijn vertegen
woordigd, kunnen we
U
--j de golflengte , die we
r wenschen te gebrui
ken, wijzigen door
den luchtdraad te
verlengen, of door
het aantal draden
Fig. 28.
Fig. 29.
uit te breiden; verlenging van het luchtnet heeft den grootsten invloed.
Hoe de golflengte
vergroot wordt.

I
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Gemakkelijk zou dit echter niet gaan, althans practische
bezwaren zouden zich verzetten tegen het onophoudelijk ver
lengen of inkorten van het luchtnet.
Er is echter een ander middel, dat geen bezwaren oplevert
en waarmede eveneens bereikt wordt, dat de golflengte, die
we uitzenden wordt vergroot.
Dit middel bestaat uit het inschakelen van een zelfinductiespoel in den luchtdraad (fig. 30), 1 is de luchtdraad en 2 de
bijgevoegde zelfinductie.
De zelfinductie van het luchtnet wordt dan vergroot met de
zelfinductie van de bijgeschakelde spoel, waardoor de totale
zelfinductie wordt vermeerderd.
We kunnen met dit
hulpmiddel dus golven
uitzenden, die grooter
zijn dan die, welke
met het luchtnet alléén
zouden kunnen worden
uitgezonden. De golf,
die met het luchtnet,
zonder bijvoeging van
vergrootende of ver
kleinende ’ factoren,
kan worden uitgezon
den noemt men de
eigenslingering.
Het blijkt echter,
Fig. 30.
dat deze vergrooting
van de golflengte niet onbegrensd is. Indien met een luchtnet
een bepaalde golf kan worden opgewekt, dan geldt in ’t alge
meen voor een verticalen draad, dat de uitgezonden golf
ongeveer 4 maal zoo groot is als die draad lang is.
Door zelfinductie bij te schakelen kan nu deze lengte practisch
verdubbeld worden, zonder het uitstralingsvermogen merkbaar
te beïnvloeden.

1

2

Bij een uitgebreid luchtnet, zooals de
grootste stoomschepen bezitten, is het,
indien met kleine golflengte, b. v. van
300 Meter moet worden gewerkt, vaak noodig de scheepsantenne kunstmatig te verkorten. Hiertoe bezigen we een
afzonderlijken condensator, die op dezelfde wijze wordt inge
schakeld als de hiervoor vermelde spoel. Deze condensator,
die dus in serie met het luchtnet wordt geplaatst, zal de totale
capaciteit van de antenne verkleinen.
Hoe de golflengte
verkleind wordt.
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Wanneer namelijk twee condensatoren in serie worden ge
schakeld, zal de capaciteit van dit stel verbonden condensatoren
kleiner worden.
We kunnen dit gemakkelijk inzien, als we bedenken, dat
bij deze serieschakeling de bekleedsels b van den eersten con
densator en c van den tweeden door hunne metallieke verbinding
feitelijk één geheel vormen (zie fig. 31). Door ze dichter bij
elkaar te brengen, totdat ze samenvallen, hebben we aan den
condensator niets veranderd; de samengevallen bekleedsels b
en c, die nu zonder verbinding zijn, kunnen buiten beschou
wing blijven (zie fig. 32).
Het gevolg is echter, dat a en cZ, die nu in de plaats treden
voor a en b of c en tZ, op tweemaal zoo grooten afstand van
elkaar zijn verwijderd, hetgeen wil zeggen, dat de capaciteit
tot op de helft is teruggebracht.
<z
<L

Fig. 31.

I

dll

e
Fig. 33.

b/c

Fig. 32.

Bij naast-elkaar-schakeling wordt de capaciteit verdubbeld,
hetgeen dadelijk volgt uit het feit, dat de lading zich over
een twee maal zoo groot oppervlak verdeelt, zoodat een dubbele
lading noodig is om dezelfde spanning aan de bekleedsels te
geven (zie fig. 33).
In ’t algemeen is het omgekeerde van de totale capaciteit
van 2 in serie geschakelde condensatoren gelijk aan de som
van de omgekeerden der capaciteitswaarden van eiken condenp
’
1 _ 1 . 1
sator of:
i

Om een en ander aan te toonen, veronderstellen we 2 parallel
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geschakelde condensatoren C} en C2. We willen deze nu
gaan vervangen door één enkelen condensator met capaciteit
(7, die zoo wordt gekozen, dat aan den toestand niets ver
andert. Hoe groot moet dan C zijn?
De capaciteit is de hoeveelheid electriciteit, die de conden
sator noodig heeft, om een spanningsverschil gelijk 1 op te
wekken tusschen de bekleedselen, m. a. w.:
~
.L ..
Hoeveelheid electriciteit
~
Capaciteit —------------ ------ -------------- of C = Q
waaruit
Spanning
V’
volgt: Q=CV.
Brengen we nu <op de beide parallel geschakelde condensatoren te zamen een hoeveelheid electriciteit (J, dan zal hiervan
een deel Qj op den bovensten en de rest Q2 op den ondersten
condensator terecht komen, waarbij $ = Q1-|-(22 (zie fig. 34).
Vervangen we de 2 condensatoren door één enkelen, met
cap. (7, zonder aan den toestand iets te veranderen, dan moeten
we dus daarop de geheele hoeveelheid Q brengen. De spanning
zij in beide gevallen V.
Nu is Q[—C]V1 Q2 = C2V en (? —CF, terwijl we weten,
dat Q=Qi~[-Q2. We kunnen dus ook schrijven:
CV=CïV-\-CQV of, deelend door F
C — (\ + C2.
Schakelen we dus condensatoren parallel, dan wordt de totale
capaciteit gelijk aan de som der parallel geschakelde capaciteiten.
Op dezelfde wijze kunnen we nagaan, hoe groot de capaciteit
bij serieschakeling wordt.

v
V.

C I I

Kx
Fig. 34.

Fig. 35.

We brengen er wederom een hoeveelheid Q op. De eerste
condensator krijgt dan een spanning F1 , de tweede F2. (Zie
fig. 35.)
Vervangen we deze twee door een derden, met cap. C', dan
moet deze, wil aan den toestand niets veranderen, bij een
hoeveelheid electriciteit Q een spanning V krijgen, die gelijk
is aan Fj + ^2.

Dus is V— Va +K2.

uit Q — CV volgt r=X.
O
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Zoo ook volgt uit

Ci Kj , dat F, =

en uit Q2 = C2 F2,

dat F2 = ^2 . Nu is F= V. +r„ of wel -^- — ^- + -2- of
C2
1
v* ^2
na deeling door Q, —-=z——F tt--

Bij serieschakeling is dus de omgekeerde waarde van de
totale capaciteit gelijk aan de som van de omgekêerde waarden
der serie geschakelde capaciteiten.
Voorbeeld'. Bereken de C van 2 in serie geschakelde con
densatoren, die respectievelijk eene capaciteit hebben van 10
en 3 Mf.
j__ 13
Antwoord:
3 “30
C
10
4
13 Mt'
13 =2ÏJ
Plaatsen we nu een
1
condensator in serie met
onzen luchtdraad, (die
_
immers ook capaciteit
bezit), dan zal de totale
----------capaciteit en dus ook
de golflengte kleiner
worden.
Echter moeten we,
evenals bij de zelfinduc
2
tie, zorgen dat deze ver
mindering een bepaalde
grens niet overschrijdt,
daar we dan weer te
veel het uitstralingsver
mogen beïnvloeden. De
eigen-golflengte van den
Fig. 36.
luchtdraad kan, zooals
de praktijk bewijst, tot op de helft worden teruggebracht, zonder
dat uitstralingsvermogen al te veel te benadeelen.
1, 2 en 3 (fig. 36) stellen achtereenvolgens vóór den lucht
draad (oorspronkelijke capaciteit), bijgevoegde capaciteit en aarde.
We zien nu uit het bovenstaande, dat we door middel van
zelfinductie en capaciteit, de uit te zenden golven van het
tweevoud tot de helft van de eigen-golflengte van onzen hichtdraad kunnen wijzigen.
Maken we dus die factoren regelbaar, dan kunnen we alle
tusschenliggende waarden te voorschijn roepen.

F

1_=±+

-

I

I

I

I
■
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Figuur 37 vertoont zulk een schakeling.
Een draadspiraal niet een pijlpunt stelt een
regelbare zelfinductie, twee evenwijdige lijnen
met een schuine pijl erdoor, een regelbare
capaciteit voor.

De systemen, welke
bij de draadlooze
telegrafie toegepast
worden, kunnen in hoofdzaak worden saamgevat in twee groepen, n.1. die, waarbij de
luchtdraad rechtstreeks geladen wordt en die,
waarbij dit niet rechtstreeks, doch door in
ductie plaats vindt.
De eerste wijze van uitzending beoogt het
rechtstreeks in electrische trilling brengen van
een luchtdraad, die, zooals we weten, met
Fig. 37.
de aardverbinding een condensator vormt.
We leerden reeds, dat, wanneer een condensator wordt ge
laden en daarna gelegenheid tot ontlading krijgt, deze ontlading
plaats heeft in den vorm van eene zéér snel heen- en weergaandc
electriciteitsbeweging.
Voor deze lading is een electrische spanning noodig.
Indien we nu de antenne-aardverbinding willen laden, zullen
we, gedurende den tijd dat we laden, den verbindingsdraad
tusschen antenne en aarde moeten verbreken, omdat anders
de electriciteit eenvoudig zou overvloeien, zonder dat de elec
trische vonk met de daarmede gepaard gaande electrische
trillingen ontstonden.
Beschikken we nu over een middel, om den luchtdraad op
de gewenschte wijze te laden en te ontladen, dan dienen we
er tevens voor te zorgen, dat die condensator de grootst mo
gelijke energie kan opnemen, welk vermogen afhangt van de
capaciteit van het luchtnet, de frequentie der lading en het
quadraat van de gebezigde spanning.
De arbeid, die vrijkomt bij de ontlading van een condensator
is n.1. gelijk aan ^CF2, waarin C de capaciteit en F het
spanningsverschil voorstellen.
Het vermogen nu is de hoeveelheid arbeid per seconde.
Ontlaadt de condensator zich N maal per secunde, dan is het
vermogen N X | CV2.
Aangezien wijziging van de capaciteit van het luchtnet tevens
de golflengte zou beïnvloeden en de frequentie der lading niet
onbepaald kan worden opgevoerd, is het, ter verkrijging van
de grootst mogelijke energie in de antenne, noodzakelijk dat
de spanning hoog wordt opgevoerd.

Rechtstreeksche lading
van den luchtdraad.
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Inductor van Ruhmkorff.

Om zulk een hooge spanning te
voorschijn te roepen, maken we
gebruik van den inductor van Ruhmkorff.
Rondom een ijzeren kern, bestaande uit een bundel ijzer
draden , is een geïsoleerde koperdraad met lagen weerstand
gewonden, waarvan de uiteinden in verbinding staan met de
polen van een batterij; een seinsleutel is in dien kring op
genomen (tig. 38).
Om dezen eersten (primairen) draad wordt een zeer lange
uiterst dunne, eveneens zorgvuldig geïsoleerde koperdraad ge
wonden; de uiteinden van dezen tweeden (secundairen) draad,
worden verbonden met twee knoppen.
Aan den eenen kant, tegenover het uiteinde van de kern
bevindt zich een anker aan een veer, welke in den ruststand
tegen een contactschroef rust, die in verbinding staat met de
andere pool van de batterij.
De werking is als volgt:
Zoodra de seinsleutel a
wordt neergedrukt, gaat
een stroom van deeenepool
van de batterij door de
primaire om windingp over
de veer v en het contact
punt t naar de andere pool.
> ƒ
Deze stroom zal de kern
k magnetisch maken en het
anker m aantrekken. Niet
c
zoodra echter is het anker
aangetrokken, of het con
-H
tact bij de schroef t wordt
verbroken en de stroom kan
niet doorgaan (d. w. z. er
Fig. 3S.
is dan geen stroom meer
in den geleiding).
De kern verliest op dat oogenblik haar magnetisme en het
anker springt door de veerkracht van de veer weer terug tegen
het contactpunt.'. Nu is de stroom weer gesloten .en dezelfde
kringloop
van gebeurtenissen
zich
tempo.
w
... herhaalt
.
. in
. een snel
...
Waartoe dient nu dit beurtelings verbreken en herstellen
van het contact?
Telkens als de stroom doorgaat, wordt de kern magnetisch.
Een krachtig magnetisch veld ontstaat dan om die kern, welk
veld een oogenblik daarop weer verdwenen is. Bij het ont
staan van het veld zullen de krachtlijnen de secundaire win
dingen snijden en zal er dientengevolge een inductiestroom in
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dien draad optreden. Dit zelfde heeft plaats bij het verdwijnen
van het magnetisme, doch dan in tegengestelden zin. We
kunnen ons nu voorstellen, dat de onderbrekingen van den stroom
als gevolg hebben een snel aangroeiend en afnemend magne
tisch veld en dat hierdoor telkens inductiestroomen in den
secundairen draad worden opgewekt. De inductiestroom is dus
in zekeren zin wisselstroom; de beide stroomen kunnen we
beschouwen als krachtige electrische stooten.
Waarom is nu die stroom van zulk een hooge spanning?
Dit volgt al dadelijk uit het feit, dat de draad zoo lang en
zoo dun is. De draad is zeer dun, om de omwindingen zoo
dicht mogelijk in de invloedssfeer van de magnetische kern te
houden en de lengte van den draad dient, om een zoo groot
mogelijk aantal windingen te krijgen binnen die sfeer.
In elke -winding zal nu een spanning worden geïnduceerd
en aangezien alle windingen achter elkaar zijn verbonden, zal
de spanning evenredig zijn met het aantal windingen. Dat
dit aantal niet onbegrensd is, zien we gemakkelijk in, als we
bedenken, dat de buitenste windingen steeds verder van de
kern af komen te liggen.
Behalve van het aantal secundaire windingen, hangt de spanning
van den geïnduceerden stroom mede af van de snelheid, waar
mede de primaire stroom wordt onderbroken. Ook deze factor
is begrensd, daar met een gewonen hameronderbreker ten hoogste
25—30 onderbrekingen per seconde zijn te verkrijgen.
Het onophoudelijk verbreken en weer herstellen van den
primairen stroom heeft nog een ander gevolg, n.1. het optreden
van een zelfinductiestroom in dien primairen draad. Bij het
maken van het contact zal een stroom ontstaan, welke den
hoofdstroom tegenwerkt en dus het magnetisch worden van de
kern eenigszins vertraagt. Bij het verbreken zal de stroom
nog in de oorspronkelijke richting willen doorloopen, waardoor
vonken aan de contactpunten ontstaan. Dit vonken veroorzaakt
verbrande contactplaatsen en minder snel werken van de onderbreekinrichting, waardoor de werking van den inductor minder
krachtig is.
Om dit nadeel op te heffen is een condensator 'c, bestaande
uit bladtin en geparafineerd papier tusschen de contactplaatsen
opgenomen. De zelfinductiestroom, die nu bij het verbreken
van het contact ontstaat, wordt door dien condensator opge
nomen. Bij het herstellen van het contact kan de condensator
zich ontladen. Het gevolg is dat de klos krachtiger werkt,
doordat de onderbreking sneller plaats heeft.
De zelfinductiestroom is oorzaak dat het magnetisme lang
zamer aangroeit bij het contact maken, dan bij het contact verbreken
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de afname plaats heeft, m. a. w. de kern neemt langzamer
magnetisme aan, dan zij dit verliest. Aangezien de spanning
van den inductiestroom mede afhankelijk is van de snelheid,
waarmede het magnetisch veld gewijzigd wordt, volgt hieruit,
dat deze hooger zal zijn bij het verbreken, dan bij het maken
van het contact.
Zeiden wij tevoren, dat aan de uiteinden van de secundaire
omwinding wisselstroom van hooge spanning wordt afgenomen,
we zullen thans inzien dat we hier in werkelijkheid niet te
maken hebben met een zuiveren wisselstroom, wijl in dit
laatste geval de segmenten onder en boven de lijn gelijk
moeten zijn (zie fig. 39).
De wisselspanning van den inductor van Ruhmkorff zal
dan den vorm vertoonen zooals in fig. 40 is aangegeven.

Fig. 39.

I
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Fig. 40.

Wij zijn nu in staat eene zeer hooge electrische spanning
te voorschijn te roepen, zonder b.v. gebruik te maken van een
onhandelbaar groot aantal elementen en kunnen thans nagaan,
hoe we deze hooge spanning gebruiken voor het opwekken
van aethertrillingen.

Indien we een condensator
Lading van een condensator
met den inductor van Ruhmkorff. willen laden niet een hoogspanningsinductor, en dien
condensator daarna willen ontladen, ten einde de hoogfrequente
wisselstroomen te voorschijn te roepen, die noodig zijn voor
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het uitzenden van seinteekens, dienen we een oogenblik den
toestand van de lucht na te gaan op de plaats, waar de ont
lading ontstaat, n.1. aan de vonkpolen.
In gewonen toestand is de lucht niet-geleidend. Indien echter
tusschen de vonkpolen, tengevolge van de hooge spanning een
vonk overspringt, zal de tusschengelegen luchtlaag geleidend
worden, waardoor de verdere ontlading plaats vindt, alsof de
verbinding tusschen de beide condensatorplaten niet over een
vonkenbrug verbroken ware.
Gedurende den tijd, dat de condensator wordt geladen, is
dus de verbinding verbroken, hetgeen noodig is, wijl anders
geen lading zou kunnen plaats vinden.
Is de spanning op een gegeven oogenblik groot genoeg, dan
zal ontlading plaats vinden en de luchtruimte tusschen de vonk
polen worden overbrugd met een vonkenreeks, welke ten slotte
tengevolge van den weerstand in de keten en van verliezen
door warmteontwikkeling eindigt.
Schematisch kunnen we dit voorstellen als in figuur 41,
waarin s de secundaire winding van den inductor voorstelt,
c den condensator, d den verbindingsdraad en v de vonkruimte.
Tot nog toe beschouw
den we slechts den z. g.
gesloten kring. Daar zulk
een gesloten kring op de
C
</
zelfde wijze in electrische
trilling wordt gebracht als
een open kring, volgt hier*
Fi 41
uit, dat we met den inductor
van Ruhmkorff, of in ’t
algemeen met een hoogspannings-transformator, ook een lucht draad electrisch kunnen doen trillen.
In figuur 42 is a de luchtdraad en b de aarde, welke beide
tezamen dezelfde eigenschappen bezitten als c in fig. 41; s en
v stellen weder respectievelijk de secundaire winding van den
transformator (inductor) en de vonkruimte voor.
Deze wijze van „zenden” wordt ge
woonlijk „plain aerial”genoemd; een
vrij groote afstand kan hiermede
worden overbrugd met betrekkelijk weinig energie.
Een eenvoudige schets van zulk een inrichting zien we in
fig. 43.
De secundaire van den inductor s vormt met vonkruimte v,
aarde en antenne een trillingskring en wel een open keten.
Seinen in open keten
of „plain aerial”.

Steehouwer, Radio IIe dl., 2e dr.
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Fig. 43.

Fig. 42.

We zagen reeds, dat de energie, die in zulk een kring kan
worden opgehoopt, afhangt van drie factoren:
lc. de capaciteit van den condensator (hier aarde-antenne).
2e. de grootte der lading.
3e. het aantal malen in de seconde, dat de condensator ge
laden en ontladen wordt.
Deze laatste factor wordt weder beheerscht door ’t volgende :

Bij elke condensatorontlading springt een
vonk over. Het aantal van deze ontla
dingen, dus het aantal vonken, bepaalt de toonhoogte van het
seinstation.
Met een vonkinductor zal in het algemeen de frequentie van
deze ontlading (vonkfrequentie) geringer zijn, dan wanneer een
transformator wordt gebezigd, waarbij wisselstroom door de
primaire omwindingen gevoerd wordt. Het aantal wisselingen
is hierbij in den regel grooter dan het aantal onderbrekingen,
dat met den inductor kan worden verkregen.
We moeten hierbij goed in ’t oog houden, dat hier van een
andere frequentie sprake is, dan de vroeger behandelde fre
quentie van den in het luchtnet geïnduceerden wisselstroom,
welke, zooals we leerden, beheerscht wordt door de factoren C
en L en die de golflengte bepaalt.

Vonkfrequentie.

Nadeel van een
groote vonkruimte.

h

aüau

Zooals we tevoren reeds opmerkten, is
het aantal onderbrekingen, dat met een
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inductor kan worden bereikt, beperkt tot 25 a 30. Het is
derhalve, ter verkrijging van de benoodigde energie in het
luchtnet, noodzakelijk, dat de lading wordt vergroot of dat de
capaciteit van het luchtnet wordt uitgebreid.
Nemen we onze toevlucht tot dit laatste middel, dan vergrooten we tevens weder de golflengte.
Wijl het alléén de bedoeling is de energie in het luchtnet
te vergrooten, moeten we de lading daarvan opvoeren, waartoe
we aan het luchtnet een hoogere spanning moeten meedeelen.
Om die spanning echter zoo hoog te maken, moet er een
zeer groote ruimte tusschen de vonkpolen zijn, daar anders
de ontlading bij veel te lage spanning reeds plaats heeft.
Zulk een groote vonkruimte heeft echter ook een zeer hoogen
weerstand. Alhoewel tijdens de ontlading deze ruimte gelei
dend wordt, is de weerstand daarin toch veel hoogcr, dan in
het overige deel van de keten.
Weerstand is, zooals bekend, een factor, dien wc niet gaarne
inlasschen, aangezien hij energie verspilt en de slingeringen
spoedig doet ophouden (dempt).
Een vonkruimte zal dus, om niet belemmerend te werken,
noodzakelijk klein moeten zijn.
Indien we nu, om onze energie te benutten, gebruik moeten
maken van een groote vonkruimte, dan wordt deze schakeling
daardoor dus minder geschikt, terwijl het op zichzelf reeds
onpractisch is om den luchtdraad rechtstreeks zulk eene hooge
spanning mede te deelen. De draden zijn bij vochtig weder
moeilijk goed te isoleeren en bij zéér hooge spanning beginnen
ze te „sproeien”, waardoor de lading in de lucht verloren gaat.
Dit zijn dus de redenen, waarom de „plain aerial” of oude
marconi-schakeling, behalve bij seintoestellen met gering ver
mogen en bij de noodinrichting (reserve toestel, dat bij het
onklaar worden van de gewone seintoestellen in gebruik kan
worden genomen) niet meer wordt gebezigd.
We zullen nu de tweede
wijze of indirecte uitstraling
nagaan.
In een gesloten kring kunnen we de capaciteit veel ge mak
kelijker wijzigen dan in een open kring (antenne-vonk-aarde),
omdat we bij dezen laatsten dan het aantal draden moeten
vermeerderen of verminderen.
Het is dus eenvoudiger om in een gesloten kring een groote
hoeveelheid energie te verzamelen, zonder gebruik te maken
van een groote’ vonkruimte.

Niet rechtstreeksche lading;
gekoppelde ketens.
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Hoewel de grootte van de capaciteit in deze keten wordt
begrensd door de op te wekken golf, kunnen we toch hierin
de capaciteit heel wat grooter maken, dan in een open keten
mogelijk zou zijn, daar we dan in die keten tevens de zelf
inductie zouden vergrooten. De zelfinductie in de gesloten
keten kunnen we zoo klein mogelijk houden.
We hebben dus in de gesloten keten eene groote capaciteit
en eene kleine zelfinductie en in de open keten een kleinere
capaciteit en een grootere zelfinductie.
Zulk een gesloten kring is echter geen goede uitstraler der
electromagnetische golven; zonder den open kring, die zooals
we reeds zagen, wèl goed uitstraalt, bereiken we ons doel niet.
Wanneer we nu den energie-ophoopenden gesloten kring vereenigen met den energie-uitstralenden open kring, zullen we
daarentegen zeer goede uitkomsten verkrijgen.
De hedendaagsche radiotelegrafie brengt deze wijze van uit
zenden vrij algemeen in toepassing.
Bijgaande schets (fig. 44) maakt het bovenstaande duidelijk,
s is de secundaire van den transformator;
c is de condensator;
v is de vonkenbrug;
pj is de primaire van een „hoogfrequentie-transformator”;
sj is de secundaire van dien „hoogfrequentie-transformator”;
pj en sj vormen tezamen dien transformator.
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Fig. 44.

Hoogfrequentietransformator
of jigger.

I

Deze bestaat uit een enkele draadwinding
of ook wel cenige windingen, die een deel
vormen van den gesloten kring en dus in
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dien kring meetrillen met een frequentie, die weer bepaald
wordt door de factoren C. en L. (capaciteit en zclfinductie.)
Een tweede stel met meer windingen is zóó geplaatst, dat
de eerstgenoemde draadwinding hierop kan induceeren. Veelal
wordt het tweede stel verschuifbaar gemaakt ten opzichte van
het eerste.
De tweede draadwinding is geschakeld in den luchtdraadkring.
De electrische trillingen, die nu in den primairen draad worden
opgewekt, veroorzaken door de onderlinge inductie der twee
spoelen trillingen in den luchtdraadkring, vanwaar zij door het
luchtnet worden uitgestraald.
Indien echter het product van C en L van den luchtdraad
kring (open) zoodanig gekozen is, dat het verschilt met dat
van C en L van den gesloten kring, zal de luchtdraad trachten
te trillen met haar eigen frequentie, welke dan afwijkt van
die, welke de gesloten kring heeft.
Het gevolg hiervan is, dat deze verschillende trillingstoestanden
elkaar tegenwerken, zoodat slechts weinig energie wordt over
gebracht.
Samenstemming
of resonantie.

De beide kringen zijn dan niet in samen
stemming {resonantie).
Wij kunnen ons dezen gang van zaken

aldus voorstellen:
De eerste trilling in den gesloten kring induceert een stroom
in den antennekring.
Deze plant zich voort in den luchtdraad, bereikt het vrije
geïsoleerde uiteinde, keert terug en tracht naar de aarde af te
vloeien. Onderweg echter ontmoet hij een tweeden stroom, op
gewekt door de tweede trilling in den gesloten kring, welke
dus niet „op tijd” is en waardoor de beide golven elkander
gedeeltelijk opheffen.
We zouden als voorbeeld kunnen aanhalen de bekende
kettingbrug op Roosendaal bij Arnhem.
Indien we op deze hangende brug stappen zal ze gaan
slingeren. Zorgen wc nu, dat we onze stappen zóó nemen, dat
elke volgende stap samenvalt met de neergaande beweging van
de brug, dan zal de slingering hoe langer hoe grooter worden,
in elk geval behouden blijven.
Doen we dit niet, dan werken we de beweging tegen en de
slingeringen zullen spoedig minder worden.
Het is nu duidelijk, dat de beide kringen „afgestemd” moeten
zijn op dezelfde golflengte, en indien dit het geval is, zal de
luchtdraad voortdurend worden geladen met energie, welke de
uitstralingen veroorzaakt.
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Daar do capaciteit van den gesloten kring die van den open
kring vele malen overtreft, kan de eerste een groote hoeveel
heid energie in zich opnemen, zonder dat de spanning zéér
hoog behoeft te zijn. Inplaats van een groote vonkenruimte,
die veel ongewenschten weerstand in den kring brengt, kunnen
we dus volstaan met een kleine vonkruimte in den gesloten
kring, terwijl in den open- of luchtdraadkring zelfs geen merk
bare weerstand aanwezig is.
Er blijft ons nu nog na te gaan een verschijnsel, dat zijn
oorzaak vindt in de terugwerking van de secundaire spoel van
den hoogfrequentie-transformator op de primair'
* * e.
Terugwerking van
de open op de
gesloten keten.

We zijn geneigd te veronderstellen, dat,
daar de beide kringen op dezelfde golf
lengte zijn afgestemd, de eene slechts
zijn energie in den tweeden overbrengt,

zonder meer.
We moeten echter bedenken, dat evenals de stroomen die
de primaire doorloopen en die in de secundaire windingen
stroomen opwekken, ook deze opgewekte stroomen inductie
uitoefenen op de primaire, zoodat er over en weer een uit
wisseling van energie plaats heeft, telkens met verminderde
kracht. Dit zal zoo voortgaan, totdat tengevolge van verlies
door weerstand en uitstraling, de vonkruimte niet meer kan
worden overbrugd en een nieuwe lading noodig is om de slin
geringen te doen voortduren.
Een volledig overzicht van dit gebeuren verkrijgen we, in
dien we ter vergelijking gebruik maken van twee even lange
slingers, opgehangen aan een dwarsdraad.
Indien we aan den eersten slinger beweging meedeelen, zal
langzamerhand de tweede beginnen mee te slingeren. Dit gaat
door, totdat de tweede slinger alle beweging van den eersten
heeft overgenomen terwijl deze laatste ^an stilhangt.
Nu treedt de in beweging gebrachte tweede slinger op als
kracht-overbrenger en de eerste zal nu weer mee gaan schom
melen, totdat de tweede weer stilhangt enz.
Door den weerstand in de lucht zullen na eenigen tijd beide
slingers tot rust zijn gekomen. Een nieuwe stoot zal ’t spel
opnieuw doen aanvangen.
Nu heeft dit uitwisselen over en weer een bijzondere uit
werking op de golf, door den luchtdraad uitgestraald en wel
het ontstaan van twee golven, de ééne langer, de andere
korter dan die, waarop beide kringen zijn afgestemd.
Wederzijdsche inductie.

I

Deze twee verschillende golven
hebben hun ontstaan te danken
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aan de z. g. wederzijdsche inductie. De primaire, zoowel als
de secundaire van den hoogfrequentie-transformator ondervinden
hiervan den invloed.
Doordat we een over en weer uitwisselen van energie hebben,
kunnen we ons indenken, dat een oogenblik de zelfinductiewaarde van de secundaire wordt vermeerderd met de wederzijdschc
inductie van de primaire, terwijl onmiddellijk daarop die stand
vastige zei find actiewaarde er mee wordt verminderd. Die oogenblikkcn liggen nu zóó dicht bij elkaar, dat we kunnen zeggen,
dat de luchtdraad twee verschillende golflengten uitstraalt.
Het is ook duidelijk, dat dit verschil kleiner zal worden,
naarmate de induceerende windingen verder van elkaar zijn
verwijderd. Zijn ze juist boven elkaar geplaatst met de assen
in elkanders verlengde, dan is het verschil tusschen de beide
opgewekte golven het grootst. Men zegt dan, dat de beide
ketens vast gekoppeld zijn.
Om de koppeling te kunnen wijzigen, zijn de spoelen veelal
verschuifbaar ten opzichte van elkaar.
De koppeling wordt in procenten uitgedrukt, Is b.v. elke
keten voor zichzelf op 600 M. afgestemd en zijn beide uitgezonden golven respectievelijk 630 en 570 M., dan is de koppeling
630 —570_ 1
600
“10
/o*

HOOFDSTUK VII.

Theoretische opbouw der ontvanginrichting.
Behalve een sein-inrichting , om de electromagnetische golven
uit te zenden, moet op een station voor draadlooze telegrafie
een ontvanginrichting aanwezig zijn, om de door andere stations
uitgezonden teekens te kunnen waarnemen.
Aangezien de energie, door een seinstation uitgezonden,
zich in alle richtingen verspreidt (uitgenomen bij systemen,
waarbij de energie grootendeels in een bepaalde richting wordt
uitgestraald), wordt op een ontvangstation slechts een uiterst
klein gedeelte van dit vermogen opgevangen en in ons lucht
net in zeer zwakke stroompjes omgezet.

Het is nu slechts de vraag, op welke wijze
die uiterst zwakke stroompjes waarge
nomen kunnen worden. Hiertoe maken
we gebruik van eigenschappen, die men bij sommige kristallen,
zooals carborundum, loodglans, Silicon^ bornite, zincite e. a.
heeft ontdekt, om hoogfrequente wisselstroomen gelijk te richten.
Men zou de werking ervan kunnen vergelijken bij die van
Eigenschappen van
sommige kristallen,
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een luchtklep, welke in de ééne richting lucht doorlaat doch
zorgt, dat ze niet in tegengestelde richting terug kan.
Wanneer zoo’n kristal echter rechtstreeks in een kring wordt
geschakeld, waarin een hoogfrequente wisselstroom wordt ge
induceerd, zal deze niet in trilling geraken en wel tengevolge
van den hoogen weerstand van het kristal.
Daarom wordt het kristal opge
nomen in een afzonderlijke keten, die
aangesloten wordt op een keten met
geringen weerstand en waarin dus de
X? trillingen wel kunnen worden op
C.
gewekt.
Zulk een keten is weder, evenals
45
dit bij de seininrichting werd bespro
ken , samengesteld uit een regelbaren
condensator en een zelfinductiespoel (zie fig. 45).

Regelbare condensator.

Een regelbare condensator voor
ontvangst bestaat veelal uit twee
stel halfcirkelvormige koper
platen , waarvan een gedeelte
een vasten stand heeft, terwijl
het tweede stel tusschen die
vaste platen kan worden inge
draaid door middel van een ebo
nieten knop, die zich bovenop
bevindt (zie fig. 46).
De grootte der beweging wordt
door een wijzer, die over een
schaalverdeeling loopt, aange
duid. In den nulstand zijn alle
schijven uitgedraaid en is de
capaciteit practisch nul. In het
Fig. 46.
tegenovergestelde geval bevindt
zich het draaibare deel geheel tusschen het vaste; in dien
stand is de capaciteit het grootst.

I

Een op een ebonieten of kartonnen
koker gewonden geïsoleerde koper
draad kan worden gebezigd om de zelfinductie te regelen. In
den regel wordt het koperdraad over de geheele spoellcngte
blank gemaakt. Met een schuifcontact, dat over die blank
gemaakte strook glijdt, kan dan een willekeurig gedeelte van
de spoel worden gebezigd.
Regelbare zelfinductie.

ï
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Een condensator en een spoel, waarbij
een kristal, vormen echter nog geen
ontvanginrichting. Hiertoe moeten wc
nog beschikken over een middel, om
de met behulp van het kristal gelijk gerichte stroompjes zicht
baar, hoorbaar, in elk geval waarneembaar te maken.
Schijnbaar het beste zou zijn, indien we met deze stroompjes
een mai*se-sch rijftoestel in werking konden brengen, waarbij
dan de opgevangen teekens rechtstreeks van de papierstrook
zouden kunnen worden afgelezen.
Alhoewel deze wijze van opnemen aanvankelijk werd toe
gepast, had deze zulke groote bezwaren, dat het opnemen
slechts over geringen afstand mogelijk was. De bezwaren waren ,
dat het anker van een morsetoestel door middel van een af
zonderlijke batterij in werking moest worden gebracht. Deze
batterij werd eerst ingeschakeld, indien de in den ontvangluchtdraad opgewekte stroompjes krachtig genoeg waren om
deze inschakeling te bewerken. Bovendien toekende de morseband alle ontvangen seinen op, ook indien verscheidene stations
te gelijker tijd aan het werk waren.
Hoe de seinteekens
waarneembaar
worden gemaakt.

Eerst toen de telefoon werd toege
past als middel om de seinteekens
weer te geven op het ontvangstation,
heeft de radiotelegrafie beteekenis
gekregen.
De telefoon, zooals deze voor radiotelegrafische doeleinden wordt gebezigd
■ is de dubbele hoofdtelefoon (fig. 47).
J
In beginsel bestaat de telefoon uit
F een permanenten magneet, waarop
S twee draadklosjes zijn bevestigd met
f windingen van zeer dun koperdraad.
Boven deze klosjes is een dun ijzeren
trilplaatje aangebracht. Magneet en
,4 0
|
klosjes zijn gevat in een metalen doosje,
dat met een ebonieten sluitdop (schelp)
wordt afgesloten. Het trilplaatje be
Fig. 47.
vindt zich dan op zoodanigen afstand
van de beide kerntjes, dat het, zonder deze te raken, onmid
dellijk wordt aangetrokkén, indien door de omwindingen van
de draad klosjes een stroompje gaat.
In het midden, onder de kerntjes buigt het trilplaatje der
halve een weinig door, terwijl het in zijn oorspronkelijken
stand terugkeert, indien het stroompje ophoudt.

De telefoon als waar
nemer van ontvangen
seinteekens.

1
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Het zou al zeer eenvoudig zijn, indien we nu zoo’n telefoon
rechtstreeks tusschen antenne en aarde konden inschakelen.
De ontvangen stroompjes zouden dan telkens hot trilplaatje in
beweging brengen en de teekens zouden waarneembaar worden.
Er zijn echter bezwaren verbonden aan zulk een opstelling.

Zooals we reeds opmerkten, was het
voornaamste doel van de kristallen,
de hoogfrequente wisselstroompjes ge
lijk te richten. Een wisselstroom is
een stroom , die periodiek van grootte en richting wisselt. Op
een oogenblik is de stroomsterkte nul. Dan gaat de stroom in
een bepaalde richting loopen en neemt steeds in sterkte toe.
Heeft hij zijn maximum waarde bereikt, dan neemt hij weer af
tot nul en begint dan in tegengestelde richting hetzelfde te
doen. Is ten slotte de stroom weer nul geworden, dan begint
het verschijnsel opnieuw; de stroom heeft dan 7 periode doorloopen. De frequentie is het aantal perioden per seconde; deze
frequentie bepaalt de golflengte.
Nu is de frequentie van den in de antenne van het ontvang
station waar te nemen wisselstroom zóó groot, dat het trilplaatje
van de telefoon deze uiterst snelle wisselingen (zie fig. 48a)
niet kan volgen.
Elke condensatorontlading op het seinstation heeft nu tot ge
volg dat op hét ontvangstation in het luchtnet een hoogfrequent
wisselstroompjc wordt opgewekt. Fig. 48a stelt 3 condensatorNadere beschouwing
van de werking
der kristallen.
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ontladingen voor. Dit wisselstroompje is niet rechtstreeks waar
neembaar.
Zooals we tevoren opmerkten, laat een kristal, in een wisselstroomkring geschakeld, den wisselstroom slechts naar eene
zijde door. Deze gclijkrichtende eigenschap brengen wc nu te
pas bij het waarneembaar maken dezer wisselstroompjes.
Op een trillingsketen, bestaande uit een spoel en een con
densator (fig. 49) wordt een telefoon en een stukje kristal
(detector) aangesloten. De trillingen kunnen in den kring spoelcondensator gemakkelijk optreden, wijl het kristal niet recht
streeks in de keten is opgenomen.

Fig. 49.

Ilet kristal richt nu de in de trillingsketen opgewekte wisselstroomen gelijk (fig. 486), welke gelijkgerichte stroompjes in
de telefoon zouden kunnen worden waargenomen, indien het
trilplaatje (membraan) in staat ware, die afzonderlijke stroom
stoot jes in dezelfde richting weer te geven. Dit is echter niet
het geval. Wel krijgt het trilplaatje een uitwijking als gevolg
van die stroomstootjes, doch deze uitwijking duurt totdat de
serie stootjes is afgeloopen, m.a.w. het telefoonmembraan wordt
bij elke condensatorontlading op het seinstation 1 keer aange
trokken (fig. 48c).
Volgen deze ontladingen elkaar zeer snel op, dan trilt het
plaatje snel en is het geluid in de telefoon hoog (fluitend). Is
de ontlading langzaam, dan is de toon laag.
We zien dus hierin dat het verschil in toon uitsluitend af
hankelijk is van het aantal malen per seconde, dat de condensator
zich ontlaadt op het seinstation (vonkfrequentie) en dat deze
frequentie in ’t geheel geen verband houdt met de frequentie
der in het ontvangstation opgewekte golven, welke laatste
frequentie alleen wordt beheerscht door de factoren O en L.

Er zijn kristallen, die zonder
meer op deze wijze werken.
Sommige echter, waaronder carborundum , vereischen eene z.g.
hulpspanning. Eene kleine batterij levert de benoodigde spanHulpspanning bij kristallen.
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ning, terwijl deze met behulp van een spanningsregelaar naar
behoefte kan worden afgenomen (zie fig. 50).
Hoewel men over de juiste werking
van kristal- of contactdetectoren nog
in het onzekere verkeert, neemt men
aan, dat deze hulpspanning noodig is,
AAAAAAA
omdat het kristal de Wet van Ohm
niet volgt.
Deze zegt toch , dat verhooging van
L—L
spanning, een evenredige stroom sterk te*
verhooging tot gevolg heeft. Bij de
Fig. 50.
kristallen is dit niet ’t geval. Wordt
de spanning boven een zekere grens verhoogd, dan zien we
plotseling de stroomsterkte vlugger toenemen , dan beneden die
grens. Schijnbaar wordt dus de weerstand van het kristal
geringer, wanneer de spanning toeneemt.
Om nu de grens te bereiken, waarboven eene plotselinge
stroomverhooging wordt waargenomen, dient de batterij met
spanningsregelaar. Deze wordt zóó afgeregeld, dat de geringste
spanningswijziging in de C—L keten, een belangrijke ver
hooging van den stroom tengevolge heeft.
Wijl het nu juist deze stroom veranderingen zijn, die in de
telefoon geluid doen ontstaan, is hierin het middel gevonden
om een kristal zoo gevoelig mogelijk te regelen.

r

Evenals we bij de bespreking van het seinstation
leerden, dat de trillingen,
in een gesloten keten opgewekt, het best in de
open keten werden overgebracht, indien beide
in samenstemming (resonantie) waren, zoo ook
ligt het voor de hand, dat de trillingen, door
een seinstation uitgezonden op de voordceligste
wijze kunnen worden opgevangen, indien op het
ontvangstation de inrichting gelijk gestemd is
met het station, dat de seinen uitzendt. Ook hier
bedienen we ons dus van een luchtnet, een regel
bare spoel en een regelbaren condensator, om aan
deze resonantie voorwaarden te voldoen (fig. 51).
Sluiten we op deze CL keten een detector met
een telefoon aan, dan kunnen we in de telefoon
de seinen waarnemen, indien met condensator
en spoel het luchtnet zoodanig is verlengd of
verkort, dat het de op te vangen trillingen het
krachtigst weergeeft (fig. 52).

Afstemmen der
ontvanginrichting,

Fig. 51.

L

61

Met batterij en spanningsregelaar zou dan het schema
er uit zien als fig. 53.
Deze wijze van opvangen
noemen we direct gekoppeld.
Opvanginrichting met
inductieve koppeling.

Evenals we dit bij de seininrichting leerden, kunnen we
ook de golven opvangen in
een keten, die inductief ge
koppeld is met de luchtdraadketen. We hebben hier een
primairen kring, dien we met
spoel en condensator afstem
men. De in dezen kring opge
wekte trillingen worden over
gebracht in een secundaire
... fO
keten, die eveneens afstembaar
is met spoel en condensator.
Door beide spoelen, die in den regel zoo worden gemaakt,
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dat de secundaire geheel in do primaire kan schuiven, van
elkaar te verwijderen kunnen wc storende stations wegstemmen
(fig- 54).

b

I

1

T-

T

Fig. 54.

Het meten van golven. - Om de lengte van de uitgezonden
of ontvangen golven te meten,
hetgeen in sommige gevallen noodig kan zijn, kunnen we ons
nu bedienen van een inrichting, die, evenals de ontvanginrichting is samengesteld uit een spoel en een condensator met
telefoon en kristal.
Veelal heeft de spoel een standvastige waarde en is de con
densator regelbaar. Zulk een golfmeter is geijkt en we be
hoeven slechts den condensator zoo te regelen, dat de geluid
sterkte in de telefoon het grootst is om de juiste golflengte
te kennen. Op een bij den golfmeter behoorende kaart lezen
we af, hoeveel deze bedraagt bij een bepaalden condensatorstand.

Coherer van Branly.

De allereerste wijze van waarneem
baar maken der electromagnetische
golven bestond uit het gebruik maken van den coherer van
Branly.
De coherer (van to cohere, samenhangen), bestaat uit een
glazen buisje, waarin zich metaalpoeder bevindt en aan welks
uiteinden twee draden zijn bevestigd.
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Branly ontdekte, dat indien het metaalpoeder met de electroden in aanraking was, een stroom in deze geleiding te veel
weerstand ondervond om te kunnen doorgaan en tevens, dat,
indien het metaalvijlsel door Hertzsche golven werd „beschenen”,
deze hooge weerstand zoodanig verminderde, dat die stroom
wel kon doorgaan.
Het metaalvijlsel bleef dan geleidend, tot een schokje den
ouden toestand weer herstelde; de inrichting die dit schokje
bewerkstelligde, noemde men af klopper.
Met dezen coherer werden destijds de eerste proeven ge
nomen en ook te Scheveningen-haven is daarmee gewerkt;
thans dient hij alléén om te laten zien, op welke wijze men
oudtijds radiotelegrafeerde.
Een betere manier bedacht Marconi
met zijn magnetischen detector. Deze
bestaat uit twee ebonieten schijven,
voorzien van een groef rond den rand. Eén ervan wordt door
een uurwerk in beweging gehouden, de andere kan door middel
van een schroef een weinig worden verschoven ten opzichte
van de eerste.
Over deze schijven, in de groef, loopt een koord van dunne
staaldraadjes. De snelheid is zoodanig geregeld, dat ongeveer
1,50 Meter per minuut rondloopt.
Van onder en van boven loopt dat metalen koord door een
glazen buisje, waarop enkele windingen geïsoleerd koperdraad
(2 a 3
weerstand) zijn gewonden.

Magnetische detector
van Marconi.

Fig. 55. Magnetische detector met telefooncondensator.
A stelschroef om het snoer te spannen. B telefooncondensatorstoppen.
C telefooncondensator. D ebonieten schijven. G afsluitkast met glazen
voorzijde. H sleutel om het uurwerk op te winden. IB snoer. L knop
om het uurwerk stil te zetten. M magneten. P primaire omwinding.
S secundaire omwinding.
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Over dit glazen buisje heen is geschoven een ebonieten klosje;
waarop wat meer windingen van dunner draad (140 a 150
cfb weerstand). Te zamen vormen deze windingen (buisje
en klosje) dus een soort transformator.
Schuin boven dit samenstel bevinden zich op een houten
blok aan elke zijde twee hoefmagneten, gewoonlijk met de
gelijknamige polen naar elkaar gekeerd.
Het uurwerk is zóódanig gesteld, dat het geen geluid maakt
bij het opwinden, terwijl ook een knopschroef ons in staat
stelt om het stop te zetten.
Indien het toestel opgewonden is en de stalen band door het
glazen buisje en langs de hoefmagneten gaat, heeft het volgende
plaats: In de snaar wordt, terwijl ze onder den magneet doorgaat,
magnetisme opgewekt. Tengevolge van de z.g. hysteresis blijft
dit magnetisme nog een oogenblik bewaard, nadat de snaar
reeds onder den invloed van den magneet vandaan is.
De primaire winding, d. i. die, welke om het glazen buisje
is gewonden, is verbonden met de afsteminrichting, waaraan
weer de luchtdraad en de aarde zijn bevestigd.
Indien nu een electrische golf den luchtdraad treft en dus
ook door de primaire winding naar de aarde wordt geleid, heeft
die golf de eigenschap, de bovengenoemde hysteresis te versto
ren, zoodat als het ware het magnetisme plotseling eenigszins
terugspringt.
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Fig. 56.

Deze verandering van magnetischen toestand veroorzaakt een
inductiestroompje in het secundaire klosje, waaraan de telefoon
is bevestigd.
Bij het gestadig voortbewegen van de band, wordt het mag
netisme daarin ook voortdurend eenigszins meegetrokken, doch
elke vonk op het seinstation veroorzaakt weer de opheffing van
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de hysteresisj zoodat een geluid in de telefoon ontstaat, over
eenkomende met de vonkfrequentie van het seinende station.
In fig. 56 zien we een en ander aanschouwelijk voorgesteld.

Electrolytische

Behalve dezen magnetischen detector, den
coherer van Branly en de ook reeds be
schouwde kristal- of contactdetectoren, ken
nen we nog den electrolytischen detector, waarvan in ons land
het meest bekend is die van Sciilömilcii.

detector.

Fig. 57. Electrolytische detector.
rechts: schroefdop met platina electroden.
midden: bekertje mot verdund zwavelzuur.
links: detector, zooals deze in de keten wordt geschakeld.

Deze bestaat uit een glazen of ebonieten bekertje, gevuld
met verdund zwavelzuur (Fig. 57).
Daarin steken twee platina-clectroden. De positieve is een
uiterst fijn (0.001 m.m .) platina puntje in glas ingesmolten;
de negatieve is een platinadraadje ter dikte van een naald.
Beide pooltjes bevinden zich op
eenigen afstand van elkaar; van
boven eindigen ze op de stop van
het bekertje in een paar schroefjes
of klemmetjes, om ze mot de polen
van een kleine galvanische batterij
te verbinden.
A/WW\
Evenals we dat vroeger bij den
kristaldetector zagen , wordt een
potentiometer ingeschakeld, om den
doorgang van het stroompje te re
Fig. 58.
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gelen (fig. 58).

Is de stroom gesloten, dan heeft in den detector gasont
wikkeling (electrolyse) plaats, welke we als een licht ruischen in
Steehouwer, Radio II* dl., 2 dr.
5
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de telefoon waarnemen. Met den schuifweerstand regelen we den
toevoer zoodanig, dat bijna geen ruischen meer wordt gehoord.
Treft nu een golf ons luchtnet, dan heeft in den detector
ben plotseling verhoogde gasontwikkeling plaats, welke in de
telefoon wordt gehoord als een versterkt ruischen. Hadden we
düs den detector zóó geregeld, dat we aanvankelijk bijna geen
geluid waarnamen, dan zullen we telkens als we seinen ont
vangen een geluid hooren.

Er blijft ons thans nog te behandelen
een soort detector, welke vooral op groote
kuststations in gebruik is gekomen en
welke in gevoeligheid alle voorgaande overtreft. We bedoelen
de ticee-electroden gloeilampdetector van Fleming.
Deze bestaat uit een kool- of metaaldraadje, dat op gloei
hitte wordt gebracht door een batterij van 3 cellen (6 volt).
Rondom dat kooldraadje bevindt zich een cylindrisch gebogen
metalen schermpje, dat verbonden is met de zelfinductiespoel
van den secundairen kring; een tweede draad van dezen kring
gaat naar het kooldraadje.
Evenals bij een gloeilamp, zijn draadje en schermpje gevat
in een luchtledigen glazen peer.
In gloeienden staat bezit deze lamp de eigenschap een stroom
door te laten van het schermpje naar het kooldraadje, maar
niet in omgekeerde richting.
Ook hier hebben we dus weer een omzetting van heen- en
weergaande stroom en in gelijk gerichte, met het doel om ze
door middel van de telefoon te kunnen waarnemen.

Gloeilampdetector
van Fleming.

Waar het gebruik van gloeilampdetectoren en meer in het bijzonder van
de z g. drie-electroden gloeilamp in den
laatsten tijd zeer sterk is toegenomen,
is het alleszins nuttig, deze toestellen hier aan een meer uit
voerige bespreking te onderwerpen. Het mag als bekend worden
verondersteld, dat een gloeilamp bestaat uit een glazen peer,
waarin een metaaldraadje is opgesteld.
Wanneer door dezen dunnen draad een electrische stroom wordt
geleid, wordt de draad zoo sterk verhit, dat hij verbrandt.
Wanneer nu echter uit de glazen peer de lucht verwijderd
wordt, kan de draad niet verbranden (verbranding heeft n.1.
slechts dan plaats, wanneer het voorwerp in aanraking is met
lucht), doch hij wordt wit-gloeiend en straalt dus licht uit.
In de luchtledige peer vinden echter ook nog verschijnselen
• plaats, die voor ons onzichtbaar zijn. De gloeiende draad
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De drie-electroden
gloeilamp (audion)
van Lee de Forest.

F

6?
zendt n.1. kleine negatief geladen electrische deeltjes (electronen)
uit, die in de luchtledige ruimte rondvliegen, tegen elkaar
botsen en ten slotte weer terugvallen op den draad.
Brengen we nu in
de peer een metalen
plaatjefo.&n (zielig. 60),
dat verbonden is aan
de -(-pool van een bat
terij , terwijl de —pool
hiervan verbonden is
met den Ogloeidraad,
dan
1
heeft dus het plaatje
(anode) een
span
ning ten opzichte van
den gloeidraad.
l)c
—eletronen, die door
dezen worden afgestooten, vliegen nu recht
lijnig naar de anode,
die de —deeltjes juist
aantrekt. Wanneer die
electronen op de anode
aangekomen zijn, ver
binden zij zich met de
-(-deeltjes, die op de
anode zetelen, zoodat
deze haar lading ver
Fig. 59
De drie-electroden glo< ilamp.
(links Duitscli model,
liest. De batterij zal den
rechts Ilollandsch fabrikaat.)
ouden toestand trachten te herstellen en stuurt dus een stroom naar de anode toe.
Dezen laatsten stroom (plaatstroom), kunnen we nu regelen
op de volgende wijze.
Plaatsen we in de lamp, tusschen den glocidraad en de plaat een’z.g, rooster, bestaande
uit een van gaten voorzien metalen plaatje of
wel een zigzag gebogen metaaldraad, dan kan
“ dit rooster dienen om de electronen al of niet
door te laten.
Geven we b.v. het rooster een kleine posi
tieve spanning ten opzichte van den gloeidraad ,
jH l__ I — dan zal dit positieve rooster het plaatje moe—
helpen om de electronen uit den gloeidraad
G0’
te trekken. Deze electronen vliegen dan met
grootere snelheid naar het plaatje toe, door de openingen van
bet rooster heen, de plaat verliest spoediger haar lading en
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de anodebatterij zendt een krachtigcn stroom naar het plaatje j
om dit weer positief te laden.
Heeft daarentegen het rooster een kleine negatieve spanning
ten opzichte van den gloeidraad, dan zal, waar gelijknamige
ladingen elkaar afstooten, deze negatieve roosterspanning de
negatieve electronen afstooten en dus verhinderen uit den
gloeidraad naar het plaatje te stroomen. Het plaatje verliest
dan geen lading en de anodebatterij levert geen stroom.
Het is nu duidelijk, dat een zeer kleine spanningsverande
ring van het rooster aanleiding kan geven tot het doorlaten of
afsluiten van een vrij krachtigen stroom, welke van de anode
batterij naar het plaatje stroomt; tevens is het duidelijk, dat
we zoo’n lamp als detector kunnen gebruiken.
Wanneer n.1. een wisselspanning aan het rooster wordt aan
gelegd, d. w. z. een spanning, die het eene oogenblik positief
en het volgende oogenblik negatief is, dan zal in het eerste
geval geen en in het tweede een krachtige stroom door de
anodebatterij naar het plaatje worden gezonden. Daaruit volgt
ook, dat een dergelijke lamp, evenals een kristalcombinatie,
van een wisselstroom de eene helft doorlaat doch de andere
niet en dus werkt als een gelijkrichter.
We hebben daartoe slechts het luchtnet op bepaalde wijze
te verbinden met het rooster. De zwakke spanningsverande
ringen, die in het luchtnet optreden, wanneer er golven op
worden ontvangen, zijn oorzaak, dat de anodebatterij sterke
stroom stooten naar het plaatje zendt, welke we door een telefoon
kunnen laten gaan. Meestal wordt vóór het rooster een kleine
condensator geschakeld, hetgeen de werking aanmerkelijk ver
betert.
Een eenvoudige schakeling van de lamp als detector moge
hier volgen (zie fig. 61). Zoowel de spanning voor den gloei
draad als die van de anodebatterij is voor de verschillende
typen verschillend.
De Hollandsche lampen, welke in het afgeloopen jaar in den
handel verschenen, hebben alle een brandspanning van 4 Volt,
terwijl de anodespanning afwisselt tusschen 20 en 36 Volt
ongeveer. Ze worden o. a. in- den handel gebracht door het
Electrotechnisch Bureau „Bal” (Pope) en door de Nederlandsche Radio-Industrie (Philips Idz.). Op de foto, fig. 59 zien
we een Duitsch model en een Hollandsch.
Bij eerstgenoemde lamp is de gloeidraad horizontaal tusschen
twee punten opgehangen. Het rooster heeft hier den vorm
van een spiraaltje en omgeeft den gloeidraad geheel en al. Het
plaatje, dat den vorm heeft van een metalen huisje, omsluit
weer gloeidraad en spiraal.
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De verbindingen naar buiten worden gemaakt door 4 contactpennen, waarvan er twee dienen voor de aansluiting van den
gloeidraad aan de brandbatterij, één voor de aansluiting van
het rooster niet de ontvangketen en één voor de aansluiting
van het plaatje met de spanningsbatterij. Deze twee laatste
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Fig. 61.

pennen zijn ongelijk, zoodat verwisseling van gloeidraadspanning en plaatspanning niet mogelijk is.
De Hollandsche lampen hebben een langwerpigen vorm (zie
fig. 59 foto rechts) en zijn voor de aansluiting met de batterijen
enz. aan beiden zijden voorzien van de gewone larapfitting.
Op de foto is de gloeidraad in het midden zichtbaar; aan
weerskanten daarvan bevindt zich het rooster in den vorm van
een zigzag gebogen metaaldraad. Links en rechts van deze
roosters zijn de plaatjes aangebracht.
Behalve als detector kunnen deze lampen ook worden ge
bruikt om de signalen door een anderen detector (b. v. kristal
of een andere lamp) opgevangen, te versterken.
Door verscheidene lampen te gebruiken (z. g. in cascade te ,
schakelen) kunnen geluidsversterkingen tot duizendvoudig en
meer verkregen worden. Een bezwaar is, dat al spoedig
daarbij bijgeluiden optreden, die de ontvangst bemoeilijken.
Een 50-voudige versterking wordt echter zeer veel toegepast,
om zeer ver gelegen stations op te nemen en in het bijzonder
op die stations, die slechts over kleine luchtnetten beschikken
(vliegtuigen, duikbooten).
Een laatste toepassing der lampen berust op de eigenschap,
dat een lamp onder bepaalde omstandigheden zelf trillingen kan
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uitzeilden. Deze trillingen zijn ongedempt) d.w.z. de amplitude
blijft constant. Zulke „genereerende” lampen kunnen worden
gebruikt om stations, werkende met ongedempte trillingen
(welke met een kristaldetector niet kunnen worden opgenomen)
waar te nemen, terwijl ze ook in kleine ongedempte seinstations
worden gebruikt als seingever. Ook vele stations voor draad*
looze telefonie gebruiken dergelijke lampzenders.

$
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Afdeeling II. Beschrijving van de in de praktijk
op schepen gebezigde sein- en ontvangstations.
HOOFDSTUK I.

De seininrichting volgens Marconi (1| K.W. „set”).
Wij zijn thans in staat om de sein- en ontvanginrichting,
zooals die aan boord van de meeste Nederlandsche schepen in
gebruik is, wat nader te bezien en kunnen nu aan de hand
van het hiervoor behandelde, het doel der verschillende onder
deden nagaan.
De bedoelde installatie is de z.g.
K. W., welke in de
bijgevoegde schets is weergegeven (zie bijlage I).
De seinstroom, benoodigd om de hoogspanningsclcctriciteit op
te wekken, wordt ontleend aan de scheepsdynamo.
De toevoerdraden worden naar de seinhut geleid on zijn
verbonden aan den hoofdschakelaar (1), waardoor de telegrafist
het in zijn macht heeft, den seinstroom naar verkiezing in-of
uit te schakelen.
Zooals bekend, hebben we voor een seininrichting, waarbij
als hoogspanningstransformator een inductor van Ruhmkorff
wordt gebezigd, gelijkstroom noodig. De zelfwerkende onder
breker is immers oorzaak, dat telkens een inductiestroom wordt
opgewekt in de secundaire windingen.
Bij grootere inrichtingen, zooals b.v. die, welke we nu gaan
beschrijven, wordt voor het opwekken van de hooge spanning
een transformator gebruikt, waarbij geen zelfwerkende onder
breker is aangebracht.
Om nu toch de vereischte stroomonderbrekingen te verkrij
gen, gebruikt men een wisselstroom; de gelijkstroom van de
scheepsdynaino moet dus in zulk een stroom worden omgezet.
De machine, waarmede deze omzetting plaats heeft, noemt men
een éénanker-omvormer (converter), (zie hoofdst. IV, afd. I).
Bij deze vierpolige machine (fig. 62) ontstaan met één om
wenteling van het anker 4 stroomwisselingen (2 perioden).
Het anker maakt 1500—1800 omwentelingen per minuut
of 25—30 per seconde. Hieruit volgt, dat de frequentie van
den wisselstroom, aan de sleepringen afgenomen 50—60 pe
rioden is.
Op de machines is dit gewoonlijk aangegeven met de aan
wijzing 50 60
yZoowel in den veldkring als in den ankerkring is een rege-
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lingsweerstand opgenomen, n.1. een vcldregelaar (6) en een
aanloopweerstand (3).
De stroom, van de scheepsdynamo komende moet nu de
veldioindingen (8) doorloopen, terwijl terzelfder tijd de stroom
door het anker (10) moet gaan om dit te doen draaien.

L

R

,0

O

J
Fig. 62.

S
Omvormer (converter) met aanloopweerstand en veld weerstand
(IJ- K. AV. seininrichting) Makconi.

A anker. B borstelhouder. C commutator. F veldregelaar. II draaipunt
van het handvat, waarin zich de spiraalveer bevindt. I weerstand inge
schakeld. L oliepotje. M converter. N minimaal-automaat. O weer
stand uitgeschakeld. R sleepringen. S aanloopweerstand.

Om te zorgen, dat niet plotseling de volle stroom door het
stilstaande anker wordt gevoerd (bij stilstaand anker is er geen
opgewekte tcgen-electromotorische kracht, die den hoofdstroom
tegenwerkt), moet de aanloopweerstand geheel zijn voorgeschakeld.
Dit is steeds het geval, daar het handvat (4) door een in
de as verborgen spiraalveer steeds in die richting wordt gedrukt.
Bij het uitschakelen van den weerstand, dat steeds moet ge
schieden door van contact op contact over te gaan, spannen we
de inwendige spiraalveer.
Aan het tegenoverliggende gedeelte van den aanloopweerstand
is een electromagneetje (5) aangebracht, dat in den stroomloop
is opgenomen. Ligt het handvat, hetwelk aan die zijde een
ijzeren ankerstok draagt, daartegen aan, dan wordt het aange
trokken gehouden door de kracht van den electromagneet (mini-
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maal-automaat), welke kracht grooter is dan die van de spiraalveer in de as.
Wordt nu door de een of andere oorzaak de geleiding stroom
loos, dan vliegt het handvat terug.
Bij het weder inschakelen van den hoofdstroom is dit handvat
dus steeds naar links gericht, m. a. w. het kan niet gebeuren,
dat de volle stroom bij het inschakelen door de anker windingen
gaat, welke windingen daardoor zouden kunnen verbranden.
Aangezien de omvormer een shuntmotor is, kunnen we met
den veldregelaar de snelheid van het anker eenigszins wijzigen.

Fig. 68. Scheepsstntion Marconi IJ. K. W.
links: transformator; rechts: vonkenbrug waarachter condensator;
midden: tegen achterwand ziet men de siuoorspoelen.
rechter bovenhoek: resonantielampje.
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Indien we n.1. weerstand in den veldkring brengen, zal het
magnetische veld zwakker worden, wijl de stroom om de
magneten zwakker wordt.
Nu draait een motor, door een stroom in de ankerwindingen
te leiden. Zoo’n draaiend anker werkt echter ook als dynamo,
m. a. w. er wordt in de ankerwindingen een inductriestroom
opgewekt, die den ingevoerden stroom tegenwerkt. Is de opge
wekte stroom ongeveer gelijk aan den ingevoerden, dan wentelt
het anker met regelmatige snelheid.
De sterkte van den opgewekte n inductiestroom zal afhangen
van de sterkte van het veld en van de snelheid, waarmede de
krachtlijnen, waaruit dat veld is samengesteld, worden gesneden.
Maken we het veld zwakker, door in den veldkring weerstand
te schakelen, dan zal de opgewekte inductiestroom zwakker zijn,
omdat minder krachtlijnen gesneden worden.
De hoofdstroom zal dan minder tegenstand ontmoeten, waardoor
het anker sneller gaat draaien, totdat door de snellere wenteling
de opgewekte inductiestroom weer ongeveer gelijk is aan den
ingevoerden.
Parallel (in shunt) op de ankerwindingen en cvenzoo op de
veldwindingen, is een lamp met rechten draad aangebracht (9),
welke dient om genoemde windingen te beschermen tegen hoog
frequente stroomen, die daarin vanuit de hoogfrequente kringen
zouden kunnen worden opgewekt. Deze stroomen gaan bij
voorkeur door den rechten weerstandsdraad der lampen, die
daardoor bij het seinen gloeit. De draad is recht, om de zelfinductie zoo gering mogelijk te maken.
Den wisselstroom, die, zooals gezegd, aan de andere zijde
van den omvormer wordt afgenomen van sleepringen (11) en die
van lage spanning en lage frequentie is, moeten we gaan om
zetten (transformeeren) in wisselstroom van hooge spanning.
Hiertoe dient de transformator (17), welke bestaat uit twee
kernen, elk omwonden mot een dikke en een dunne omwinding
(zie foto fig. 63 links). Het geheel is in een houten kist in
gesloten en gevuld met olie.
De uiteinden der primaire omwindingen eindigen in de 4
hoeken, die der secundaire in het midden boven op den trans
formator. Gewoonlijk zijn de primaire parallel geschakeld;
voor de secundaire worden beide schakelingen gebezigd De
reden hiervoor bespreken we later. Een schema van de in
wendige verbindingen zien we in fig. 64.
Tn denzclfden kring zijn voorts geschakeld een zelfinductiespocl met ijzeren kern (15), welke dient om de eigenslingcring
van de keten in resonantie te kunnen brengen met de frequentie
van den wisselstroom. We kunnen ons dit voorstellen als volgt:

I •
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De o in vorm er le
vert wisselstroom van
bepaalde frequentie.
r V F j
Daar de plaats der
toestellen niet op
ar
ieder station dezelfde
4
is, waardoor nu eens
kortere, dan weer
langere draden moe
ten worden gebruikt,
> om de deelcn der
seininrichting te ver
Fig. 64. Hoogspannings-transformator 1 K.W. binden, is de zelfinSecundaire windingen parallel: « met c en b met cl. ductie in de geleidin
gen op de verschil
Secundaire windingen serie: c met d.
lende schecpsstations
niet standvastig. Om daarin de gewenschte wijziging te kunnen
aanbrengen is de zelfinductiespoel met ijzeren kern ingeschakeld,
waarmede we de eigenslingering van de keten kunnen regelen
en in overeenstemming kunnen brengen met de frequentie
van den wisselstroom. De condensator wordt dan het krachtigst
geladen.
In den wisselstroom kring zijn vervolgens opgenomen een
schakelbord (fig. 65) met schakelaar (13), controlelamp (12),
zekeringen (2), ampèrenleter en voltmeter. De seinsleutel (16)
met den magnetischen sleutel (16a) voltooien den kringloop.
De schakelaar is ongeveer van dezelfde soort als de hoofd
schakelaar; sluiten we dezen, dan geven we den wisselstroom
gelegenheid de verschillende deelen van den kring te doorloopen.
Van den onderkant van den schakelaar gaat een verbinding
naar de controlelamp\ deze begint derhalve reeds te branden
als de converter wisselstroom levert. De zekeringen kunnen
eene stroom van 30 ampère doorlaten, zonder te smelten. Ze
bestaan uit looddraadjes, gevat in een vulling van onbrandbare
stof, terwijl het geheel omgeven is door een kartonnen cylinder.
De einden zijn voorzien van koperen verbindingsstukken, om ze
in de geleiding te kunnen aanbrengen. Ze zijn aan weerszijden
van den schakelaar aangebracht (zie foto fig. 65 en fig. 66).
De ampèremeter en de voltmeter, die op het bord zijn aan
gebracht, dienen om de sterkte en de spanning van den wissel
stroom te meten.
De ampèremeter is in de geleiding geschakeld, de voltmeter
in een tak van die geleiding. De eerste kan door een stop
contact worden kortgesloten. De tweede kan met een drukknopje
<■

-
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of wisselarmpje worden ingeschakeld, zoodra men de spanning
wil nieten.
Het beginsel, waarop beide berusten is hetzelfde, n.1. het
inzuigen van een ijzeren kern binnen de omwindingen van een
draadklos. Beide zijn er op berekend, om aan den bestaanden
toestand zoo weinig mogelijk te veranderen.
Hiertoe is de draadklos bij den ampèremeter gemaakt van
een dikke koperspiraal met weinig weerstand, waardoor de
totale stroomsterkte zeer weinig wordt beïnvloed. Deze is dus
dadelijk op den meter af te lezen van eene daarop aange
brachte schaal verdeeling.
De draadklos bij den in den tak geschakelden voïtmeter heeft
een hoogen weerstand, waardoor in den stroom door de hoofdge
leiding bijna geene verandering komt.

i

Fig. 65. WisselstrooniBchakelbord der
K. W. seininrichting.
A ampèremeter. 1) dubbelpolige schakelaar. F zekeringen. K drukcontact voor den voïtmeter. L controlelamp. P stop voor den
ampèremeter. S stopgat. V voïtmeter.
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Fig. 66. Schema der verbindingen op het wisselstroomschakelbord. De ondereinden van den schakelaar zijn
verbonden met de sleepringen. Met A , en B, zijn de
primaire windingen van den transformator verbonden.

Fig. 67. Seinsleutel.
A stelsohroef voor het werkcontact. B rustcontact. C ebonieten
rolletje voor het regelen der kortsluitende contacten, D stelsohroef
van de spanveer. E stelschroef voor het rustcontact. K ebonieten
knoppen. L stroom verbreker, S kortsluitende contactveertjes
voor de telefoon. T klemschroeven voordo kortsluitende contacten.

F
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Daar, zooals gezegd, de voltmeter „in shunt” is opgenomen,
behoeven we nu slechts den bekenden weerstand van den volt
meter te vermenigvuldigen met de in dien tak waargenomen
stroomsterkte, om de spanning in de geleiding te kennen:
(E = I X W.). De schaalverdeeling is zóó gemaakt, dat hierop
reeds dadelijk de spanning is af te lezen. In fig. 66 zien we
de inwendige verbindingen van het schakelbord.
De seinsleutel (fig. 67) is van zwaarder model dan die, welke
bij de landtelegraaf wordt gebruikt. Behalve van zware platina
contacten, is hij voorzien van een ebonieten handbeschermer en
twee koperen veertjes (bij de oudere sleutels rechts, bij de
nieuwere aan de achterzijde), die bij het seinen contact maken
en de ontvanginrichting uitschakelen. Links bevindt zich bij
de meeste sleutels een hefboom, om den seinstroom snel te
kunnen verbreken.

Fig. 68. Magnetische sleutel.
A gegroefd anker. C ankercontact. E magneetklossen. K contact
van het standaardje. L contranioer. S stelschroef voor de
slagwijdte. T stelschroef voor de span veer.
De magnetische sleutel (fig. 68) dient om het vonken aan de
contacten van den seinsleutel te voorkomen en komt in ’t kort
neer op het volgende:
Telkens als we bij het seinen den seinsleutel oplichten, ont
staat door de zelfinductie in de geleiding een vonk aan de

?9
contactpunten, hetgeen nadeelig is, wijl die plaatsen daardoor
op den duur verbranden. Ook zijn deze vonken oorzaak, dat
minder vlug kan worden gewerkt, aangezien de contactplaatsen
min of meer oxydeeren.
Indien we echter dien nadeeligen stroom beletten op te treden,
door een tweeden weg te maken, waarlangs hij nog kan voort
vloeien, totdat hij van zelf ophoudt of nul is geworden, heffen
we de oorzaak van die twee gebreken op.
fn de geleiding is daarom geschakeld een dubbele electromagneet met daarboven liggend anker. Dit anker maakt contact
(16 6) met een standaardje, (dat een verbinding heeft naar den
hoofdstroomweg), indien door de omwindingen van den electromagneet een stroom gaat.
De stroom kan nu te allen tijde doorgaan, want als we den
seinslcutel loslaten, blijft het anker nog een oogenblik aange
trokken en wel totdat de wisselstroom tot de nulwaarde is

O
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Fig. 69. Schema van den raagnctischen sleutel.

gekomen. Daar de wisselingen snel plaats grijpen (ongeveer
100 — 120 keer per seconde), heeft de seiner geen hinder van
het feit, dat het anker nog een zéér klein tijdsdeel blijft aan
getrokken. Bij het seinen volgt het anker de stroom wisse
lingen en is dan in trillende beweging.
Uit het schema (fig. 69) blijkt, dat de eerste stroomweg
gaat over den uitschakelaar S, de strook /?, wcrkcontact van
den seinsleutel, sleutelhefboom , as, naar C; vandaar naar 7),
bij G gelijktijdig door de beide omwindingen der electromagneten en bij T naar den transformator.
Zoodra bij K het contact is ontstaan, gaat de stroom ook
over S, strook B, over L naar M, bij N op het standaardje,
over het contact bij K, veer 77, stuk 7*’, vanwaar hij zijn oorspronkelijken weg vervolgt door de omwindingen naar 7’.

so
Wij kunnen nu gemakkelijk inzien, dat de nadeelige zelfinductiestroom niet optreedt door deze inrichting, daar de stroom,
die bij het oplichten van den sleutel niet meer langs den eersten
weg kan gaan, nog langs den tweeden weg kan doorloopen,
totdat bij K het contact loslaat, hetgeen, zooals gezegd, ge
schiedt indien de wisselstroom nul is. Waarom nu bij het
verbreken van dit tweede contact geen zelfinductiestroom op
treedt, behoeft zeker geen nadere verklaring.
Om den magnetischen sleutel te regelen, ga men als volgt
te werk :
Ontspan de ankerveer geheel en breng een dun stukje papier
tusschen anker en kernen. Schroef het contact van standaard
jV naar boven, totdat dit juist raakt aan het contact onder
aan den ankerdrager (bij K) en zet het vast met de contramoer.
Span de ankerveer, totdat een ruimte van 1 a H m/m beide
contacten scheidt. Zet daarna de bovenste schroef vast, zoodat
deze met de bovenzijde van den ankerdrager in aanraking is.
Regel ten slotte nog wat bij met bovenschroef en spanschroef,
terwijl de stroom doorgaat.

De transformator (17) heeft nu den laagspanningswisselstroom
omgezet in stroom van hooge spanning, met welken we de
krachtige electrische slingeringen moeten opwekken, welke noodig
zijn om eene uitstraling mogelijk te maken. Daartoe zullen
we de ketens lil (hoogspanningskring) en IV (hoogfrequentieprimaire of gesloten kring), tegelijkertijd beschouwen.
Om bedoelde electrische trillingen op te wekken, maken we
gebruik van den condensator (20), welke in kring IV is ge
schakeld. De stroomen van lage frequentie worden door den con
densator veranderd in hoogfrequente stroomen, welke nadeclig
zouden kunnen terugwerken op den laagfrequentiekring , waar
de isolatie niet op zulke hooge spanning berekend is. Om
dit te beletten, zijn de uiteinden der secundaire windingen
van den transformator verbonden met de beide smoorspoelen (18),
die wel den hoogspanningsstroom naar den condensator door
laten, doch niet de hoogfrequente stroomen, die terug zouden
willen en die in de spoelen gesmoord worden.
De ontlading heeft plaats over de vonkenbrug (19); in den
gesloten kring zijn nog opgenomen de primaire winding van een
hoogfrequentietransformator (22) en een regelbare zelfinductie (21).
De smoorspoelen bestaan uit porceleinen isolatoren, omwonden
met één enkele laag dun geïsoleerd draad. Het geheel is ge
plaatst in een houten kastje met twee draadkiem men (foto
tig. G3 tegen achterwand). Zooals reeds vermeld, dienen zij
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om de transformatorwindingen te beschermen. Tot goed begrip
hiervan dienc het volgende:
Bij gelijk gerichte stroomen is de stroomsterkte in de ge
leiding recht evenredig met de spanning en omgekeerd even
redig met den weerstand.
Bij wisselstroomen of veranderlijke stroomen is dit anders, daar
bij elke wisseling of wijziging* een zelfinductiestroom optreedt,
die den hoofdstroom tegenwerkt en dus den weerstand vergroot.

Fig. 70. Seincondensator (14 K. W. station).
E ebonieten verbindingsstuk II handvat van den omschukelaar.
K houten bak van binnen met lood bekleed.
Deze zelfinductiestroom zal des te sterker zijn, naarmate de
wisselstroom van hoogere frequentie is. De schijnbare weer
stand , die hiervan ’t gevolg is, wordt daardoor ook grooter.
Nu zijn de smoorspoelen achter de secundaire transformatorwindingen, doch vóór den hoogfrequentiekring geschakeld.
De bedoeling is thans duidelijk, indien we weten dat het
aantal omwindingen zoodanig gekozen is, dat de spoelen aan
den hoogspanningsstroom, (welke van lage frequentie is) komende
van den transformator, geen merkbaren weerstand bieden, doch
Steehouwer, Radio IIe dl., 2e dr.
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de hoogfrequente stroomen, door den condensator opgewekt j
voldoende belemmeren om de secundaire windingen van den
transformator te beveiligen. Den hiergenoemden schijnbaren
weerstand noemt men impedantie.
De condensator (fig. 70) bestaat uit twee groepen, elk samen
gesteld uit 35 zinkplaten en 36 glasplaten.
Door één groep te gebruiken, beide groepen in serie of beide
parallel te verbinden, kunnen we drie verschillende capaciteitswaarden te voorschijn roepen, waarmede we achtereenvolgens
golven van 450, 300 of 600 M. kunnen opwekken.
Boven op den condensator is een inrichting (twee verstelbare
koperen strooken) aanwezig om gemakkelijk de drie schakelingen te kunnen uitvoeren.
De hierbedoelde condensator is die met z.g. looze pool (dummy
pole). De stroomdraden komen aan denzelfden kant aan en
zijn gemerkt 0 en 17; bij do andere uiteinden staan de ge
tallen 17 en 36.
De klem gemerkt met 0 heeft geen inwendige verbinding
met den condensator.
In fig. 71 zien we, hoe de condensator er van binnen uitziet.
De linker en de rechter groep zijn hier elk voorgesteld door
7 zinkplaten en 8 glasplaten. De dikke lijnen stellen de zink
platen voor, de dunne daartusschen de glasplaten. In werke
lijkheid zijn er, zooals reeds gezegd niet 7 maar 35 in elke
groep, zoodat er vijf
maal zooveel zouden
1
moeten zijn geteekend.
Deze verkorting doet
aan de voorstelling
evenwel niets af.
Indien we nu de scha
keling nagaan, zien
we dat van elke groep
twee verbindingen uit
gaan. Twee daarvan
o
36
zijn elk met een klem
Fig. 71.
17 verbonden, terwijl
de twee overige gemeenschappelijk eindigen aan een klem ge
merkt 36. Bij de vierde klem gemerkt 0 zien we alleen een
draad van buiten aankomen.
Meer overzichtelijk kunnen we dezen seincondensator voor
stellen als in bijgaande teekcningen.
Fig. 72 stelt de beide groepen parallel verbonden voor. De
koperen verbindingsstrooken, waarvan de linker een verlengstuk
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als handvat heeft (zie fig. 70), verbinden de klemmen 0 met
36 en 17 met 17. De opgewekte golf met deze parallel ver
bonden condensatoren is 600 Meter.
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Fig. 72.
Parallel G00 M. golf.

Fig. 73.
Serie 300 M. golf.
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Fig. 75. Strooken parallel (a en ó).
condensatoren parallel; strook- cc
alléén, beide in serie; b alléén, bovenste condensator ingeschakeld,
a alléén, onderste condensator
ingeschakeld.
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Fig. 74. Enkel ge
schakeld 450 M. golf.

In fig. 73 zien we, hoe de con
densator schakeling is, wanneer
een 300 M. golf moet worden uit
gezonden.
Het handvat wordt naar rechts
bewogen, waarbij de linker strook
onder een schroef aan de rechter
klem pakt. De klemmen gemerkt
0 en 17 zijn nu verbonden, waar
door de condensatoren in serie zijn
geschakeld. Het ebonieten verbindingsstukzorgt tevens, dat de rechter
strook evenwijdig blijft met de
linker.
Willen we 450 M. golf maken,
dan wordt de schakeling als in
fig. 74. De linker strook blijft op
haar plaats, doch de rechter wordt
onder de klem vandaan geschoven.
In dit geval wordt het ebonieten
verbindingsstuk losgemaakt, door
verwijdering van het koperen pennetje.
Op de Hollandsche Marconi sta
tions wordt vaak gebruik gemaakt
van den condensator met schuin
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tegenover elkaar liggende verbindingsklemmen. Deze heeft
geen looze pool. Het
I’
voordeel is, dat bij 450 M. golf elke
groep afzonderlijk kan worden gebruikt. (Zie fig. 75.)'
We zeiden bij de beschrijving van den transformatorj dat
de secundaire windingen nu eens parallel, dan weer serie ge
schakeld moesten zijn.
We zullen nu zien, wanneer ze parallel en wanneer ze in
serie verbonden worden en waarom.
De totale energie, gebracht op een qeladen condensator, kunnen
CV2
we uitdrukken met de formule - — , waarin C de capaciteit

van den condensator en V de spanning voorstelt.
Deze energie is dezelfde bij de 600 M. als bij de 300 M.
schakeling, daar we in den laagspanningskring niets wijzigen.
Drukken wc dus dit vermogen bij de 300 M. schakeling uit
CV2
C. V. 2
als E-=
- en bij de 600 M. als Ex —~x 1 -, dan zijn E
2
CV2
CV2
en Ex aan elkaar gelijk en daarom ook
=—11 .
2 :
Nu weten we, dat de capaciteit van de parallel verbonden
condensatoren 4 X 5500 groot is, als die van de in serie ver
bonden groepen.
4CV}2
We kunnen dus
laten overgaan in
2
2
*
Li

Li

Zj

Li

i

Uit de gelijkheid van

2

volgt, indien we beide

C , ,
leden
door —
----------2 deelen:
^2 = 4^2 Of FZZZ2T2-

We leeren hieruit, dat de spanning aan de transformatorklemmen bij een 300 M. golf 2 X z0° groot moet zijn als bij
een 600 M. golf, hetgeen bereikt wordt door de secundaire
windingen in serie te schakelen.

De vonk springt over tusschen twee paddestoelvormige ge
goten ijzeren vonkpolen (19), zwaar geïsoleerd opgesteld in
een kastje, dat van binnen met asbest en lood is bekleed om
het oorverdoovende gekraak bij het seinen te dempen (fig. 76).
Onder de vonkpolen bevinden zich twee naar elkaar gekeerde
spitsen, waartusschen de vonk overspringt, indien de vonkruimte te groot is gemaakt. Het doel hiervan is, den conden
sator te beschermen, doordat bij te hooge spanning de ontlading
over de spitsen kan plaats hebben.

1
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In het kastje, dat aan den voorkant kan worden gesloten,
bevindt zich* een bakje met ongebluschte kalk, om vocht en
schadelijke gassen op te nemen.
Op de nieuwere installaties is deze vaste vonkenbrug ver
vangen door een ontlader van anderen vorm.
De vaste electroden zijn gebleven, doch staan verder van
elkaar af. Tusschen de polen draait een schijf met 24 spitsen.
liet gevolg van deze snellere vonkonderbreking is het ontstaan
van een muzikalen toon, welke gemakkelijker van de atmosfe
rische ontladingen is te onderscheiden , dan dat van de gewone
vonk. Het geheel is gemonteerd op de as van den omvormer.

Fig. 76. Vaste vonkenbrug.
B teakhouten kast. C met lood bekleedc binnenwand; tusschen hout en lood
bevindt zich asbest. E gegoten ijzeren vonkpolen. L en N contramoeren.
P beschermende vonkspitsen. R koperen staaf. S ebonieten pooldragers.
T zinken bakje met ongebluschte kalk.'• V luchtgaten. W koperen opsluitringon.

Men onderscheidt den synchrone» en den asynchrone» ontlader.
Bij den eersten zijn 4 tanden op een schijf aangebracht, waar
door bij iedere omwenteling van de as 4 condcnsatorontladingen
plaats hebben. Deze ontlading (vonkfrequentie) is dan syn
chroon (gelijkloopend) met den wisselstroom, dien de omvormer
levert
Den 24 tandigen ontlader noemt men asynchroon,
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omdat de vonkfrequentie niet gelijkloopcnd is met den wissel
stroom. In elke kwartomwenteling hebben 6 ontladingen plaats.
Er ontstaan nu wel bijgeluiden, doch de hoofdtoon, die veel
hooger is dan die van den synchronen ontlader, is gemakkelijk
van de bijtonen te onderscheiden en komt vooral bij zware
atmosferische storingen tot zijn recht.
Het toepassen van de draaiende vonkenbrug heeft nog een
andere reden. Bij dit systeem wordt de wederzijdsche inductie
(zie inleidende begrippen) tot een minimum teruggebracht,
doordat, tengevolge van het zeer snel afbreken van de vonk,
de open keten geen gelegenheid heeft om op de gesloten terug te
werken. Het gevolg is, dat het uitgestraalde vermogen meer
aan één golf ten goede komt en de seininrichting daardoor meer
afstembaar wordt, terwijl we tevens vaster kunnen koppelen.

i

i

i

Fig. 77. Hoogfrequcntie-transformator (1^. K. W. seininrichting).
B kast, die de primaire winding bevat. C koppelingsschaal. E ebonieten
sluitplaat voor de kast, die de secundaire windingen bevat. P uiteinde der
primaire winding. R scheiding van touwwerk tusschen de windingen.
S secundaire windingen. T koperen duimschroeven. W koperen opsluit*
ringen. X ebonieten bus.
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De condensator , behoorende bij de draaiende vonkenbrug, is
van geringere capaciteit, terwijl ook een bijzondere soort trans
formator, waarbij de verhouding van primaire tot secundaire
kleiner is dan bij den gewonen H K.W. transformator, wordt
gebezigd.

Fig. 78. Hoogfrequent ie-transformator (Northforeland type).
B koperen schuifinrichting. E ebonieten buis. L koppelingsschaal.
M kast voor de secundaire windingen. N verbindingsschroeven. P kast
voor de primaire winding. S koperen stopgaten. T koperen
duimschroeven. "W koperen opsluitringen.
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De capaciteit van den nieuwen condensator heeft men moeten
verkleinen, omdat de toevoerleidingen naar de draaiende vonk
op de as van den omvormer langer moeten zijn, dan die naar
de vaste vonkenbrug, die hare plaats heeft in de nabijheid van
de andere onderdeden van den kring.
Het gevolg van de vermeerderde lengte dezer toevoerdraden
is, dat de zelfinductie daardoor wordt vergroot, hetgeen bij ge
lijke condensatorwaarde een grootere golf zou geven. Ook
wordt de zelfinductie nog vergroot, doordat in den regel een
vastere koppeling wordt gebruikt.
Om deze golflengte gelijk te houden, moet dus de capaciteit
van den condensator geringer zijn.
De hoog frequentie transformator, (22 en 23) (fig. 78) waarvan
de primaire in den gesloten kring is opgenomen, bestaat uit
één winding van 63 met katoenisolatie om wonden koperdraden,
die tot een bundel zijn samengevlochten en acht secundaire
windingen van dunner draad, welke een deel vormen van den
open kring.
Elk stel is ingesloten in een houten kast, welke kasten over
elkaar heen geschoven kunnen worden, om de koppeling tusschen primaire en secundaire losser of vaster te kunnen maken.
Zooals we weten, ontstaan, er door de wederzijdsche inductie
van primaire en secundaire van den hoogfrequentie-transformator
2 golven, die des te meer van elkaar afwijken, naarmate de
assen der spoelen meer in elkaar’s verlengde liggen en elkander
meer naderen (zie inleidende begrippen). Echter zal in dat
geval de uitstraling het grootst zijn. Willen we die uitstraling
verkleinen, dan verschuiven we de secundaire ten opzichte van
de primaire en koppelen dus losser. We hebben hierin het
middel om ons vermogen te verminderen. De primaire eindigt
in twee klemschroeven aan den onderkant van de achterkast
(fig. 77 bij P) en is niet regelbaar; de verbindingen loopen
door ebonieten buizen.
Golflengte wijzigen in de gesloten keten geschiedt dus met den
condensator. Werkingsfeer verminderen geschiedt door losser te
koppelen.
In den gesloten kring is ten slotte nog opgenomen een bijregelaar (schuifzelfinductie) (21), welke bestaat uit twee koperen
stangen, waarover een schuif glijdt (fig. 79). Deze regelbare
zelfinductie dient om kleine verschillen in capaciteit, welke
b.v. tengevolge van het bezigen van dikkere of dunnere glas
platen in den condensator zouden kunnen ontstaan, door geringe
wijziging der zelfinductie bij te regelen, waardoor de golflengte
standvastig blijft.
De vijfde en laatste keten van de seininrichting is de open

*
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Fig. 79. Schuifzelfinductie.
B koperen schuifcontact. E ebonieten standaard.

R koperen stangen,

trillingskring, waarin de hoogfrequente stroomen door de pri
maire van den H. F. transformator worden geïnduceerd en die
de krachtige aetherbeweging veroorzaakt, die het doel van de
geheele seininrichting is.
In kring V zijn daartoe geschakeld de secundaire spoel van
den hoogfrequentie-transformator (23), de luchtnetverlengspoel
(24), (fig. 80) en het luchtnet; de aarde is verbonden aan
de onderste van twee ronde koperen platen (earth arreslcr) (26)
(fig. 81). Een resonantielamp (25) (fig. 82) is meestal aange
bracht in de aardgeleiding.

Fig. 80.

Luchtnet verlengspoel (1« K.W. seininrichting).
E ebonieten bussen. S koperen stopgaten).
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De secundaire van den hoogfrequentie-transformator bestaat
uit een achttal windingen, welke aan den voorkant der kast
eene aftapping hebben in den vorm van 8 stopgaten (zie fig. 78).
Een stop met buigzaam snoer vormt de verbinding met de
luchtnetverlengspoel, die hetzelfde voorkomen heeft als de zoo
juist beschreven spoel.
Twintig windingen, die ook weer 8 aftappingen naar den
voorkant hebben, zijn in een houten kast ingesloten. Het
aantal in te schakelen windingen zal afhangen van de lengte
der scheepsantenne. De verbinding tusschen antenne en deze
spoel geschiedt ook door een snoer met stopcontact.
De verbinding naar de aarde gaat over een „earth arrester”
(fig. 81), d.i. een inrichting om zonder omschakelen de seinstroomen naar de aarde te doen afvloeien en tegelijkertijd de
ontvanginrichting ingeschakeld te houden.

Fig. SI. „Enrth arrestei”.
B onderplaat. ebonieten bus. L koperen schroefoogen.
N koperen moeren. T bovenplaat. W koperen opsluitring.

Deze bestaat uit twee ronde koperen platen, gescheiden door
een plaatje mica.
De platen worden bij elkaar gehouden door een koperen bout,
die door een ebonieten koker gaat om te voorkomen, dat de
bout beide platen zou kortsluiten.
Elke plaat is voorzien van 4 schroeven, om de noodige verbindingen te kunnen maken.
De onderplaat is door middel van een dikken koperdraad
verbonden met een bout, die in den rompj van het schip wordt
vastgeschroefd. Het schip vormt een goede aardverbinding.

i

i
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De seinstroomen ondervinden geen merkbaren weerstand van
de mica-isolatie, terwijl de ontvangstroompjes door hunne geringe
sterkte volkomen worden tegengehouden en dus verplicht zijn
eerst de ontvangtoestellen te doorloopen, alsvorens naar de aarde
te gaan.
Bij het seinen zien we daarom langs den rand tusschen boven
en onderplaat vonken overspringen.
Zooals de Engelsche benaming aanduidt (Earth arrester spark
gap), worden de ontvangstroomen aan de bovcnplaat tegenge
houden en vervangt deze inrichting derhalve een omschakelaar.
Bij de Nedcrlandsche Marine is de benaming „aftakvonk”
in gebruik.
Om te zien of er resonantie bestaat tusschen open en ge
sloten keten, is in de open keten, in shunt op een deel van
de geleiding, een 4 volts lampje geschakeld met regelbaren
weerstand (25), (fig. 82).

Fig. S2. Resonantielamp.
A koperen draaiurm. I koperen windingen. K ebonieten knop.
L 4 volts lamp.

Gewoonlijk wordt het onder of boven den „earth arrester”
aangebracht, doch niet onmiddellijk daaronder of daarboven,
doch ongeveer 1 Meter daarvan verwijderd.
Er is resonantie, indien de grootst mogelijke stroom uit de
gesloten in de open keten wordt geïnduceerd.
Nu zijn stroomsterkte en spanning in de luchtdraadketen
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ongelijk verdeeld. De grootste spanning hcerscht aan het z.g.
vrije uiteinde, waar als het ware eene opstuwing van electriciteit plaats heeft, welke dan weer terugstroomt, enz. De
stroom mg is het sterkst op de plaats, waar de vonk ontstaat
of, bij een gekoppeld systeem, waar de aardverbinding is ge
maakt. Aangezien de stroom, die door de lamp gaat, de helder
heid bepaalt waarmede het lampje gloeit, zal dit, wanneer
het onmiddellijk aan de boven- of onderplaat wordt bevestigd,
steeds gloeien, ook al gaat er niet de grootst mogelijke stroom
door. Op eenigen afstand daarvan geschakeld zal het echter
flauwer gloeien, doch dan zal tevens gemakkelijk zijn waar te
nemen, wanneer het lampje het helderst brandt. Dit is het
oogenblik, waarop de maximum stroom in den luchtdraad wordt
geïnduceerd en de resonantie is verkregen.
De regelbare spoel I dient om overeenstemming te kunnen
brengen tusschen den luchtdraadkring en den tak, waarin het
lampje is geschakeld. Deze moet dus worden bijgeregeld,
indien in de verlengspoel of in den II. F. transformator wijzi
gingen zijn aangebracht.
Op schepen welker antenne zóó lang is, dat een 300 M.
golf niet te verkrijgen is, moet, ter vermindering van de golf
lengte een tweede seincondensator worden ingeschakeld.
In plaats van dezen condensator in serie met het luchtnet
te schakelen, waardoor de werking van den earth arrester als
beschermer bij sterke statische ladingen zou worden opgeheven,
wordt hij tusschen het luchtnet en een afzonderlijken earth
arrester geschakeld.
De condensatoren (korte-golfcondensatoren) moeten voor elke
antenne afzonderlijk worden samengesteld.
Tot het verkrijgen van goede correspondentie lette de telegrafist
in 't bijzonder nog op de volgende punten :
Alle contacten moeten goed schoon zijn.
Alle schroeven en moeren dienen stevig te zijn aangedraaid.
De borstels op den collector en op de sleepringen moeten
goed contact maken.
Hij overtuige zich, dat de juiste hoeveelheid draad van de
smoorspoelen is ingeschakeld en dat transformator en condensator met olie gevuld zijn.
De vonkenbrug moet den voorgeschreven stand hebben (bij
een 600 M. golf vonkwijdte 4 m/m, voor een 450 M. golf 6
m/m en voor een 300 M. golf 8 m/m).
De mmignetische sleutel dient behoorlijk te zijn geregeld,
d, w. z. het vonken moet zoo weinig mogelijk plaats hebben.

!
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De koppeling tusschen gesloten en open kring zij noch te
vast, noch te los.
De isolatoren moeten goed worden schoon gehouden en de
antenne moet op voldoenden afstand van schoorsteenen en want
hangen.
De handelingen, die moeten worden verricht om van 600 M.
golf op 300 M. over te gaan, zijn de volgende:
Schakel de secundaire windingen van den transformator in serie.
Breng de vonk wijdte (bij den vasten ontlader) op 8 m/m.
Schakel de condensatoren in serie (strook diagonaal van 0
naar 17, andere strook los).
Zet het schuifcontact van den bijregelaar (schuifzelfinductie)
in den stand, aangegeven op het schema, dat bij elk station
behoort en plaats de stoppen van de secundaire spoel van den
hoogfrequentie-transformator, alsmede de stoppen in de luchtnetverlengspoel, overeenkomstig dat schema.

HOOFDSTUK II.

De ontvanginrichting volgens Marconi.

De ontvanginrichting (zie bijlage 1) bestaat uit een meer
voudige afsteminrichting {multiple tuner) (fig. 83), den magnetischen detector en de telefoon met daarbij behoorenden telefooncondensator.
Op de nieuwere stations kan, behalve den magnetischen
detector ook een contactdetector (crystal receiver) worden inge
schakeld.
De afsteminrichting bestaat uit een langwerpig vierkante
doos, waarop zich drie regelbare condensatoren bevinden, die
elk in een kring zijn geschakeld.
De eerste keten is de antenneketen (Ia), in welke zijn op
genomen een verlengspoel (30), een regelbare condensator (31)
en een regelbare induceerende spoel (33).
Een kleine vonkenbrug (micrometer spark gap) (29) is aan
gebracht tusschen luchtnet en aard verbinding; vóór den verkortingscondensator is een draadklos met een groot aantal dunne
windingen opgenomen en naar de aarde afgeleid (32) (statische
shunt).
Het vonkbrugje dient om zware luchtontladingen op de
antenne naar de aarde af te voeren en doet dus ook dienst als
bliksemafleider. De draadklos is aangebracht, om den in den
luchtdraadkring geschakelden condensator tegen statische ladin
gen te beschermen, welke nu naar de aarde worden afgeleid.

I
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De werking van deze spoel is te vergelijken bij die van de
sinoorspoelen bij de seininrichting.
De hoogfrequente stroomen, die onze keten in clcctrischc
trilling moeten brengen, ondervinden in de spoel tengevolge
van hare hooge impedantie een te hoogen weerstand, zoodat

s

Fig. S3. Afsteniinrichting van het ontvangstation {multiple tuner),
bovenzijde van links naar rechts: luchtnetkring-condensator, tusschenkringcondensator, detectorkring-condensator.
de vier klemschroeven daarachter van links naar rechts:
verbindingsschroef voor het luchtnet (bovenplaat „earth arrester”).
verbindingsschroeven voor den magnetischen detector (primaire omwin
ding).
aardverbindingsschroef (onderplaat „earth arrester”).
vóór den luchtnetkring-condensator: micrometer vonkbrugje.
vóór beide andere condensatoren: omschakelaar.
stand links: detector in luchtnetkring.
„ rechts: detector in detectorkring.
voorzijde links: luchtnetverlengspoel.
rechts: driearmige schakelaar. Van links naar rechts le stand
golflengte 80—150 31., 2e stand 150—1600 31., 3e stand 1600—2000 31.,
4e stand 2000 — 2600 31.
rechterzijkant: koppelingsknop. Stand op 90 maximum koppeling.
Stand op 0 minimum koppeling.

ze langs dezen weg de aarde niet kunnen bereiken. De at
mosferische ontladingen, die niet van hooge frequentie zijn,
kunnen gemakkelijk langs dezen weg naar de aarde afvloeien,
waardoor de condensator beveiligd wordt.
De juiste stand van het vonkenbrugje wordt verkregen, door
eerst de schroef (linksdraad) geheel in en daarna een geheelen
slag terug te draaien. De schroef wordt daarna met een contramoer vastgezet.
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De tweede keten is de ttisschenkring (Ila), die ook weer
een regelbaren condensator (35) en twee zelfinductiespoelen (34
en 36) bevat.
De derde of detectorkring bevat een zelfinductiespoel (37),
een regelbaren condensator (38) en de primaire omwinding van
den magnetischen detector (de korte draad winding over het
glazen buisje; zie inleidende begrippen).
Al deze regelbare spoelen en condensatoren zijn van buitenaf
door middel van knoppen te bedienen. Bovenop bevinden
zich de condensatoren. Links bevindt zich de hichtnetkringcondensator, middenin de tusschenkring-condensator en rechts
de detector-condensator.
H
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Fig. 84. Vereenvoudigd schema van de drie kringen van do
afsteminrichting der 14. K. W. ontvanginstallatie.
A luchtdraad. K, Kt en K2 regelbare condensatoren in de
drie ontvangketens. D magnetische detector.

Het micrometer vonkbrugje bevindt zich vóór den linker
condensator.
Midden voor de beide andere condensatoren vinden we een
omschakelaar om den detector rechtstreeks in den antennekring
te schakelen (zie hg. 85).
In den linkschen stand van dezen omschakelaar, welke be
staat uit twee koperen reepjes, gescheiden door een blokje
eboniet, is verbinding gemaakt tusschen twee koperen klem
metjes (fig. 85 „std bi”) en het draaipunt van den omschakelaar
(de twee klemmetjes rechts daarvan).
Het is duidelijk,' dat de detector, die aan de beide middelste
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knoppen is verbonden, nu rechtstreeks in de luchtdraad keien
is geschakeld.
In den rechtschen stand (op „tune”) is de detector in den
laatsten kring geschakeld (ga dit na).
Om de verbindingen met aarde en luchtnet te maken', dienen
de beide buitenste klem schroeven. Deze zijn achtereenvolgens
verbonden met den onder- en den bovenkant van den „earth
arrester”.
Aan den voorkant van het toestel bevindt zich links een knop
met een koperen armpje, dat zich over een 25 tal contactblokjes
kan bewegen. Aan deze blokjes zijn de windingen van de
luchtnetverlengspoel bevestigd.

2
I?1
Fig. 85. Schema van de verbindingen met den omschakelaar
Do detector is met de beidé middelste knoppen verbonden.
Door den knop in de wijzerrichting te draaien, schakelen
we meer zelfinductie in den antennekring en verlengen op die
wijze den luchtdraad.
Rechts onder den reeds genoemden omschakelaar is een
driearmige schakelaar aangebracht.
Het doel van deze inrichting is, om in de drie kringen
achtereenvolgens verschillende capaciteits- of zelfinductiewaarden
te brengen, waardoor verschillende golflengten kunnen worden
ontvangen.
Dit bijschakelen geschiedt op de volgende wijze:
Indien de schakelaar geheel naar links staat, maakt hij con
tact met zes contactblokjes (drie boven en drie onder), die in
de 3 kringen een kleinen vasten condensator schakelen, in
serie met de 3 condensatoren boven op het toestel (fig. 86,
„range 1”).
Het gevolg is, dat de capaciteit in elke keten kleiner wordt,
waardoor we kleine golflengten kunnen ontvangen (80—150 M.).
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In den tweeden stand zijn deze serie-oondénsatoren uitge
schakeld.
Door middel van de afstemspoel en condensatoren kunnen
we nu golven van 150 —1600 M. waarnemen.
In stand 3 brengen we in den antennekring meer zelfinductie
en in den tweeden en derden kring wordt een condensator parallel
met den hoofdcondensator van die kringen geschakeld; we
vergrooten hiermede de capaciteit en de zelfinductie en kunnen
weer grootere golven ontvangen (1600—2000 M.).
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Fig. SG. Schematische voorstelling der afstcminrichting (multiple
tuner) in de 4 standen van den driearmigen schakelaar.
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In den vierden stand schakelen we nog meer zelfinductic iil
kring 1 en een grooteren condensator parallel in kringen 2
en 3, waardoor we golven van 2000—2600 M. kunnen waar
nemen (ga dit na in fig. 86).
De 3 regelbare condensatoren bovenop verschillen veel van
den seincondensator.
Bij den laatsten toch moeten de glasplaten voldoende isolatievermogen bezitten, om aan de hooge spanning weerstand te
kunnen bieden. Zij moeten daarom een vrij grootc dikte
hebben, waardoor echter de capaciteit kleiner wordt. Om toch
voldoende capaciteit te bezitten, krijgt de geheele condensator
een veel grooter aanzien dan de ontvangcondensatoren, waarbij
slechts zeer geringe spanningen te pas komen en de isolatie
daarom zeer dun kan zijn. We krijgen daarom een beknopten
vorm, terwijl de capaciteit toch groot is (fig. 87).
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Fig. 87. Regelbare condensator van de afsteminrichting.
B standaardje met koperen borsteltje aan do binnenzijde.
G scheiding tusschen de beide helften van den koperen
ring S.
S ring, in verbinding met de beweegbare
vleugeltjes.
T klemschroevon.
De ontvangcondensatoren van de afsteminrichting bestaan uit
zinken vleugels, gescheiden door dunne blaadjes eboniet.
Om den andere is een stel van twee halfcirkelvormige zinkblaadjes draaibaar en vast. Het geheel is ingesloten in een
ronde doos.
De draaibare vleugeltjes maken contact met een koperen
borsteltje, dat langs een koperen ring glijdt, welke ring in
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twee doelen is verdeeld door twee smalle gleufjes. In den
stand „short” overbruggen de koperen borsteltjes de beide
gleufjes, zoodat dan de condensator is kortgesloten.
De vaste, zoowel als de draaibare vleugeltjes staan elk in
verbinding met de draadklemmen.
Indien de condensator zóó gedraaid is, dat de vaste, zoowel
als de draaibare van het eene stel in verbinding staan met
één draadkiem, dan zijn de beide stellen geleiders, die op elkaar
moeten induceeren aan één draad verbonden. De capaciteit
is dan nul.
In den tegenovergestelden stand zijn de vaste, zoowel als
de draaibare vleugeltjes met twee verschillende draadklemmen
verbonden; alle plaatjes kunnen nu onderling op elkaar indu
ceeren, waardoor de maximum capaciteit bereikt wordt. Elke
tusschenliggende waarde kan worden verkregen (zie fig. 88).

Fig. 88. Schema van een ontvangcondensator op de
afstcminrichting. Stand maximum capaciteit.
Als ontvanger dient de telefoon (39), tusschcn welker uit
einden een telefooncondensator (40) is geschakeld, om het ont
vangen geluid te verscherpen (fig. 55 rechts).
Deze condensator bestaat uit blaadjes bladtin, gescheiden
door mica. Door middel van 3 stoppen kunnen 7 verschillende
waarden worden verkregen (fig. 89).
De seinsleutel der scininrichting is, behalve van een hefboom
om den seinstroom plotseling te kunnen uitsluiten, nog voor
zien van twee koperen veertjes, die bij het neerdrukken van
den sleutel contact met elkaar maken (fig. 67 s).
Aan deze veertjes is de'telefoon en de secundaire van den
detector verbonden, zoodat by het seinen de telefoon wordt
kortgesloten.
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Tusschen het seinen door, d. w. z. indien de seinsleutel niet
wordt neergedrukt, kunnen we dan hooren of wellicht anderen
aan ’t werk zijn, dan wel of de opnemer ons „invalt”.
Ten slotte vinden we aan de afsteminrichting nog een knop
om de koppeling tusschen de 3 kringen losser of vaster te
maken , ten einde daardoor nog meer storende seiners te kunnen
„ wegstemmen”. Dit geschiedt met den koppelingsknop (intensifier
handle), welke zich rechts op zij van het toestel bevindt. Door
dezen knop te draaien, plaatsen wc de assen der op elkaar
induceerende spoelen van de verschillende kringen onder een
hoek van hoogstens 90°, waardoor de geluiden wel zwakker
worden, doch tevens de seinen van storende stations onhoor
baar worden.
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Fig. 89. Telefooncondensator.
Aan A. en B is de telefoon verbonden.

i

Om nu met de boven beschreven inrichting te kunnen ont
vangen , ga men als volgt te werk.
a. We moeten elk station kunnen hooren.
1. Zet den omschakelaar naar links (op „std bi”).
2. Draai het micrometer vonkbrugje in, totdat de con
tacten elkaar raken en draai het vervolgens een heelen
slag terug.
3. Plaats den driearmigen schakelaar (tuning switch)
op het eerste contact.
4. Schakel de luchtnetverlengspoel (aerial tuning inductance) geheel uit, door den knop op „zero” te zetten.
5. Zet den antenne-condensator (aerial tuning condensor)
op „short”. De detector is nu rechtstreeks met de an
tenne verbonden en elk station dat seint, wordt gehoord.
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b. We moeten seinen van een bepaald station opnemen en
worden gestoord.
1. Schakel zelfinductie in den antennekring, door de
luchtnetverlengspoel te regelen, totdat de teekens
het sterkst zijn.
2. Zet den koppelingsknop op 90°.
3. Plaats den driearmigen schakelaar in den stand, on
geveer overeenkomende met de zelfinductiewaarde,
aangegeven op de luchtnetverlengspoel.
4. Zet den omschakelaar over op „tune” en regel ver
volgens gelijktijdig den tusschencondensator (intermediate condensor) en den detector-condensator (detector
tuning condensor), totdat de sterkste teekens worden
waargenomen.
5. Regel den antenne-condensator (aerial tuning con
densor) , totdat wederom de sterkste geluiden te
hooren zijn.
6. Mocht nu nog storing blijven bestaan, draai dan den
koppelingsknop oen weinig en regel de condensa
toren bij.
Hoe meer deze stand van 90° verschilt, hoe scherper
de afstemming zal worden en hoe minder stoornis
we van andere stations zullen ondervinden.
De beschrijving van den magnetischen detector vinden wc
in de „inleidende begrippen”.

De afsteminrichting kan ook gebezigd worden om de uitgezonden , zoowel als de ontvangen golven te meten.
Om aankomende golven te meten, stemmen we op de gewone
wijze af en koppelen daarna zoo los mogelijk (tot 10°).
Telkens, wanneer we losser koppelen, regelen we de con
densatoren wat bij. Zijn de teekens nog hoorbaar met den
koppelingsknop op 10°, dan is de juiste golflengte rechtstreeks
van de tabel af te lezen. Deze tabel geeft de golflengte aan,
indien we bij de verschillende standen van den driearmigen
schakelaar de capaciteit van den tusschcnkring-condensator
aflezen.
Om de door onze eigen seininrichting uitgezonden golven te
meten, verbinden we den aard- en den antenneknop van de
afsteminrichting door middel van een eindje koperdraad. Ver
volgens wordt deze met den detector buiten de seinhut op een
kleinen afstand van den luchtdraad opgesteld.
Terwijl in de hut geseind wordt, wordt op de gewone wijze
afgestemd en met behulp van de tabel de golflengte bepaald.
Indien niets te hooren is, dan moet het verbindingsdraadje,
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dat eigenlijk een ontvangantenne voorstelt, een weinig worden
verlengd. Kan de koppelingsknop niet tot 10° worden terug
gebracht , dan kan de golflengte slechts bij benadering worden
bepaald.
De kristalontvanger (crystal receiver), bekend als no. 20,
die op de nieuwere stations naast den magnetischen detector
is ingeschakeld, is gevoeliger dan de laatste. Het gebezigde
kristal is carborundum.
Een dubbelpolige omschakelaar zet den contactdetector in
en den magnetischen uit. Tevens wordt daardoor een telefoon
met hoogen weerstand ingeschakeld, daar over ’t algemeen de
contactdetectoren een telefoon met hoogcren weerstand vereischen.
De kristalontvanger bestaat uit een primaire spoel, die met
de afsteminrichting (multiple tuner) is verbonden.
D

w

i
M

O

Fig. 90. Vereenvoudigd schema van den [kristalontvanger.
1) detector. K condensator. L en M op elkaar induceerende
spoelen. P potentiometer (spanningsregelaar). T telefoon.
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Fig. 91. Kristalontvanger.
m m verbindingen naar do afsteminrichting (multiple tuner).
p primaire spoel, s secundaire spoel, c1 vaste condensator.
c2 regelbare condensator (billi). d detector, b batterij.
u uitscbakelaar. w potentioraeter. t telefoon.
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De primaire induceert op een secundaire spoel. Deze tweede
spoel is opgenomen in een kring, waarin zich ook detector en
telefoon bevinden.
Tusschen de uiteinden van de secundaire spoel zijn opge
nomen een vaste condensator en een regelbare condensator van
bijzondere soort (billi condensor), welke is samengesteld uit een
dubbel stel koperen hulzen, die over een tweede stel heenschuiven.
Het diëlectricum bestaat uit een huls van dun eboniet.
Het vergrooten of verkleinen van de capaciteit geschiedt
door middel van een tandradbeweging; door een ebonieten knop
te draaien, schuiven de stellen koperen hulzen langzaam over
elkaar heen.
Een batterij met potentiometer zorgt voor een zwak stroompje
door den detector, waardoor het kristal in zijn gevoeligsten
toestand wordt gebracht.
De batterij kan, indien de kristalontvanger niet wordt ge
bruikt, worden uitgeschakeld.
De verbindingen zien we schematisch in figuur 91.

HOOFDSTUK III.

De noodinrichting.
Behalve de
K.W. installatie, is op alle schepen een nood
inrichting aanwezig, zooals in het Radio-reglement is voorge
schreven (zie deel I, blz. 16, art. XI). Voor de schepen, wier
inrichting reeds voldoet aan de bepalingen voor de noodinstallatie, is geen tweede noodig.
Deze noodinrichting moet in haar geheel zoodanig zijn op
gesteld, dat bij een ongeval de toestellen tot op het laatste
oogenblik dienst kunnen doen.
Een afzonderlijke energiebron (accumulatorcn-batterij) in of
bij de seinhut, levert den benoodigden stroom.
Op de oudere stations gebruikte men de „plain aerial”
inrichting, welke echter om reeds vroeger besproken redenen
nadeelen had (zie inleidende begrippen blz. 45 en verder).
De noodinstallatie, welke op de nieuwere schepen in gebruik
is, is de afgestemde noodinrichting (tuned coil set).
In tegenstelling met de eerstgenoemde inrichting, wordt
hier het luchtnet niet rechtstreeks geladen, doch zijn de uiteinden
van de secundaire windingen van den inductor van Ruiimkorff
(bekend als de 10" coil) verbonden aan de smoorspoelen.
Bij deze afgestemde noodinrichting vervangt de inductor den
omvormer en den transformator.
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De 10" klos (tig. 93 links boven) bestaat uit een kern van
uitgegloeid ijzerdraad, waaromheen een primaire van 360 windingen is gewonden. De secundaire bestaat uit 54000 windingen
dun draad, die in 116 afdeelingen zijn gewonden. Het voordeel

LhHr
s-g f-g g;^s

f

S’o

1

® o 5 S
Cü

HUls-f
g.»e.s I "■ «9
-

= o

il

—• o

-

S 5-J |® " 2- g>

sHifg-s lF
2. f g- E §" §•!■
“-O j? £ x E

r

3- Z.S g? g-

Hhltiï
H^gi^

I

<S
Ti
n

f

f
Ui Ss

<
o
E3

O
O

g
ao

&

_>j____

*s* 4

$

•H

§

r>i
O

a!?
j_

T

*

I

•—•
* *
* *

m=a

i

O
<7
03

r>

tl §

F

7]

psg | £

r
i

s

J'

i

5

i?= 2 !§

f

Co

» § = g S •= 5§ s - § E-

5

i

1

3g> p
5-. | o ;r g.

g ^lh”

MM

13

<^>

s

<

$

I

' Tï®

§

5

gis--’5' g

ï?

!

O

p-^l O SSSfi

i>i

= = = 235-2.

o

jt

I

Ö

5
P
ó)

m
r

&

i

/

t

105

hiervan is, dat bij mogelijk doorslaan van de isolatie de fout
gemakkelijk hersteld kan worden, door de doorgeslagen sectie
er uit te nemen en te vervangen door een nieuwe.
Bovendien is de kans van doorslaan geringer, doordat tusschen
2 aangrenzende windingen nu niet zoo’n hooge spanning bestaat.
De lagen, waaruit de secundaire bestaat, komen n.1. over
elkaar heen te liggen , slechts gescheiden door een vel dun
papier.
Indien nu de secundaire windingen niet in afdeelingen gewonden
zijn, zullen b.v. 2000 windingen op een geheelc laag kunnen
worden gerold. De tweede laag vangt aan, waar de le eindigt en
ten slotte ligt de 4000c winding juist boven de 1°. Deze twee

B'ig. 93. Marconihut a/b s.s. Tabanan.
De Ruhmkorff is links boven zichtbaar.
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windingen zijn, zooals gezegd, slechts door een dun papier
gescheiden en aangezien er in de 4000c winding reeds een vrij
groote spanning wordt geïnduceerd, is de kans niet gering,
dat tusschen die twee windingen een vonk overspringt. Liggen
deze 4000 windingen b.v. in lagen van 20 boven elkaar, dan zal
de 4000e winding niet juist boven de le liggen, doch er zullen
198 lagen tusschen zijn, zoodat die windingen op grooten af
stand van elkaar komen te liggen.
De primaire zijn van de secundaire windingen gescheiden door
een ebonieten koker. De secundaire is eveneens omsloten door
een huls van eboniet.
De vonk springt over tusschen twee koperen knoppen, die
door middel van ebonieten handvaten regelbaar zijn.
De inductor ontleent zijn naam aan de lengte van de vonk,
welke, indien hij los van luchtdraad en aarde is opgesteld, een
lengte heeft van 25 c.M.
Wordt de klos met antenne en aarde verbonden, dan wordt
de vonklengte veel kleiner, aangezien de stroom dan gebruikt
wordt om dezen condensator (antenne-aarde) te laden. De span
ning tusschen de vonkpolen wordt daardoor kleiner en de vonkruimte moet worden vernauwd, om een vonk te doen ontstaan.
De kern behoudt, na geruimen tijd te zijn gebruikt, een
weinig achtergebleven (remanent) magnetisme. Om dit te doen
verdwijnen, kan de stroom in den primairen draad worden
omgekeerd, hetgeen geschiedt door middel van den commutator,
welke zich links van den hameronderbreker bevindt. De
commutator bestaat uit een ivoren rol, waartegen twee koperen
contactstukken zijn gelegd, die inwendig verbonden zijn met
twee koperen standaardjes, waartusschen de rol kan draaien.
Door middel van een ivoren handvat kan de rol een halven
slag maken, waardoor de contactstukken in verbinding komen
met twee koperen veeren, die met de primaire winding van
den inductor in verbinding staan. De eene veer is daarmede
rechtstreeks verbonden, de andere over den seinsleutel en den
hameronderbreker.
Drie paar klemschroeven zijn tusschen den commutator en
den hameronderbreker opgcsteld. Het linksche paar dient voor
de verbinding met den seinsleutel. De beide andere paren
kunnen door middel van twee koperen pennen worden verbonden;
de condensator voor den extra stroom is dan ingeschakeld.
Deze condensator bestaat uit 140 blaadjes bladtin, waartus
schen gevernist papier is gelegd. De capaciteit bedraagt 2 mfd.
Parallel op dezen condensator kan nog een tweede geplaatst
worden, indien het vonken aan de contacten van den hamer-
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onderbreker niet voldoende kan worden voorkomen. (Voor de wer
king van den inductor zie inleidende begrippen, blz. 46 en verder).
Een schakelbord (marine type switchboard no. 1) (fig. 94)
dient voor de verbinding van de accumulatoren met de primaire
van den inductor, op welk bord tevens een schakelaar aanwezig
is om de accumulatoren te verbinden met de scheepsdynamo.
Het schakelbord is voorzien van een aantal weerstandsklossen
(fig. 94 R) om de accumulatoren met behulp van de schecpsdynamo te kunnen laden.
Bovendien zijn weerstandslampen ingeschakeld.

Fig. 9-1. Schakelbord voor de noodinrichting (marine type nr. 1).
A klomschroevcn voor de accumulatoren batterij. C klemschroeven
voor de verbinding met den Ruhmkorff klos. D dubbelpolige schake
laar. F klemschroeven voor do zekeringen. K drukcontnct voor
den voltmeter. L 50-kaars lampen. R weerstandsklossen. S enkelpolige schakelaar. V voltmeter.
Aan deze lampen kunnen we zien, of de positieve pool der
batterij verbonden is met de positieve van de dynamo. De
lampen zullen in dit geval minder helder branden, dan wanneer
de verbinding onjuist met de negatieve der dynamo is gemaakt.
Indien n.1. de verbinding juist is en derhalve de -f-pool van
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de dynamo verbonden is met de —|—pool der accumulatoren
batterij , zal de dynamospanning in de richting der batterij
werken en de batterijspanning in de richting der dynamo.
In de geleiding heerscht dan een spanning, gelijk aan het
verschil tusschen de dynamospanning en de batterijspanning.
In het andere geval, bij onjuiste verbinding zullen beide
spanningen elkaar ondersteunen, waardoor in de geleiding een
spanning heerscht gelijk aan de som van de dynamo-en batterij
spanning.
De weerstandsklossen en de lampen dienen om de batterij
met een bepaalde stroomsterkte te kunnen laden.
De klossen hebben een totalen weerstand van 5 cfb, terwijl
de lampen, die parallel zijn geschakeld, elk een weerstand
van 50
bezitten
Op verschillende schepen is nog een afzonderlijke laadweerstand in gebruik, die parallel op de lampen wordt geschakeld,
terwijl ook een schakelbord in gebruik is (marine nr. 2) dat
een combinatie is van nr. 1 en den afzonderlijken weerstand.
Om de laadstroomsterkte te bepalen, gaan we nu als volgt
te werk :
Allereerst wordt vastgesteld, welke spanning de geheele batterij
nog levert. Indien we aannemen, dat elke cel nog 1.85 V.
aanwijst, (grens, beneden welke een cel niet mag worden
ontladen) en de batterij uit 8 cellen bestaat, dan is hiervan
de spanning in het geheel 8 X 1-85 = 14.80 Volt.
Indien nu de machinespanning b.v. 60 Volt bedraagt, be
schikken we overeen „over”spanning van 60—14.8 = 45.2 Volt.
In de geleiding is geschakeld 5
(vaste weerstand) en 25
(2 lampen van 50 4% parallel); in het geheel dus 30
Door toepassing van de wet van Ohm vinden we nu on
middellijk de laadstroomsterkte:
E
T
45.2
Tii
I = =r.
I ~
I = 1 ’ ampere.
W
30
“
De lampenweerstand stelt ons in staat deze stroomsterkte
te regelen.
Was slechts één lamp ingeschakeld, dan zou de totale weerstand
in de geleiding 5 -|- 50 = 55 cfb bedragen, waardoor de laad45.2
9
stroom teruggebracht wordt op —= y amp. Waren beide
D •)

11

lampen uitgeschakeld, dan zou de weerstand 5 4% zijn en de
45.2
landstroom —^— = 9 amp.
D

Aangezien de spanning van de batterij tijdens het laden
tot ongeveer 2.7 V., moet er
voortdurend stijgt en <oploopt
'
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steeds op wórden gelet, dat de machinespanning de batterijspanning overtreft. Men rekent daarom per cel minstens 3 volt
spanning van den landstroom.
Overigens is de dynamospanning willekeurig, zoodat men
evengoed met 65 of 110 V. kan laden.
Daar echter de stroomsterkte waarmede geladen wordt, de
door den fabrikant aangegevene niet mag overschrijden, moeten
we altijd zooveel weerstand inschakelen, als noodig blijkt om
aan deze voorwaarden te voldoen. Hoe we dit bepalen, zal
thans geen moeilijkheden meer opleveren.
De volgende standen van de twee en eenpolige wisselarmen
geven aan, wat we met die schakelingen kunnen bereiken
(fig- 95)In fig. 96 zien we de inwendige verbindingen.
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stand om de accumulatoren
te laden.
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idem en tevens om met den
Ruhmkorfïklos te werken.
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om de batterij te laden en
met den stroom der scheepsdynamo te werken.

om met de accumulatoren
te werken.

Fig. 95.

De accumulatorenbatterij voor de noodinrichting bestaat uit
8 (of 12) cellen, welke elk zijn samengesteld uit 5 negatieve
en 4 positieve platen (fig. 97).
Indien de accumulatoren onder lading staan, moet de voltmeter 20.8 Volt aanwijzen, d.i. 2.6 V. per cel, terwijl het
S.G. van het zwavelzuur dan 1.215 moet zijn.
Er stijgen overvloedig gasbellen op aan beide polen.

£
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Is de batterij van den laadstroom afgezet, dan loopt de
spanning der cellen al spoedig terug tot 2.1 Volt, zoodat de
voltmeter dan 16.8 V. aanwijst.
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Fig. 96.
1 tweepolige schakelaar. 2 eenpolige schakelaar. 3 vaste weerstand.
4 batterij. 5 voltmeter. 6. inductor van RUHMKORFF (10/Z klos).
7 en 8 verbindingen naar scheepsdynamo 9 zekeringen.
10 lampenweerstand. 11 soinsleutcl.

Een accumulator is ontladen, wanneer de spanning gedaald
is tot 1.85 V.; wordt dan nog verder ontladen, dan loopt de
spanning zeer vlug omlaag en ontstaan allerlei gebreken.

<

Fig. 97.

Accumulatorplaten
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liet zwavelzuur, dat bij ontlading door de loodplaten ge
leidelijk werd opgonomen en loodsulfaat vormde, komt bij
lading weer vrij. We hebben hier dus een middel om te zien
of de accumulatoren geladen zijn of niet.
Is het S.G. van het zuur gedaald tot 1.170, dan is de accu
mulator ontladen en is opnieuw lading noodig. Om dit S.G. vast
te stellen, wordt aan boord de hydrometer van Hick gebruikt.
Deze bestaat uit een glazen buisje met omgebogen rubber
tuitje aan den onderkant en van boven voorzien van een gummi
balletje om de lucht te verwijderen.
Binnen in het buisje bevinden zich 3 verschillend gekleurde
drijvertjes, die bij een bepaalde zuursterkte naar boven stijgen.
Om het S.G. te meten, hebben we nu eenvoudig wat vloei
stof uit den accumulator in den hydrometer te zuigen en te zien,
welk van de drie gekleurde balletjes in het midden blijft zweven.
Het gele doet dit bij 1.170, het blauwe bij 1.185 en het
roode bij 1.200.
Indien de accumulator dus geheel geladen is, drijft ook het
roode lichaampje bovenaan.
Is een nieuwe accumulator noodig, dan moet deze een zéér
lange lading hebben (25 a 30 uren), met niet al te groote
stroomsterkte.

Een van de meest voorkomende gebreken bij accumulatoren
in sulfateering.
Doordat te ver ontladen is, of doordat de cel langen tijd in
bijna ontladen toestand ongebruikt is blijven staan, vormen
zich behalve het loodsulfaat, dat bij lading weer gemakkelijk
in de vloeistof oplost, zwavelkristallen, die slecht geleiden en
bij lading zeer moeilijk oplossen.
Een andere fout is het kromtrekken der platen, dat ontstaat,
doordat het bij ontlading gevormde loodsulfaat (dat een grooter
volume heeft dan zuiver lood of loodperoxide) naar buiten wil
uitbuigen.
Bij de cellen der noodinstallatie wordt dit gedeeltelijk voor
komen, door tusschen de platen houten raampjes te zetten.
Ook komt het voor, dat de platen aangroeien, doordat een
stukje loodmcnie (peroxide) in aanraking komt met de nega
tieve plaat. Bij elke lading wordt dit weer veranderd in zuiver
lood, dat bij ontlading telkens sterker aangroeit en ten laatste
den accumulator inwendig kortsluit.
In ’t algemeen moet men de volgende maatregelen nemen
bij het onderhoud van een accumulatorenbatterij :
Men ontlade niet beneden de grens van 1.85 V.
Men lade niet langer dan noodig is, d.i. totdat aan de beide
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polen. overvloedig gasbellen opstijgen en de vloeistof daardoor
melkachtig wit ziet.
Geheel geladen zijnde, controleere men met den hydrometer
de sterkte van het zuur. Men zorge er voor, dat de vloeistof
hooger staat dan den bovenrand der platen.
Van tijd tot tijd ver wijdere men de aangroeisels.
Bij het in gebruik stellen van nieuwe accumulatoren moet
het zuur langzaam en bij kleine hoeveelheden aan hét gedis
tilleerde water worden toegevoegd. Nooit mag het water bij
het zuur worden gegoten.

HOOFDSTUK IV.

De Marconi 4 K.W. sein- en ontvanginrichting.
Een installatie, welke veel op vrachtschepen wordt gebruikt,
is de
K.W. installatie (zie bijlage 2).
Wij zullen in ’t kort de verschillen met de 14 K.W. nagaan.
De aanloopweerstand en de veldregelaar zijn overdekt met
een ijzeren afsluitkast.
De stand van den omvormer (fig. 98) is verticaal, om ruimte
te winnen.
Collector en sleepringen liggen in ’t midden; de draaiende
vonkenbrug (9) is in het bovenstuk aangebracht.
Acht spitsen zijn bevestigd op een ebonieten plaat, die op
de as van den omvormer is vastgeklemd. De vaste vonkpolen
bevinden zich daarboven en eindigen boven op de dekplaat in
twee klemschroeven.
Een ventilator en de vonkenbrug wentelen in een afgesloten
ruimte.
De machine heeft 8 polen, zoodat bij elke omwenteling 8
stroom wisselingen plaats hebben of 4 perioden.
Per minuut maakt het anker 2250 wentelingen; per secunde
worden 37.5 wenteling volbracht.
Het periodental van den wisselstroom is daardoor 4 X 37.5 =
150, wat 300 wisselingen per seconde geeft. Daar het aantal
vonkspitsen gelijk is aan het aantal polen der machine, heeft
bij elke stroom wisseling één condensator-ontlading plaats. De
toon is daardoor muzikaal, doch laag.

1=

i
=

De zelfinductie met ijzeren kern (iron core inductance) uit
den laagfrequentie kring is eveneens, om ruimte te winnen,
verticaal. Zes klemschroeven aan den bovenkant dienen voor
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bij- of uitschakeling van zelfinductie.
laties ontbrak de ijzeren kern.

Bij de vroegere instal-

Met schakelbord bevat alleen een tweepoligen.uitschakelaar ,
twee zekeringen (20 amp.) en een ampèremeter.

De transformator (fig. 99) is eveneens verticaal gebouwd en
bestaat uit een gesloten ijzeren kern met primaire en secundaire
winding.
Transformatoren met gesloten kern hebben het voordeel boven
die met open kern, dat de krachtlijnen zich niet verspreiden

Fig. 98. Omvormer der L K.W. seininrichting (Marcóni)
B aluminium doos. D schijfontlader. E vaste vonkpolen. F klemschroef
voor de veldwindingen. L oliepotje. N schroeven ter regeling van den stand
der vaste vonkpolen. P ebonieten plaat. S vonkspitsen der draaiende
schijf. T klemschrocven der vaste vonkpolen.
s
Steehouwer, Radio IIe dl., 2edr.
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Fig. 99. Transformator der 1. K.W. seininrichting (AIarcom).
A aluminium omhulsel. C smoorspoelen. P uiteinden der primaire
windingen. S uiteinden der secundaire windingen. Y sluitstuk
van de kern.
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Hoogfrequentie-fransformitfor van de | K.W.
seininrichting (Marconi).
A aluminium geraamte. B koperen schuifinrichting. E ebonieten
pennen. I ijzeren pooten. N duimschroeven. S doos met secundaire
windingen. P primaire windingen, bestaande uit bnndkoper.
AV houten raam.

Fig. 100.
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aan de uiteinden, zooals b.v. bij den inductor van Ruhmkorff,
doch in zichzelf terugkeeren.
Bij het wisselen van den primairen stroom zullen daardoor
meer krachtlijnen de secundaire windingen snijden, waardoor
de opgewekte inductiestroom krachtiger is.
Daar er slechts één stel windingen is, is de transformator
(G) niet, regelbaar, zooals bij de 1-V K.W. inrichting.

Fig. 101. Hoogfrequentie-transformator der ó- K.W.
seininrichting (Marconi) met primaire in twee aftakkingen.
T"r stopgaten voor
P doos, bevattende primaire windingen. rn
300 en 600 M. golf. 'I's stopgaten der secundaire windingen.
S secundaire windingen. W vlougelnioerklemmeu.

Omdat de spanning en de
stroom sterkte lager zijn dan
bij de 1-i-K.W. en bovendien
de wisselstroom van hoogere
frequentie is, missen we in
den laagfrequentie kring den
magnetischen sleutel.
De condensator (10) is niet
regelbaar, zoadat de golf
lengte moet worden gewijzigd
met de zelfinductie, welke
regelbaar is en tevens de pri
maire van den hoogfrequentie- Fig. 102. Bijregelings zelfinductie spiraal
(hoogfrequentie primaire keten).
transformator vormt.
C koperen reep. P porceleinen iso
De hoogfrequentie smoorlatoren. '1' klemschroef.
spoelen (8) bestaan uit win-

1
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dingen geëmailleerd koperdraad, gewonden op porseleinen
isolatoren zonder kern, en bevinden zich boven op den trans
formator. (Zie fig. 99).
Als hoogfrequentie-transformator zijn twee soorten in gebruik,
n.1. die met primaire van blank koperband en die met geïsoleerde primaire winding.
De eerste (tig- 100) is over de geheele lengte regelbaar en
bestaat uit een aluminium raam, waarop zich ebonieten pennen
bevinden, om welke het bandkoper is gewonden. Met een
klem kan, naar gelang dit noodzakelijk is, veel of weinig zelfinductie worden ingeschakeld (11).
Aangezien het bezigen van ver uit elkaar loopende golflengten
geen vereischte was, is de tweede soort in gebruik gekomen.
Deze bestaat uit een primaire van geïsoleerd koperdraad

I

1

Fig. .103.
A hoofdschakelaar. B aanloopweerstand. C veldregel.
veldregelaar. D omvormer.
E draaiende vonkenbrug. F laagfrequentio zelfinductie. G seincondensator.
H seinsleutel. J primaire hoogfrequentie-transformator.
K secundaire
hoogfrequentie-transformator.
L korte-golfcondensator. 31 luchtnetverlengspoel. N resonantielamp. O aardverbindingsplaten.
aardverbindingsplaten. P wisselstroomschakelbord'. Q magnetische detector. F
R afsteminrichting. S telefoon.
T brommer.
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die op twee punten is afgetakt naar twee stopgaten (fig. 101),
101)
waarmede alleen golven van 300 en 600 M. kunnen worden
uitgezonden.
Om nu toch eene kleine wijziging te kunnen aanbrengen,
is een gedeelte van de primaire in den vorm van een blanke
koperen spiraal, buiten het houten kastje, op geïsoleerde stan
daards geplaatst (fig. 102).

Fig. 104. Afsteminrichting met twee kringen (plain tuner).
A luchtdraad klomschroef. C koppelingsknop. D klemschroeven voor
den detector. E klenischroef voor de aard verbinding. Ka luchtnet*
kring-condensator. Kd detectorkring-condensator. L knop van do
luchtnetverlengspoel. M micrometer vonkbrug. S omsehakelaar.
Deze spiraal doet denzelfden dienst als de bijregelaar (sliding
inductance) bij de IJ K.W. installatie.
De secundaire bestaat uit een houten kast, waaromheen aan
den buitenkant geïsoleerd draad is gewonden.
Door stopcontacten aan den bovenkant, kan het aantal benoodigde windingen worden ingeschakeld.
De secundaire schuift over de primaire; beide zijn gescheiden
door een blad eboniet.
De onderdeden van de -J K.W. installatie en hunne plaatsing
zijn zichtbaar in fig. 103.
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De ontvang inrichting (bijlage 2), die bij de
KAV. wordt
gebruikt, is de magnetische detector, in verbinding met een
minder samengestelde afsteminrichting (plain tuner) (tig. 104).
De tusschcnkring is hierbij weggelaten; bovenop bevinden
zich daarom slechts twee condensatoren.
De driearmige schakelaar (timing switch) was overbodig.
Op de plaats daarvan (rechts vóór) bevindt zich de koppelingsknop van eenigszins ander maaksel (armpje, draaiende over
een gradenboog), dan bij de meervoudige afsteminrichting.
De verbindingsknoppen voor antenne en aarde zijn in het
midden der zijkanten aangebracht (A en E tig. 104).

HOOFDSTUK V.

De ’ K.W. sein- en ontvanginrichting volgens
Marconi.
Voor kleinere schepen is een beknopte sein- en ontvang
inrichting in gebruik, die voornamelijk is ingevoerd om een vrij
krachtige installatie in een beperkte ruimte te kunnen brengen.
Het geheel is, wat de seininrichting aangaat, gevat in een
kastje, waarvan de afmetingen bedragen 67.5 X 65 X 47.5 c.M.
Dit kastje bestaat weer uit twee deelen. Het onderste grootste
deel, dat met lood is bekleed, biedt ruimte voor den motorgenerator met schijfontlader. Het bovenste deel bevat de
condensatorenbatterij , de primaire en de secundaire zelfinducticspoelen, den transformator, de aardverbinding, den korte-golfcondensator en het resonantielampje.
Buiten het kastje bevinden zich een schakelbord, de se in
sleutel’ en de ontvangtoestellen.

»

De wisselstroom wordt geleverd door een motor-generator
van klein model. De motor loopt op 55—75 volts gelijkstroom
en brengt een wisselstroomdynamo in beweging, die op de as
van den motor is gekoppeld. Deze dynamo levert wisselstroom
van 110 volts spanning, met een periodental van 300, bij 3000
omwentelingen per minuut. Het totale vermogen bedraagt
250 watt (1 K.W.).
Op de as van de dynamo is een schijf bevestigd, die in een
aluminium doos draait. De schijf heeft 12 tanden.
De aanloopweerstand en de veldregelaar zijn in óón toestel
vereenigd.
De transformator heeft een gesloten ijzeren kern en voert
den wisselstroom van 110 volts op tot ongeveer 5700 volts.
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Smoorspoelen zijn aangebracht om de windingen van den
transformator te beschermen tegen inductiestroomen uit den
hoogfrequentiekring.
De condensator bestaat uit 5 Leidsche flesschen, die zijn
samengesteld uit glazen buizen met koperbekleeding. Indien
een flesch breekt, kan die gemakkelijk worden vervangen.

Fig. 105. •} K.W. Sein- en ontvangstation (cabinet-set).
Een afzonderlijke Hesch kan worden ingeschakeld, voor
’t geval golven moeten worden uitgezonden, kleiner dan de
eigenslingering van het luchtnet bedraagt.
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De schij/'ontlader (disc discharger) is synchroon en geïsoleerd
bevestigd op de as der machine, welke 12 polen heeft, waar
door overeenstemming bestaat tusschen het aantal ontladingen
en de frequentie van den opgewekten wisselstroom.
De vonkfrequentie is 600 per seconde.
De doos, waarin de schijf draait, bevat ook de vaste vonkpolen, die aan den buitenkant in klcmschroeven eindigen en
zorgvuldig van het massief zijn geïsoleerd. Door indraaien kan
men deze vaste electroden dichter bij de schijf brengen, indien
ze door verbranden zijn afgesleten.
Het aanzetten geschiedt niet door van contact op contact
over te gaan, doch met ééne handbeweging.

De hoogfrequentie-transforma-tor komt in twee soorten voor,
n.1. met galvanische koppeling en met inductieve koppeling.
Bij die met galvanische koppeling is de condensatorenbatterij
geplaatst binnen in een spiraal van dik koperdraad, bestaande
uit 16 windingen, welke op 4 porseleinen isolatoren zijn be
vestigd.
De condensatoren (6 in getal) zijn met de binnenbekleeding
aan een metalen bovenplaat verbonden, terwijl de buitenbekleeding in verbinding staat met een soortgelijke onderplaat.
De spiraal is gewonden over 4 ebonieten standaards en is
zoowel in den gesloten als in den open kring opgenomen.
Het benedeneinde van de spiraal-is verbonden aan de onder
plaat (buitenbekleeding) der condensatorenbatterij; het andere
einde gaat naar een vonkpool. De andere vonkpool is weer
met den anderen condensatorkant verbonden. Deze vonken
brug bevindt zich boven op den „transmitter”, zooals dit toe
stel , dat dus bestaat uit condensator, primaire en secundaire
hoogfrequentie-transformator en vonkenbrug, wordt genoemd.
Wil men de draaiende vonkenbrug gebruiken, dan wordt
een verbinding gemaakt tusschen spiraal en vonkpool der schijf- •
ontlader, terwijl de andere vonkpool verbonden wordt met een
klemschroef op de condensatorbovenplaat.
De tweede soort hoogfreqïientie-transformator is die met in
ductieve koppeling. Deze bestaat uit een primaire winding
in den vorm van een platte koperspiraal, welke op ebonieten
isolatoren is gemonteerd. Door middel van klemmen kan een
grooter of kleiner deel worden ingeschakeld, waardoor de zelfinductie in den gesloten kring kan worden gewijzigd en dus
de golflengte worden veranderd.
De secundaire windingen van den hoogfrequentie-transfor
mator bestaan eveneens uit een aantal platte koperspiralen, die
onderling door buigzame snoeren zijn verbonden.

i
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Een voldoend aantal windingen is aanwezig om den lucht
draad de grootst mogelijke lengte te geven.
Primaire en secundaire windingen zijn met de assen in
eikaars verlengde geplaatst. Door de primaire spiraal te laten
wentelen, kan een kleinere koppelingsgraad verkregen worden.
De seinsleutel is aan de rustcontactzijde voorzien van koperen
veertjes, die met elkaar in aanraking komen, als de seinsleutel
wordt neergedrukt. De telefoon wordt op deze wijze bij het
seinen kortgesloten.
Op schepen, waar geen andere stroombron aanwezig is, gcbruikt men een accumulatorenbatterij voor het drijven van
den motor.
Deze batterij bestaat uit 30 cellen van 80 ampcre-uren elk.
Gedurende 10 uren kan met deze installatie met een reik
wijdte van 150 zeemijlen worden gewerkt. De voortgebrachte
toon is muzikaal.
Als ontvanger wordt de kristal-detector gebezigd en als afsteminrichting de z.g. short multiple tuner of „plain tuner”
(zie
K.W. ontvanginrichting).

Een nieuwere vorm van de J- K.W. is de z.g. cabïnet-set,
waarbij alle toestellen in een in 3 afdeelingen verdeelde kast
zijn ondergebracht (zie foto tig. 105).
Het bovenste deel bevat de ontvangtoestellen, welke bestaan
uit een ingebouwd „type 31"” (zie bl. 126), den gecombincerden
aanloop-veldweerstand, zekeringen en seinsleutel. Deze laatste
is gemonteerd op het afsluitdeksel, hetwelk, opengeklapt een
lessenaar vormt. In het middenvak zijn de seintoestellen onder
gebracht, terwijl in het onderstuk de motor-generator weder
een plaats heeft gevonden.

HOOFDSTUK VI.
De Marconi-ontvanger met gebalanceerde kristallen
en magnetischen detector (type nr. 18).
Deze ontvanger, zie tig. 106, kan zoowel in directe schakeling
met magnetischen detector, als inductief gekoppeld met kristaldetector worden gebruikt.
Bovendien kunnen de kristaldetectoren afzonderlijk en „go
balanceerd” worden ingeschakeld.
Deze laatste wijze van ontvangen wordt in de latere toe
stellen toegepast en heeft tot doel, de atmosferische storingen
tot een minimum terug te brengen.

II i
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liet toestel is voorzien van een regelbare luchtnetverlengspoel. De knop met een armpje, dat over een aantal contactblokjcs -draaibaar is, is op de foto middenin zichtbaar. Op
het laatste blokje is de spoel uitgeschakeld.
Een regelbare condensator is in serie met de spoel verbonden
(op de foto rechts achter). Ter beveiliging van den condensator
zijn een micrometer vonk brugje en een smoorspoel aangebracht.
De koppeling tusschén den luchtnetkring en den detectorkring kan gewijzigd worden met den koppelingsknop , welke
zich rechts van de stemspoel bevindt; de primaire is over een

Fig. 106. Gecombineerde ontvanginrichtmg met magnetischenen kristaldetector (type nr. 18).

hoek van 90° draaibaar binnen den secundairen kring. Een
schaalverdeeling op den knop geeft den koppelingsgraad aan.
De secundaire is regelbaar door middel van een wisselarm ,
draaibaar over drie platina contactpunten. De capaciteit in
dezen kring wordt gevormd door een regelbaren condensator
(billi).
De detectorkring (kristal) bevat o.m. twee schuifweerstanden
en twee regelbare kristalhouders met uitschakelaars.
De schuifweerstanden hebben het nulpunt in het midden,
zoodat zoowel positief als negatief gelijkrichtende kristallen
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kunnen worden gebruikt, zonder dat het noodig is, de kristallen
om te keeren. Kegel is, dat negatief gelijkrichtende kristallen
worden gebruikt.
Binnen in het toestel is een telefoon-transformator aange
aangc-
bracht om telefoons met lagen weerstand te kunnen gebruiken
bij den kristaldetector.
Om van kristal op magnetischen detector over te gaan , dient
een tweepolige omschakelaar; een tweede omschakelaar dient
om naar verkiezing een van de primaire omwindingen van den
magnetischen detector te kunnen gebruiken.
Daar slechts één stel magneten aanwezig is, moeten deze bij
het omzetten worden uitgenomen en tegenover het tweede stel
klosjes worden geplaatst.

Ten einde met den „gebalanceerden” kristalontvanger goede
resultaten te verkrijgen, ga men als volgt te werk :
Zet den eersten omschakelaar in den stand voor kristal ont
vangst en schakel den tweeden (voor de beide magn. detec
toren) uit.

Plaats de kristallen in tegengestelden stand in de kristalhouders zoo, dat indien de schuifweerstanden geregeld zijn,
de schuifcontacten zich aan verschillende zijden van de nul
punten bevinden. Tiet omkeeren der kristallen geschiedt, door
het stalen contactschijfje en den kristalhouder van een der
detectoren van plaats te doen verwisselen.
Regel den „billi” condensator naar de vereischte golflengte
(volgens tabel) en zie toe, dat de wisselarm van de regelbare
zelfinductiespoel (secundaire) op het juiste contactpunt staat,
overeenkomstig de op te vangen golf.
Stem den antennekring met spoel en condensator af.
Indien de beide kringen op de op te vangen golf zijn afge
stemd, worden de kristallen elk afzonderlijk geregeld, totdat
de sterkste teekens worden waargenomen.
Zijn de kristallen in goeden staat, dan zullen ze elk ongeveer
dezelfde geluidssterkte moeten geven.

Schakel nu beide kristallen gelijktijdig in. De teekens zullen
dan zoo goed als geheel onhoorbaar worden.
Door een kleine verplaatsing van een van de schuifweerstanden
kan het geluid volkomen worden weggenomen.
Schuif vervolgens een van de weerstanden in de richting van
het nulpunt, totdat do geluidssterkte even groot is als toen
één kristal afzonderlijk werd beproefd.

124
We zullen nu ontdekken, dat alle storende teekens, sterker
dan die, welke we moeten opnemen, evenals sterke atmosfe
rische storingen, worden verzwakt.

De stalen schijfjes van de beide detectoren moeten stevig
op de kristallen drukken, doch zoo, dat versplintering van het
kristal is buitengesloten.
De reden, dat bij het gebruik van twee kristallen in oppositie
de teekens, sterker dan die, waarop onze ontvanginrichting is
geregeld , verzwakken , is deze:
De waarde van den gelijkgerichten stroom voor de teekens,
die we met behulp van den schuifweerstand hebben geregeld,
verandert zeer weinig, indien de sterkte der teekens belangrijk
toeneemt, aangezien in de telefoon slechts het verschil van de
beide tegengesteld gelijkgerichte strooinen wordt waargenomen.
Daar de toename in beide richtingen tegelijkertijd plaats
vindt en de stroomsterkte zoowel in de eene als in de andere
richting met eenzelfde waarde toeneemt, zal het verschil, d.i.
het door de telefoon weergegevene, niet noemenswaard ver
anderen.

Om met den magnetischen detector te kunnen ontvangen,
zetten we den omschakelaar op „Mag. n°. 1” of „Mag. n°. 2”,
naar gelang den stand van de hoefmagneten.
Het uurwerk wordt opgewonden en het toestel wordt op gang
gebracht. Elk half uur dient de veer te worden opgewonden.
De antennekring wordt op dezelfde wijze afgestemd als voor
kristalontvangst is aangegeven (condensator op „short” en verlengspoel een weinig meer zelfinductie, dan voor de juiste
afstemming op den op te vangen golf noodig is).
De stoppen van den telefooncondensator worden zoo geplaatst,
dat de geluidsscherpte het grootst is.

De magneten moeten met de gelijknamige polen naar elkaar
toegekeerd, een zoodanigen stand hebben, dat de linkerzijde
van den rechtschen magneet, den anderen raakt op ongeveer
2 c.M. afstand van het uiteinde.

Bij het overgaan van magnetischen- op kristaldetector en
omgekeerd, moeten verlengspoel en condensator worden bijge
regeld , daar de zelfinductie van de induceerende spoel (bij
inductieve koppeling) grooter is, dan die van de primaire winding van den magnetischen detector.
De teekens moeten, indien op kristal wordt ontvangen,
verscheidene malen sterker zijn, dan wanneer de magnetische

J
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detector is ingeschakeld; is dit niet het geval, dan is de af
stemming niet in orde.

HOOFDSTUK VIL

De Marconi-ontvanger, „type 31".”
Deze inrichting bestaat uit een afzonderlijk opgesteldc verlengspoel met schuifcontact (foto tig. 108") en een langwerpig
vierkant kastje (tig. 108b) , waarop zijn gemonteerd twee spanningsregelaars, twee kristaldetectoren een „billi” condensator en
vier wisselarmpjes. Voor de aansluiting van de telefoon zijn
twee en voor de spanningsbatterij drie „mannetjes” aanwezig.

I
ï

I
i
i

Fig. 107. Marconi-ontvanger, type 31a. a/b 8.8. Tabanan.

Van de vier wisselarmpjes zijn er twee voorzien van de aan
wijzing „crystal 1” en „crystal 2” en waarmede we dus naar
verkiezing den eenen of den anderen detector kunnen inschakelen
of wel beide, voor gebalanceerde ontvangst, (zie bl. 123).
Het derde wisselarmpje is voorzien van de aanwijzing „batterij”

■UU li
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en dient, om in den rechtschcn stand de batterij in en in den
linkschen uit te schakelen.
liet vierde armpje kan over drie contacten glijden, 1, 2 en
3 genummerd, waarmede verschillende zelfinductiewaarden in

Fig. 108". Afstcmspoel,
behoorendc bij de Marconi
ontvanger „type 31"”.

Fig. 108^. Marconi kristal
ontvanger „type 31"”.
AZft/AL

ral|J;

63 I (Gr—

d

,ö, ö
«ja?*

L.

Fig. 109.

Schema van de Marconi kristal ontvanginrichting „type 31"”.

de secundaire keten kunnen worden ingeschakeld. De koppe
ling tusschen primaire en secundaire kan gewijzigd worden
met den zich midden aan de voorzijde bevindenden knop, die
langs een gleuf verschuifbaar is. Is de knop geheel naar rechts

L
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geschoven, dan is de primaire van de secundaire weggeschoven
(los gekoppeld).
Aan de zijde, tegenovergesteld aan die, waar zich de
mannetjes voor batterij en telefoon bevinden, zijn vier andere
mannetjes gemonteerd, die paarsgewijs door koperen pennen
kunnen worden verbonden; bij het linker paar staat A, bij
het rechter B. Zijn beide pennen ingeschoven (de knopjes twee
aan twee doorverbonden), dan is alle zelfinductie secundair in
geschakeld , hetgeen overeenkomt met stand 3 van het wissel
armpje.
Voor korte golven moet het wisselarmpje op 1 gezet worden;
beide pennen worden dan uitgetrokken. Voor langere is de
stand van het wisselarmpje op 2 en is alleen de pen bij B
uitgetrokken. In shunt op de induceerende spoel (primair) zijn
twee stel koperen blokjes aangebracht, die door een zeer
nauwe gleuf van elkaar gescheiden zijn. Het doel van deze
brugjes is hetzelfde, als dat van het micrometer vonkbrugje op
de meervoudige afsteminrichting.
Bevindt zich in deze gleufjes geleidend vuil, dan kan de
ontvangst hierdoor worden belemmerd, aangezien dan een
rechtstreeksche verbinding naar de aarde bestaat.
Voorts dient er bij deze inrichting in het bijzonder op te
worden gelet, dat de wisselarm die bij den detector behoort,
bij het ontvangen is ingeschakeld; de andere behoort te zijn
uitgeschakeld. Alleen bij gebalanceerde ontvangst worden
beide wisselarmen en ook beide kristallen ingeschakeld. Even
eens moet de stand van den wisselarm voor de secundaire spoel
overeenkomen met de koperen pennen, die de mannetjes paars
gewijs verbinden (stand 1 beide pennen uit, stand 2 pen A
in, stand 3, pennen A en B in).
Bij het losser of vaster koppelen wordt de knop eerst een
weinig losgeschroefd en in den vereischten stand weder aan
geschroefd. Om zeer kleine golven te kunnen opnemen, tot
ten hoogste 350 M. wordt de aarddraad aan het punt E, ver
bonden, waardoor in serie met de primaire induceerende spoel
(zie schema fig. 109) een kleine vaste condensator (0.0004 Mfd)
is ingeschakeld.
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HOOFDSTUK VUL
De Marconi-ontvanger met gloeilampdetector
(Valve receiver).
Deze ontvanginrichting (fig. 110) wordt op scheepsstations
weinig gebezigd , doch is op groote kuststations veelvuldig in
gebruik. (Voor het beginsel zie inleidende begrippen).
De gloeilampdetector is tweevoudig; op de foto zijn beide
lampen midden achter zichtbaar.

Fig. 110. Marconi-ontvangcr met gloeilampdetector (valve receiver).

De detectoren zijn gemonteerd op een afzonderlijke afsteminrichting met primairen-, tusschen- en detectorkring. In den
primairen kring zijn op
genomen een verlengspoel (links voorzijde) en
een regelbare conden
sator (links bovenzijde).
Daarvóór bevindt zich
de omschakelaar. Aan
I den zijkant bevinden
I zich links de potentio- £
meters voor de G vólts
Fig. 111. Schema van den gloeilampdetector. accumulatorenbatterij.
De tusschenkring is uitgeschakeld.
De eerste regelt den

£
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stroom, die den wolframdraad op gloeihitte moet brengen, de
tweede regelt de hulpspanning tusschcn het metalen schermpje
en den gloeidraad.
De detectorkring kan door middel van den „billi” condensator
worden gelijkgestemd. Deze is rechts op de foto zichtbaar.
Aan den zijkant rechts bevindt zich de koppelingsknop. Rechts
achter bevindt zich de condensator van den tusschenkring.
Het verschil tusschen deze afstem inrichting en die van den
magnetischen detector (multiple tuner) is, dat bij den gloeilampdetector door middel van den pmschakelaar de tusschen
kring wordt uitgeschakeld, waardoor de ontvangst ook nu nog
inductief plaats heeft.

HOOFDSTUK IX.

De seininrichting systeem Telefunken.
Bij de telefunken sein-inrichting (zie bijlage 3) wordt de wissel
stroom , benoodigd voor den transformator, geleverd door een
500 perioden machine, waarmede dus 1000 wisselingen worden
verkregen. Het periodental van den wisselstroom bij de Marconi
inrichting bedraagt slechts 50 a 60. Deze snelle wisselingen
ontstaan, doordat op de as van den motor (die door den gelijk
stroom van de scheepsdynamo wordt gedreven) een weekijzeren
trommel is aangebracht met twee rijen naast elkaar liggende
nokken (11).
Deze trommel draait in een ring, die aan de binnenzijde ook
voorzien is van een dubbele rij naast elkaar liggende nokken
(zie "bijlage 3, ingezet; de teekening vertoont slechts één rij, de
tweede rij is daarachter gelegen). Er blijft aan de binnenzijde
van den ring tusschen de twee rijen nokken een gleuf over;
daarin zijn de primaire windingen gelegd (14).
De secundaire (15) is gewikkeld om de nokken van den omsluitenden ring. Het aantal nokken van dezen ring is 2 maal
zoo groot als dat van de trommel.
Gaat nu een stroom door de primaire winding, dan ontstaat
er een electro-magnetisch veld om dien primairen draadbundel,
welk veld in een nok van den ring sterker zal zijn, indien
een nok van de trommel daar tegenover staat, aangezien deze
ijzer massa de krachtlijnen geleidt.
Draait een nok van de trommel nu voorbij een nok met
Steehouwer, Radio IIe dl., 2e dr.
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draad windingen van den ring (secundaire), dan zullen de kracht
lijnen, die door die trommel-nok werden geleid en meegevoerd,
nu die winding snijden en daarin een inductiestroom opwekken.
Daar van de secundaire windingen de opeenvolgende gedeelten,
die gesneden worden, in tegengestelde richting loopen, zullen
ook de inductiestroomen, die opgewekt worden door de achter
eenvolgende snijdingen, zich in de geleiding als wisselstroomen
vertoonen, waarvan het periodental hoog is (500 perioden).
De stroomsterkte in de primaire windingen kan worden ge
regeld door een regelaar (12), die als potentiometer in den
kring is opgenomen (model als fig. 112). Voor het bijregelen
is een tweede regelaar in serie met den potentiometer gescha
keld (16). Beide bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid
van den telegrafist.

j;

Fig. 112. Spanningsregelaar (potentiometer).
Het gevolg van de snelle, regelmatig elkaar opvolgende
wisselingen is het ontstaan van een hoogen muzikalen toon.
De motor maakt 1500 omwentelingen p. m., doch dit getal is
met den veldregelaar binnen grenzen van 1450 -1950 te wijzigen.
Het periodental en hiermede de toonhoogte kunnen daardoor
worden veranderd.
Bij de systemen, werkend met een „fluitvonk” (1000 vonken
per secunde), wordt bij de nieuwste Telefunkeninstallaties ge
bruik gemaakt van een machine, waarvan de bouw in beginsel
niet van de gewone 50 periodenmachine verschilt.
De wisselstroom wordt opgewekt, doordat men het anker,

i
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waarop de wisselstroomwikkeling ligt, laat ronddraaien in het
magnetisch veld, dat met gelijkstroom wordt gevoed. De
wisselstroom wordt nü aan de sleepringen afgenomen.
Dit heeft een groot bezwaar, want deze wisselstroom kan
bij sommige machines een zeer hooge spanning hebben, zoodat
vonken aan de sleepringen onvermijdelijk zijn.
Daarom wordt dan ook in de meeste gevallen de toestand
omgekeerd. Men laat de polen van het magnetisch veld wen
telen en brengt de wisselstroom wikkelingen in het huis van
de dynamo aan
In dit geval wordt de gelijkstroom, die de polen van het
veld bekrachtigt, door de sleepringen in en uit het polenrad
gevoerd en de wisselstroom wordt dan van de vaste klemmen
van de statorwikkelingen afgenomen (de stator is het vaststaande
deel, de rotor het draaiende deel der dynamo).
Wanneer nu een poolpaar de wikkeling passeert, (onder
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Fig. 111. Motor-generator.

poolpaar verstaan we dan een naast elkaar liggende N. en een
Z. pool van het veld), heeft de stroom 1 periode doorloopen.
Heeft de machine p poolparen (dus 2p polen), dan worden
per omwenteling p perioden doorloopen. Het normale toerental
der 500 periodenmachines is gewoonlijk 1500 per minuut.
Per minuut worden in ons geval dus 1500 p perioden door,
r 1500 p
.
loopen ot
' - perioden per secunde. Hieruit vinden we
dus de vergelijking, die ons het aantal polen levert, waar1500 pp
uit het veld moet bestaan, n.1. —“ ^00* ^it geeft
60
60 X 500
on
.
P ~ —I5bo"~ = 20 PoolParen- De machine heeft dus 40 polen.
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Om nu de doorsnede van den rotor niet te groot te maken,
terwijl er toch 40 polen op moeten liggen, wordt de rotor als
trommelanker uitgevoerd.
De gelijkstroomdraden liggen in de gleuven en zijn zoo ge
wikkeld, dat de tanden, die tusschen de gleuven liggen, om
den anderen Noord- en Zuidpolen worden.
Wordt nu deze rotor met de normale snelheid gedraaid,
dan wordt dus in de statorwikkelingen een 500 perioden wis
selstroom opgewekt.
De bekrachtiging van de magneten kan op verschillende
wijzen geschieden. Staat ons een gelijkstroom (110 Volt) ter
beschikking, dan wordt deze stroom van het net aan de sleep
ringen toegevoerd. Is dit niet het geval, dan moet de gelijk
stroom verkregen worden uit een afzonderlijke gehjkstroomdynamo, die dan meestal op dezelfde as als de 500 perioden
machine wordt gemonteerd. In den laatsten tijd worden deze
beide machines veelal tot een enkele samengebouwd. Dit
samenstel, dat er, oppervlakkig beschouwd, als een enkele
dynamo uitziet, bevat dus in werkelijkheid twee machines,
op één as gemonteerd en in één enkel huis ondergebracht.
Veel worden deze machines gebruikt op plaatsen, waar de aan
drijvende kracht wordt geleverd door een gasmotor, dus in het
algemeen op plaatsen, waar geen electrische drijfkracht ter
beschikking staat (b.v. verplaatsbare militaire stations). Hier
te lande worden dergelijke machines gebouwd door de „Electrotechnische Industrie” te Slikkerveer.
De dynamo (zie fig. 114) bestaat dus uit een gelijkstroomdynamo (>1), die den stroom levert voor haar eigen veld (shuntwikkeling c), terwijl de hoofdstroom door een regelingsweerstand
(d) en door de sleepringen wordt gevoerd naar het polenrad (e)
van de wisselstroommachine (B). De 500 perioden-wisselstroom
wordt aan de klemmen a en b afgenomen.
Er moet op gelet worden, of de machine de goede draai
richting heeft, daar anders de gelijkstroom het polenrad in
verkeerde richting doorloopt en de polen ontmagnetiseert. Tusschen de klemmen a en b wordt meestal een inductievrije
weerstand geschakeld, die zoo bemeten is, dat slechts een zeer
gering deel van den 50CT periodenstroom er door gaat. Treden
nu bij het seinen plotselinge belastingstooten op, dan neemt
deze weerstand de stroomen, die hiervan het gevolg zijn op,
daar deze plotselinge stooten, die somtijds tevens vergezeld
kunnen gaan van een door de gesloten keten teruggeïnduceerden
hoogfrequenten stroom, gemakkelijker den inductievrijen weer
stand doorloopen, dan de generatorwikkelingen , die een hooge
zelfinductie hebben. De weerstand dient dus ter bescherming
der generatorwikkelingen.
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Wij komen thans weer terug op de inrichting, zooals die
in bijlage 3 is aangegeven, welke, wat de overige onderdeden
van den gelijkstroomkring betreft, gelijksoortig is met die der
Marconi-stations.
Ook hier een aanloopweerstand en een veldregelaar.
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Fig. 114.

Schema van de 500-periodenmachine.

De beschermmiddelen bestaan echter niet uit kooldraadlampen,
doch uit twee in serie geplaatste condensatoren , waarvan het
midden geaard is (9).
Over een kleine vonkenbrug kunnen ze zich ontladen,
indien de spanning te hoog wordt.
Deze condensatoren bestaan uit bladtin en papier en zijn op
genomen in shunt met de ankerwindingen van den motor, met
de primaire van den generator en met de secundaire daarvan.
Er zijn dus 3 stel van deze beschermers.
In den transformator (22), die een gesloten kern heeft,
wordt de spanning opgevoerd van 220 tot 8000 Volt.
De sein-condensator (24) bestaat uit 3 Leidsche fiesschen.
Deze zijn niet regelbaar, zoodat de golflengte gewijzigd moet
worden met de zelfinductie (29).
De condensator ontlaadt zich over een vonkenbrug van ge
heel ander type dan dat bij Marconi (23) (fig. 115).
Deze vonkenbrug (de WIENsche vonkenbrug) bestaat uit 8
tot 10 glad gepolijste vonkplaten met groot oppervlak. Tusschen
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de platen bevinden zich mica ringen, om deze op den juisten
en standvastigen afstand van elkaar te houden. Bij het ont
laden van den condensator heeft tusschen de platen het over
springen van de vonk plaats. Doordat de oppervlakte gepolijst
is en de afstand standvastig, wordt deze vonk gelijkmatig en
snel naar de randen gedreven, waarbij zij snel „bluscht”
(Löschfunken).
Het regelen
het vermogen geschiedt, door een aantal
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Fig. 115i Smoorvonkenbaan van Prof. Max Wiek. (Löschfunkenstrecke).

dezer vonkplaten kort te sluiten met bijzondere klemmen (zie
fig. 115 links).
De smoorvonkenbaan belet het terugvloeien der energie uit
de luchtnetketen in de gesloten trillingsketen (Stoszkreis).
Hierdoor wordt het
gelijktijdig ontstaan van
2 verschillende koppelingsgolven vermeden,
zoodat het gehcele uit
gestraalde vermogen aan
één golf ten goede komt.
(Vergelijk hiermede.de
schijfontlader bij Mar-

■

CONi).

Een volkomen geruischloos werken wordt
bereikt, door den af
stand tusschen de vonk
Fig. 116. Afzonderlijke vonkplaten van
de snioorvonk.
platen zeer klein te hou
den (0.2 m/m) en door
dat de mica ringen de platen luchtdicht afsluiten.

j
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De zuiver muzikale toon ontstaat, doordat de smoorvonkenbaan slechts weinig neiging vertoont om een lichtboog te
trekken, waardoor de vonkenreeks zoo regelmatig mogelijk
gevormd wordt.
Behalve de 3 Leidsche flesschen en de vonkenbrug, is in d<?
gesloten keten een regelbare zelfinductiespoel opgenomen (29).
Deze bestaat uit een platte spiraal van bandkoper, welke van
stopcontacten is voorzien voor het wijzigen van de golflengte.
Er kunnen golven van 300 — 600 M. worden opgewekt, doch
op verlangen worden de stations zóó ingericht, dat andere
golven kunnen worden gebruikt.

Fig. 117. Verschillende onderdeden van het Telefunken seinstation.
Links: variometer, rechts vóór: transformator; daarachter: regelbare
zelfinductio uit de gesloten keten, hittcdraadampèremetor en smoorvonkenbaan. De 3 Leidsche flesschen bevinden zich daarachter.

De koppeling tusschen de gesloten en de open keten is gal-,
vanisch, d. w. z. een deel van de gesloten keten trilt mede in
de luchtnetketen. Deze koppeling kan zóó vast zijn, dat de
energie uit de gesloten keten zoo snel mogelijk in de lucht
netketen wordt opgenomen. Anderzijds is de koppeling toch
nog zóó los, dat de vonk reeds na de eerste „zweving” is gebluscht, zoodat, behalve de hoofdtrilling geen andere golven
met een amplitude van eenige beteekenis zijn waar te nemen.

136

Onder zweving verstaan we het oogenblik, waarop de tril
lingen in de beide ketens, welke, hoewel electrisch gelijkgestemd,
door de wederzijdsche inductie elk een van de hoofdtrilling
afwijkende trilling voortbrengen, samenvallen.
Om de golflengte in de open keten in overeenstemming te
brengen met die in de gesloten keten, dient een stel van 3
vlakke koperbandspiralen (variometer), waarvan er één beweeg
baar is ten opzichte van de beide andere. Deze spoelen zijn
in serie geschakeld en voorzien van stopcontacten voor het
maken van een 300 en 600 M. golf (30).
Nadat de verbindingen in open en gesloten keten gemaakt
zijn, wordt de beweegbare spoel heen en weer bewogen, totdat
de in den open kring geschakelde hittedraad-ampèremeter bij
zuiveren toon de grootste uitwijking vertoont.
Deze ampèremeter (26) doet denzelfden dienst als de resonantielamp bij de Marconi-stations.
Aan de uitwijking van den ampèremeter bemerken we, of
resonantie bestaat tusschen antennekring en gesloten hoogfrequentiekring.
Op elk station is een tabel aanwezig, die aangeeft welke
uitwijking de ampèremeter moet geven bij een bepaald aantal
ingeschakelde vonkplaten.
De hittedraad-ampèremeter berust op het volgende:
Wanneer een stroom door een draad gaat, zal die draad ten
gevolge van de warmteontwikkeling langer worden.
Is die draad horizontaal gespannen tusschen twee punten,
dan kunnen we een tweeden draad verticaal daaraan bevestigen.
Door hieraan weer een cocondraad vast te maken, die over
een rolletje loopt en welke door een veer gespannen wordt
gehouden, kunnen we dit rolletje doen draaien. Een wijzer
hieraan bevestigd, zal ons de mate van doorbuiging van den
horizontalen draad doen kennen, dus ook de sterkte van den
stroom.
Als luchtnet wordt gewoonlijk de T antenne (zie hoofdst. XII)
gebezigd, welke in den regel tusschen 2 masten van ongeveer
35 M. hoog is opgehangen en een lengte heeft van 50—60 M.
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HOOFDSTUK X.
De ontvanginrichting systeem Telefunken.

De nieuwste inrichting (type E 5) is voorzien van twee contactdetectoren en een telefoon met hoogen weerstand. De onder
deden van den ontvanger zijn in een ijzeren geraamte gevat
en bevestigd aan een rechtop staanden wand (fig. 118). Vooraan
bevindt zich de luchtnetafstemcondensator, welke bestaat uit
twee stel halfcirkelvormige koperplaten, waarvan het eene vast
en het andere draaibaar is. Het diëlectricum is lucht of olie.

i

Fig. 118. Telefunken-ontvangcr.
Achter dezen condensator bevindt zich een hardgummi plaat,
waarop de detectoren en de telefoon zijn aangebracht; door
middel van een schakelaar kan beurtelings één detector worden
ingeschakeld.
Aan den loodrechten wand zijn de luchtnetverlengspoel en
daarover heen, om een scharnier draaibaar de detectorspoel
bevestigd. Deze spoel kan, nadat zij den horizontalen stand
bereikt heeft, nog eens 90° om een horizontale as gedraaid
worden. Onder deze spoelen is een omschakelaar aanwezig
voor lange en kortere golven. Deze tweepolige omschakelaar
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schakelt den luchtnetcondensator in serie of parallel met de
luchtnetverlengspoel. Aan de achterzijde van het ontvangtoestel
bevindt zich de inrichting om van seinen op ontvangen over
te gaan. Dit geschiedt door middel van een hefboom, die in
den seinstand de ontvangtoestellen uitschakelt. Deze worden
daardoor beschermd tegen den nadeeligen invloed van onze
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Fig. 119. Schema der Tclefunken-ontvanginrichting.
I luchtnetkring. II detectorkring.
c regelbare luchtnetkring-condensator (op de foto op den voorgrond).
s schakelaar om dezen condensator in serie of parallel met de primaire
spoel k' te plaatsen (foto midden rechtop staanden wand).
I cn a luchtdraad en aardverbinding. kx primaire spoel (foto, binnenste
spoel), k9 secundaire spoel (foto, over primaire heen draaibaar om schar
nier). d detector, c2 telefooncondensator. t telefoon.

eigen seinstroomen. In den ontvangstand is de seininrichting
uitgesloten, zoodat een toevallig aanraken van den seinsleutel
in dezen stand geen gevaar voor de ontvangtoestellen oplevert.
w
" i van het systeem Marconi
Evenals dit by de ontvangtoestellen
het geval is, namelijk bij de meervoudige steminrichting (mul
tiple tuner) , kan ook bij de Telefunken ontvanginrichting tot het
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verkrijgen eener scherpere afstemming en daardoor grootere
storingsvrij heid, een tusschenkring worden ingeschakeld. Deze
afgestemde kring bestaat uit een regelbare spoel en een regel
baren condensator, die naast de ontvangtoestellen worden geplaatst.
In den detectorkring bevindt zich een telefooncondensator;
aan weerszijden daarvan is de telefoon verbonden.
De thans gebruikte contact- of kristaldetectoren hebben de
vroeger gebezigde electrolytische (fig. 57) bijna overal ver
vangen. (Zie inleidende begrippen).
Om met een Telefunken seinstation naar behooren te werken,
handele men als volgt:
a. Het aanzetten van den motor.
De dubbelpolige schakelaar 3 (zie foto fig. 119) links op het
schakelbord, wordt ingezet en de spanning gemeten. Is de
bedrijfsspanning (110 Volt) voorhanden, dan wordt de motor
aangezet, door het handvat van den voorschakelweerstand (7)
langzaam naar rechts te draaien, totdat de motor zijn normale
omwentelingssnelheid heeft bereikt.

b. Het regelen van den wisselstroom-gencrator.
De rechts op het schakelbord aanwezige dubbelpolige scha
kelaar (25) wordt ingezet.
De potentiometer (spanningsregelaar) wordt zoo geregeld, dat
de spanning van den generator voldoende is voor het aantal
ingeschakelde vonkplaten.
c. Afstemming.Nadat de golflengte, waarmede geseind moet worden zoowel
in den primairen als in den secundairen hoogfrequentiekring
is geregeld, wordt de omschakelaar op „seinen” gezet; van te
voren kijkt men of de bliksemafleider niet op aarde staat.
Het afstemmen kan daarna als volgt geschieden: De wissel
stroom wordt opgevoerd, totdat een vonk overspringt bij de
vonkenbrug. indien de sleutel wordt neergedrukt, waarbij de
toon aanvankelijk nog niet zuiver behoeft te zijn.
Terwijl de seinsleutel voortdurend neergedrukt wordt ge
houden, beweegt men de platte koperstrookspiraal van den
variometer heen en weer, totdat de hittedraad-ampèremeter
de grootste uitwijking vertoont.
In dezen stand wordt de spiraal door middel van een schroef
vastgezet.
Vervolgens wordt getracht den toon zoo zuiver mogelijk te
stemmen. Dit geschiedt met behulp van een telefoon, detector
en zelfinductiespoel (Tonkontroller), door den potentiometer zóó
te regelen, dat een zuiver muzikale toon wordt aangenomen.
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Fig. 120. Scheepsstation , systeem Telefunken (1.5 T. K.).
2 zekeringen (Sicherungen). 3 dubbelpolige schakelaar (doppelpoliger Schalter).
4 ampèremeter. 5 voltmeter omschakelaar (voltmeter Umschalter). 6 Voltmeter.
7 aanloopweerstand met veldregelaar vereenigd (Anlasser mit Umlaufsregler vereinigt). 8 gel ij kst room motor (Glcichstroinmotor). 10 seinsleutel (Taste). 12 blokkeeuing (Blockierung). 22 spanningsregelaar (Tonschieber). 23 wisselstroomdynamo
(Generator). 24 dubbelpolige zekering (doppelpolige Sicherung). 25 dubbelpolige
schakelaar (doppelpoliger Schalter). 26 ampèremeter. 27 voltmeter. 28 zelfinductiespoel (Primiirdrossel). 30a smoorvonkenbaan (Löschfunkenstrecke). 30b seincondensator (Stoszkreiskondensator). 30c zeliinductiespoel gesloten kring (Stoszkreisspule).
31 kortegolf-condensator (Verkürzungskondensator), 32 luchtnetverlengspoel (Luftdraht-Abstimmspule, Variometer). 33 omschakelaar (Sende-Elnpfangs-Umschalter).
35 luchtdraad (Luftdraht). 36 hittedraad-ampèremeter (Ilitzdrahtampcremeter). 37
aarde (Erde). 38a omschakelaar voor korte en lange golven (Umschalter für kurze
und lange Wellen). 38b luchtnetverlengspoel (Antenncnspule). 38c luchtnetkringcondensator (Antennenkondensator). 39a dctcctorspocl (Detektorspule). 40 telefoon
(Telefon).
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. Fig. 121.

Scheepsstation, systeem Telefunken. (0.5 T.K.).

2 zekeringen (Sicherungen). 3 dubbelpolige schakelaar (doppelpoliger Schalter).
4 ampèremeter. 5 voltmeter omschakelaar (Voltmeter Umschalter). 6 voltmeter.
7 aanloopweerstand met veldregelaar vereenigd (Anlasser mit Umlaufsregler vereinigt). 8 gelijkstroommotor (Gleichstrommotor). 10 seinsleutel (Taste). 12 blokkeering (Blockierung). 22 spanningsregelaar (Tonschieber). 23 wisselstroomdynamo
(Generator). 24 dubbelpolige zekering (doppclpolige Sichcrung). 25 dubbelpolige
schakelaar (doppelpoliger Schalter). 26 ampèremeter. 27 voltmeter. 28 zelfinductiespoel (Primardrossel). 29 transformator. 30a smoorvonkenbaan (Löschfunkenstrecke).
30b seincondensator (Stoszkreiskondensator). 30c zelfinductiespoel, gesloten kring
(Stoszkreisspule). 31 korte-golfcondensator (Verkürzungskondensator). 32 lucht netverlengspoel (Luftdraht-Abstimmspule, Variometer). 33 omschakelaar (Sende-Empfangsumschalter). 35 luchtdraad (Luftdraht). 36 hittedraadampcremeter (Hitzdrahtampcremeter). 38b lucht net verlengspoel (Antennenspule) 38c luchtnetkringcondensator (Antennenkondensator). 39a detectorspoel (Dctektorspule). 40 telefoon (Telefon).
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Fig. 122. Telefunken sein- en ontvangstation.
I schakelbord. 2 vorlengspoel. 3 sinoorvonk. 4 transformator.
5 ontvangerspoelen (kleptransformafor). 6 ontvangcondensator.

Storingen bij de seininrichting (systeem Telefunken).
1.

■

De motor kan niet op gang gebracht worden.

Men onderzoekt of de hoofdschakelaar, zoowel in de machine
kamer als op het schakelbord in de seinhut, zijn ingezet.
Is dit het geval, dan moet de voltmeter de voorgeschreven
spanning aan wij zen.
Wijst deze geen spanning aan, dan kan men aannemen, dat
de zekeringen in de machinekamer of op het schakelbord in
de seinhut zijn doorgeslagen.
Zijn de zekeringen onbeschadigd, dan moeten de geleidingen
van de machinekamer naar het schakelbord in de seinhut
worden onderzocht.
Wijst de voltmeter spanning aan, terwijl toch de motor niet
aanloopt, dan dienen de geleidingen vanaf het schakelbord tot
aan den motor te worden nagegaan.
Zijn de toevoerdraden in orde, dan moet de fout schuilen
in den aanloopweerstand of in den daarmede verbonden regelingsweerstand.
Men meet daartoe aan de borstels van den motor met een
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gloeilamp of voltmeter de spanning; dit zelfde geschiedt aan de
klemmen der veldwindingen. Indien in een van beide gevallen
geen spanning kan worden aangetoond, dan moeten de aan
loop weerstand en de veldregelaar nauwkeurig worden onder
zocht. Dit kan geschieden door met een element en een volt
meter telkens twee opeenvolgende contacten op aanloop- of
veldweerstand door te meten.

2. De motor gaat bij bet aanzetten te snel draaien.
Wanneer aan den veldweerstand een isolatiefout is ontstaan,
zoodat de veldstroomkring onderbroken is, dan vertoont de
motor neiging om te snel te gaan draaien, hetgeen nadeelige
gevolgen kan hebben.
3. De wisselstroom-generatór wijst geen spanning aan.
De dubbelpolige schakelaar (25) op het wissêlstroom-schakelbord wordt ingezet en de potentiometer gedeeltelijk ingeschakeld.
Wijst de voltmeter geen spanning aan, dan moeten de zekeringen
voor den wisselstroom en de geleidingen van den generator
naar het schakelbord nauwkeurig worden onderzocht, evenals
de veldwindingen van den generator.
Hierbij is tevens na te gaan, of de schuif van den potentio
meter goed in contact is met de draadwindingen.
Ook bestaat de mogelijkheid, dat de hoogfrequentiezekering
(twee condensatoren in serie, waarvan de tusschenverbinding
geaard is), die parallel op de ankerwindingen staat, kort ge
sloten is. De zekering wordt daartoe afgenomen en beproefd.

4. Men meet weinig of geen stroom in den hittedraadampèremeter (luchtnetampèremeter).
Men overtuigt zich of de contactklemmen op de koperstrookspiralen in den gesloten, zoowel als in den luchtnetkring op de
juiste wijze zijn geplaatst. Vertoont de hittedraad-amperemeter
weinig of in ’t geheel geen uitwijking, dan is hiervan gewoonlijk
de oorzaak, dat er geen resonantie bestaat tusschen de hoog
frequente ketens, of dat de bliksemafleider *) geaard staat. Is
deze laatste uitgeschakeld, dan beweegt men de om een schar
nier draaibare zelfinductiespoel van den variometer heen en weer.
Bereikt men hiermede nog geen maximum uitslag van den
ampèremeter, dan moet de zelfinductie in de luchtnetverlengspoel eenigszins worden vergroot of verkleind, door een of
meer windingen in of uit te schakelen.
*) Deze heeft, evenals het micrometer vonkbrugje op do steminrichting
van Marconi (multiple tuner) ten doel, krachtige atmosferische ontladingen
naar de aarde af te leiden. Hij bestaat uit een kleine vonkenbaan met
kortsluiten
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Onder het in- of uitschakelen beweegt men de losse spoel
heen en weer om te kunnen vaststellen, in welken stand men
de grootste uitwijking bereikt.
Bij het regelen van de Tedefunken-ontvanginrichting ga men
als volgt te werk :
De omschakelaar wordt op ontvangen gezet (naar beneden ge
drukt), waardoor de gezamenlijke stroomloopen van den ont
vanger gesloten worden en gelijktijdig de wisselstroomkring
der seininrichting wordt geopend. Gedurende het ontvangen
loopt de motor door.
Om op 600 M. golf af te stemmen, wordt de dubbelpolige
omschakelaar, die zich onder de zelfinductiespoelen bevindt, op
„kurze Wellen” geplaatst en de daarbij behoorende vaste spoel
(volgens tabel) ingeschakeld. Hierop wordt de regelbare con
densator gedraaid in den stand, overeenkomende met 600 M.
golflengte (eveneens volgens tabel).
Vervolgens wordt de om een scharnier draaibare detectorspoel een weinig naar voren bewogen. De twee stopcontacten
van deze spoel worden in de stopgaten 0 en 600 geplaatst.
Binnen deze detectorspoel bevindt zich de vaste luchtnetspoel met 3 stopgaten, die bij spoel II met 4, 5 en 6 zijn
gemerkt. Het bij deze spoel behoorende stopcontact wordt in
gat 4 gestoken.
De luchtnetcondensator, die op 600 M. golf is gestemd,
wordt nu een weinig heen en weer gedraaid, totdat de juiste
plaats voor de sterkste geluiden is gevonden.
Wordt men door sterke atmosferische storingen gehinderd,
dan moet losser gekoppeld worden. Men verwijdert daartoe de
beweegbare detectorspoel een weinig van de vaste spoel, totdat
de storende teekens minder sterk worden. Bij het losser kop
pelen dient men telkens den regelbaren condensator eenigszins
te verstellen.
Om 450 en 300 M. golf te ontvangen regele men spoelen
en condensator volgens de aanwijzingen op de tabel.
Met de ontvanginrichting kunnen golven afwisselende van
200—2000 M. worden waargenomen.

Storingen bij de ontvanginrichting (systeem Telefunken).
1. Men ontvangt niets.
Weet men zeker, dat een station aan het seinen is en men
ontvangt niets of slechts zeer zwak, dan onderzoekt men op
de volgende wijze:
Allereerst gaat men na, of de bliksemafleider uitgeschakeld
is en of het luchtnet met de ontvangtoestellen verbonden is.
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Vervolgens vergelijkt men den stand der stoppen in de zelfinductiespoelen en dien van den condensator met de opgaven
van de tabel.
De tweepolige schakelaar onder de spoelen moet voor golven
beneden 800 M. op „kurze Wellen” staan.
Voorts draait men den regelbaren condensator langzaam over
de geheele schaalverdeeling van 0°—180°, totdat men teekens
waarneemt.
Het is hierbij noodzakelijk, de koppeling niet te los te maken
door de detectorspoel niet te ver van de luchtnetspoel te
verwijderen.
Hoort men thans nog niets of slechts zeer zwakke teekens,
dan kan men gerust aannemen, dat de detector te ongevoelig
of beschadigd is. In dit geval moet de tweede detector worden
ingeschakeld of, indien deze ook ongevoelig is, een nieuwe
worden ingezet.
De hiervoor aangegeven wijze van afstemmen met spoelen
en condensator wordt daarna nog eens herhaald, totdat de teekens
goed hoorbaar aankomen.
2. Men wordt door teekens van andere stations gestoord.
Bij groote geluidssterkte der aankomende teekens en bij
krachtige atmosferische storingen, wordt de minst gevoelige
detector ingeschakeld.
Wordt men gedurende het opnemen door andere seinen ge
stoord, dan wordt zoo los mogelijk gekoppeld en daarna door
scherpe afstemming met den condensator getracht, de storende
teekens weg te krijgen.
Men gebruikt daarbij den gevoeligsten detector, aangezien bij
losse koppeling de geluidssterkte belangrijk afneemt.

HOOFDSTUK XI.
Ontvanginrichting met magnetischen en kristaldetector (Universal crystal receiver).
Bij dezen ontvanger (zie bijlage 4) kunnen de magnetische
zoowel als de kristaldetector worden ingeschakeld met behulp
van een omschakelaar (7).
De magnetische detector (8) is in primaire schakeling, de
kristaldetector (16) in den secundairen kring opgenomen.
Bij den magnetischen detector wordt het grootste effect be
reikt, indien de grootste stroomsterkte verkregen is. Daarom
is deze met kleinen weerstand (2 è 3 J"b) rechtstreeks in den
Steehouwer, Radio IIe dl., 2e dr.
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luchtnetkring aan den voet opgenomen, waar een stroombuik is
(plaats, waar de grootste stroomsterkte heerscht).
De kristaldetector levert de beste resultaten op bij hooge
spanning, waarom deze dan ook niet rechtstreeks in de antenneketen is geschakeld, doch inductief in een tweeden kring is
opgenomen.
Bij de vroeger beschreven afsteminrichting (multiple tuner)
is de magnetische detector uitsluitend in inductieve schakeling
opgenomen, om meer storingsvrij te kunnen werken.
Aangezien slechts goede resultaten verkregen worden, indien
de weerstand der telefoons ongeveer gelijk is aan dien van den
detector, worden voor den magnetischen detector hoofdtelefoons
met een weerstand van 150
gebruikt. Voor den kristal
detector bezigt men telefoons, overeenkomende met den weer
stand van het kristal (2000 — 8000 ^).
Aan den seinsleutel der zendinrichting zijn twee contactveertjes bevestigd (20), die bij het seinen op elkaar drukken
en dan de lokale batterij (19) sluiten. De stroom doorloopt
de electromagneetjes (18), waardoor twee ankertjes (17) worden
aangetrokken. Bij het seinen is dan de detector uitgeschakeld.
Deze laatste bestaat uit een carborundumkristal, dat in een
koperen bus is opgesloten. Beide voorzorgen (opsluiting in
,de bus en uitsluiting met de electromagneetjes) dienen, om bij
het seinen het kristal tegen inductiestroomen te beveiligen.
Een batterij (24) met spanningsregelaar (23) dient om de
vereischte hulpspanning te leveren.
De primaire en de secundaire windingen der zelfinductiespoelen zijn in drie aftakkingen regelbaar.
De hierboven beschreven ontvanginrichting wordt met de
seininrichting van het Telefunkensysteem vaak samengevoegd,
welke vereeniging dan bekend staat onder den naam van
Marconi-Telefunken sein- en ontvangstation.

HOOFDSTUK XII.
Het luchtnet.
De meest voorkomende antenna voor scheepsstations zijn de
T en de 1 vormen (7’ antenne en „omgekeerde L” antenne),
welke in fig. 121 en 122 zijn aangegeven.
De antenne van den eersten vorm bestaat uit twee horizon
tale koperdraden , die tusschen de spreiders zijn opgehangen.
De spreiders zijn meestal van esschenhout gemaakt en zijn met
behulp van „strop isolatoren” aan het touw bevestigd, dat aan
de masten is vastgemaakt. Tusschen mast en touw bevinden
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zich ebonieten staafisolatorcn, die tegen regen beschermd worden
door een hollen zinken kegel (zie fig. 123). Deze laatste
isolator met zinken regenkap, wordt meer in het bijzonder
gebruikt voor de boveneinden van verticale antenna.
De strop-isolatoren bestaan uit touwwerk, dat met rubber is
overtrokken en zijn voorzien van oogen, waardoor een gegal
vaniseerde ijzeren ring is gestoken (fig. 124).

,Tn

Fig. 121.

Fig. 122.

Fig. 123. Ebonieten stnafisolatoron.

Fig. 124. Strop-isolfttor.

I
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Bij het T-vormige luchtnet zijn deze isolatoren aangebracht
tusschen spreider en mast (fig. 125); bij het q-vormige tusschen
spreider en luchtdraden (fig. 126). Bij dezen laatsten vorm gaan
de draden naar de toestellen in schuine richting omlaag; bij
den T-vorm zijn deze met het midden van de horizontale lucht
draden verbonden.

Fig. 125.

Fig. 126.

De antenne wordt over den „BradfiM”isolator (fig. 127) in
de seinhut geleid. Deze isolator heeft een zinken kegel als
regenbeschermer en bestaat uit een ebonieten stang, waarop
drie ebonieten schijven (D) zijn aangebracht. De verbinding
tusschen de draden, komende van het luchtnet en die, gaande
naar de toestellen, wordt gemaakt door een stalen staaf, die
het hart van den isolator vormt.
Op vaste stations gebruikt men nog waaier-antenna- (fig. 128)
en parapluie-antenna (fig. 129), terwijl op oorlogschepen de
fuik-antenne (fig. 130) veel in zwang is.
Op groote kuststations, die altijd met hetzelfde ver verwij
derde vaste station werken, is een luchtnet van bijzondere
samenstelling in gebruik.
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Fig. 127. „Bradfield” invoer isolator met schroefsleutel (Z>).
C asbostringen. D ebonieten schijven (anti-vonkschijven).
Z zinken kap tegen den regen.
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Een klein deel is verticaal en een zeer groot gedeelte loopt
horizontaal, tegengesteld aan de richting, waarin de uitstraling
hoofdzakelijk moet plaats hebben (fig. 131).
De verschillende vormen spreken voor zichzelf.

Fig. 128.

Fig. 129.

Waaier-antenne.

Parapluie-antenne.

z
Fig. 130.

Fig. 131.

./

Fuik-antenne.

Antenne voor gerichte golven.
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HOOFDSTUK XIII.
Sein- en ontvangtoestellen in gebruik bij de
Nederlandsche Telegraafmaatschappij
RADIO—HOLLAND.
De seintoestellen, welke door deze maatschappij op Ilollandsche schepen worden gebezigd, komen in hoofdzaak overeen
met die, welke hiervoor onder hoofdstuk IX (Telefunken)
zijn behandeld.
Aangezieri de beschrijving dezer toestellen vrij uitvoerig
plaats vond, kunnen we daarom volstaan met een opsomming
der voornaamste verschillen. Aan de hand van de bijgevoegde
foto’s zal het dan niet moeilijk zijn, de werking ervan vol
komen te begrijpen.
Een van de voornaamste verschillen in vorm vertoont de
seincondensator, die veeleer aan den marconicondensator doet
denken.
Deze bestaat uit twee condensatoren, die respectievelijk 20
en 14 zinkplaten bevatten, met glas als diëlectricum en olievulling.
Voor een 600 M. golf zijn beide groepen parallel verbonden,
terwijl voor 300 en 450 M. achtereenvolgens 14 of 20 platen
worden ingeschakeld. In fig. 136 zien we den condensator met
smoorvonk en koppelspoel afzonderlijk afgebeeld; zij vormen
tezamen de primaire hoogfrequente keten.
De wisselstroommachine heeft een grooter toerental dan de
Telefunken-generator, hoewel de eerste, evenals de laatste een
wisselstroom met 500 perioden levert.
De oorzaak ligt hier in het polental.
Waar de Telefunkenmachine bij 1500 omwentelingen met
20 poolparcn een wisselstroom van 30.000 perioden per minuut
of 500 per seconde opwekt, daar zijn deze getallen bij den
Radio-Holland generator (Smit Slikkerveer) voor de omwentelingssnelhcid 2500 p. m. en voor het getal poolparen 12, om
dezelfde wisselstroomfrequentie op te leveren (ga dit na).
Tenslotte zijn de beschermmiddelen van degeneratorwindingen
gelijksoortig aan die van de Marconi-installaties, aangezien
hierbij eveneens in den regel van een beschermlamp gebruik
wordt gemaakt.
Op de foto, fig. 132, zien we het schakelbord, waarop ge
monteerd een Volt- en een Ampèremeter en controlelamp.
Voorts bevinden zich op dit schakelbord links de gelijkstroomschakelaar waarboven de voltmeterafsluiter. Rechts vinden we
den wisselstroom schakelaar metkortsluiter voor den Ampèremeter.
In het midden op het schakelbord zien we van boven naar
beneden: een zekering voor de controlelamp, een schakelaar
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voor die lamp, vier zekeringen, waarvan er twee voor den
gelijkstroommotor en twee voorden wisselstroomgenerator dienen,
alsmede een rij aansluitknoppen (draadbundel rechts zichtbaar).
Onder het schakelbord bevindt zich de hittedraadampèremeter,
die in de aardgeleiding is opgenomen.

Fig. 132. Seintoestellen der N. T. M. „Radio-Holland” a/b van de
sleepboot „Zeeland” v/d firma Wijsmuller.

Op de tafel zien we voorts de smoorvonk en den seincondensator (verzonken in de tafel opgesteld), terwijl langs den
achterwand zijn gemonteerd een schuifzelfinductie, een koppel
spoel en een verlengspoel (boven).
Op de foto fig. 133 zien we tenslotte den seinsleutel, waar-

153

achter de grof- en de fijnregelaar voor de primaire gcneratorspanning en links daarvan aan den wand de zend- en ontvangomschakelaar zich bevinden.

r
: 1

Fig. 133. Radiohut a/b van do sleepboot „Zeeland” v/d firma Wijsmuller.
Hieronder volgen nog enkele foto’s van onderdooien en van
complete zendinrichtingen zooals deze door de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek (N. S. F.) te Hilversum ten dienste der
R.-H. Maatschappij worden gemaakt.
De ontvangtoestellen worden grootendeels door de fabriek
Smitt, Bilthoven, vervaardigd.

Fig. 134.

2 K.AV. station R.-H. (inwendig) (Nederlandscbo
Seintoestellen Fabriek.)
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Fig. 136. Condensator, smoorvonk en koppelspoe], te zamen
vormend de geheele II. F. primaire (N* S. F.).

1

Fig. 137.

Toonoontroleur (N. S. r.).
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Fig. 138.

2 K.W. installatie R.-H. (N. S. F.).

HOOFDSTUK XIV.
Eenige oorzaken, die aanleiding geven tot storing
in de voornaamste sein- en ontvangtoestellen
(1 l K.W. installatie.)

I. SEINEN.
1. Het anker van den motor gaat niet draaien bij het aan
zetten (hoofdschakelaar in).
a. Borstels niet goed gesteld.
b. Veldwindingen stuk.
c. Zekeringen verbrand.
d. Draad los aan minimaal automaat.
e. Isolatie in aanloopweerstand.
„
in veldregelaar.
f-
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2. Het handvat van den aanloop weerstand],1 blijft niet tegeii
de minimaal-automaat aankleven.
a. De windingen zijn kortgesloten.
b. De spiraalveer in de holle as drukt te sterk (niet
goed gesteld).
3. De machine draait, doch de lamp op het wisselstroomschakelbord brandt niet.
a. De lamp is stuk.
b. De toevoerdraden zijn los.
c. De borstels op de sleepringen drukken niet of on
voldoende.

4. De schakelaar op het wisselstroombord wordt ingezet, doch
bij het neerdrukken van den seinsleutel werkt de magne
tische sleutel niet.
a. Magnetische sleutel niet goed geregeld; isoleercnd vuil
of papier aan de contacten.
b. Uitschakelaar aan seinsleutel heeft geïsoleerde contacten.
c. De seinsleutel heeft vuile of verbrande contacten.
cl. Een van de verbindingen aan het schakelbord, pri
maire van den transformator, magnetischen sleutel,
seinsleutel of regelbare zelfinductie is los.
5. De laagfrequentie-kring blijkt goed, doch er springt in den
hoogfrequentie-kring geen vonk over.
ci. De isolatie der secundaire windingen van den trans
formator is doorgeslagen of de draad is gebroken.
(De stroomdoorgang wordt beproefd met een element
en een telefoon).
b. De smoorspoelen laten geen stroom door (onderzoek
als voren).
c. De vonkruimte is te groot voor de op te wekken golf.
cl. De condensator is doorgeslagen (bij het onderzoek ver
bindt men de secundaire einden van den 10" Ru hm kor ffinductor aan den condensator; indien een vonkje van 3
a 4 millimeter tusschen de vonkballen overspringt,
is de condensator goed.

II.

ONTVANGEN.

1. Er wordt geen geluid in de telefoon gehoord, terwijl men
weet, dat er wordt gedeind.
ci. De luchtdraad heeft aardverbinding.
b. De bovenplaat van de „earth arrester” heeft aardver
binding (staat in geleidend verband met onderplaat).
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c. De luchtdraad is van de toestellen geïsoleerd.
d. Het micrometervonkbrugje is kortgesloten (schroef
geheel ingedraaid).
e. De magnetische detector is afgeloopen.
f. De primaire van den magnetischen detector is gebroken.
De secundaire is gebroken.
De telefoonkoorden zijn inwendig stuk.
i. Het trilplaatje van de telefoon raakt de kernen.
De om windingen der kernen zijn stuk.
De kortsluitende contacten aan den seinsleutel blijven
in voortdurende aanraking.
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Bovendien kunnen inwendig condensatoren en spoelen ge
breken hebben, hetgeen echter weinig voorkomt, daar de toe
stellen er op zijn gemaakt, om in alle weersgesteldheden en ook
bij eene minder zorgvuldige behandeling dienst te doen.
Men onderzoekt spoelen voor stroomdoorgang met element
en galvanometer of, bij hoogen weerstand, met element en
telefoon.
Door een tikje tegen het ijzeren snoer onderzoekt men de
secundaire omwinding van den detector (men wekt door veldwijziging een inductiestroompje op), de telefoon, den telefooncondensator, de magneten en kortsluitende contacten.
De magneten moeten zoo zijn geplaatst, dat een licht ruischen
wordt gehoord, indien het uurwerk loopt.
Voor men overgaat tot het onderzoek der verschillende onderdeelen, overtuigt men zich, dat alle schroeven goed zijn aan
gedraaid, zich geen vuil tusschen de contactpunten bevindt en
dat de verbindingen overeenkomstig het schakelschema zijn
gemaakt.
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Een drietal lijsten van vragen,
zooals deze op de examens voor het Kijkscertificaat le of
2e klasse mondeling aan de candidaten werden gesteld.
I

19 17.
(30 minuten.)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Wat is de eenheid van capaciteit, weerstand, zelfinductie,
stroomsterkte, hoeveelheid?
Hoe luidt de wet van Ohm en in welke korte formule
wordt ze uitgedrukt?
Wat is een condensator?
Welke soorten van condensatoren kent ge?
Verklaar den seincondensator van het 1-J- K.W. Marconi
scheepsstation ; teeken de verschillende schakelingen.
Welke invloed hebben deze schakelingen op de uitge
zonden golven?
Wat is een transformator; teeken en verklaar den hoogspanningstransformator van het 14 K.W. station.
Verklaar den motor-generator.
„
de omvormer.
Bij welke scheepsinstallaties gebruikt men omvormers?
Welke vonkontladers gebruikt men op de nieuwere Marconi
stations ?
Verklaar den accumulator, noem de onderdeden op; wat
weet ge van het zwavelzuur en van het water, noem
enkele gebreken bij accumulatoren?
Welke voorzorgen neemt ge, alvorens een accumulatoren
batterij te gaan laden?
Hoeveel Ohm heeft de vaste weerstand op het schakel
bord der laadinrichting, hoeveel Ohm hebben de lampen?
Tot welke spanning loopt een cel op gedurende het laden;
wat is de spanningsgrens voor ontlading?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

19 18.
(3/4 uur.)
Wat heeft men noodig om een seinstation samen te stellen ?
Idem voor een ontvangstation?
Welke stroombronnen worden in den regel voor seinstations gebezigd?
Waar bevindt zich op een schip de scheepsdynamo ?
Kunnen we ook rechtstreeks gelijkstroom voor onze seintoestellen gebruiken?
Waartoe dient de omvormer en hoe komt de stroom in
de seinhut?
Indien bij het inzetten van den hoofdschakelaar de motor
niet gaat draaien, waar kan dan de fout liggen?
Wat gebeurt er indien meer veldweerstand wordt inge
schakeld ; verklaar uw antwoord ?
Hoeveel perioden heeft de wisselstroom bij de 1-| K.W.
en bij den -i- K.W. omvormer?
Hoe kunt ge dat berekenen ?
Hoe komt het, dat een motor gaat draaien, indien dooi
de ankerwindingen een stroom wordt geleid ?
Wijs den aanloopweerstand en den veldregelaar aan.
Welk instrument bevindt zich aan den aanloopweerstand
en waartoe dient het?
Welke toestellen doorloopt de dynamostroom vanaf den
hoofdschakelaar ?
Hoeveel spitsen hebben de roteerende ontladers van de
1-i K.W. en van de •£• K.W. seininrichting systeem Marconi?
Hoeveel polen hebben die machines?
Wat weet ge van de condensatorontlading bij die installaties?
-Welk instrument bevindt zich aan den seinsleutel, dat
betrekking heeft op de ontvangtoestellen?
Waartoe dient de magnetische sleutel; geef een schema
tische voorstelling en verklaar de werking.
Welke frequentie heeft het anker van den magnetischen
sleutel ?
*
Hoe noemt men den stroom, die het vonken aan den
seinsleutel veroorzaakt ?
Noem de voornaamste verschillen tusschen de 1| en de
| K.W. seininrichting.

I
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23. Waarom heeft men bij de | K.W. geen magnetischen
sleutel noodig?
24. Hoe regelen we de golflengte bij de IJ, en bij de -J- K.W.?
25. Teeken den seincondensator (inwendige schematische voorstelling) IJ K.W.
26. Waar vindt men in den luchtdraad de spanning en waar
de stroomsterkte maximaal?
27. Verklaar den inductor van RüHMKORFF van de noodinstallatie.
28. Waartoe dient de commutator daarbij?
29. Waartoe dient de condensator in den voet en waaruit
bestaat hij ?
30. Hoe wekken we een inductiestroom op ?
31. Wanneer is de spanning van den inductiestroom het grootst
bij den inductor van Ruhmkorff, bij het verbreken of
bij het herstellen vani het contact?
32. Teeken het verloop van
i
die spanning en geef daarvan
een verklaring.
33. Welk doel heeft de earth-arrester ?
34. Wat vindt ge alzoo op het schakelbord der IJ, K.W.?
35. Hoe zijn volt- en ampèremeter in de ketens geschakeld?
36. Welke detectoren kent ge?
37. Hoe werkt de magnetische detector?
38. Kunnen we met elke kristalsoort zonder meer opnemen?
39. Waar wordt de electrolytische detector gebezigd en ver
klaar de werking?
40. In welke verhouding wordt de vloeistof ontleed?
41. Welk periodental heeft de wisselstroom uit een telefunkenmachine ?
42. Hoe wordt het veld gevoed?
43. Waartoe dienen potentiometer en fijnregelaar?
44. Hoe is de koppeling bij Telefunken tusschen gesloten en
open kring?
45. Beschrijf de ontvanginrichting van Telefunken.
46. Welke detectoren bezigt men daarbij ?
47. Wat doen we als de hittedraadmeter stuk is?
Steehouwer, Radio II* dl., 2edr.
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1919.
(45 minuten.)
1. Hoe werkt u met den multiple tuner? Wat noemt men
den luisterstand ? Hoe gaat u over op afgestemd ? Hoe
koppelt u losser? Wat geschiedt er als de driearmige
schakelaar verschoven wordt? Verzwakt door losser kop
pelen ook ’t geluid, dat men wenscht op te nemen? Hoe
wordt de M. T. afgestemd voor losse koppeling? Hoeveel
kringen ?
2. Telefunken ontvanger. Hoe koppelt u losser? Op welke
wijzen is de buitenste spoel draaibaar? Wat ontbreekt er
aan het ontvangtoestel zooals u ’t hier ziet? Hoeveel
kringen? Weleens drie kringen?
3. Welke detectoren kent u?
Teeken op ’t bord den magnetischen detector en verklaar
de werking. (Zeer gedetailleerd vragen omtrent den in
vloed van H.F. stroomen op het verstoren van ’t remanent
magnetisme in het stalen snoer).

4. Kristaldetectoren. Noem enkele soorten? Waarop berust
de werking? Waartoe dient soms een spanningsbatterij
met potentiometer ? Hoe verklaart ge de werking door
middel van een aangelegde spanning?
5. Wat verstaat ge onder een magnetisch veld? Krachtlijnen?
Homogeen veld? Ontstaat er een stroom in een geleider,
indien deze evenwijdig aan de krachtlijnen in een homo
geen veld verplaatst wordt? Hoe kan men door middel
van een magneet en een draad een stroom doen ontstaan?
Hoe verloopen de krachtlijnen in een ijzeren ring, indien
deze in een magnetisch veld geplaatst is? Is er in be
ginsel onderscheid tusschen een magnetisch veld, opgewekt
door een stroomgeleider en een veld van magneet?
6. Hoe wekt men electrische stroomen op? Noem enkele
elementen. Waartoe dient de bruinsteen bij het Leclanché
element? Wat zou er geschieden zonder dien bruinsteen ?
7. Welke soorten van electriciteit onderscheidt men? Wat
is het verschil daartusschen ? Als een plaat electrische
lading heeft, wordt deze dan verhoogd door nadering van
een tweede plaat? Zou men bij het seinen gebruik kunnen
maken van een electriseermachine ?

8. Verklaar het schakelbord voor de accumulatorenbatterij,
Waartoe dienen de accu’s aan boord?

r
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9.

De noödinrichting Verklaar den RuiiMKOKFFschen klos door
een teekening op ’t bord. Waartoe dient die condensator?
Waartoe die onderbreker? Teeken den klos, zooals die in
p. a. geschakeld is. Waartoe dient dan de Ruhmkorff?
Waarom teekent u die vonkpolen aan verschuifbare stangen?
Waartoe dient de ijzeren kern? Is dat ijzer noodzakelijk?
Is bij eiken transformator een ijzeren kern noodzakelijk?

10. 14- K.W. scheepsstation Marconi. Schets den gelijkstroomkring. Waartoe dient de aanloopweerstand ? Waartoe de
veld weerstand? Wat doet men om ’t aantal toeren te
verhoogen en waarom loopt de motor sneller bij verzwak
king van ’t veld? Waarom automatische uitschakeling?
Waardoor springt het handvat terug, als de stroom verbroken
wordt? Teeken den laagspannings-wisselstroomkring. Waar
toe die lange lamp? Hoe ziet ge, of wisselstroom aanwezig
is? Wat hebt u daar naast den seinsleutel geteekend?
(magnetische sleutel). Verklaar daarvan de werking. Teeken
den volgenden kring. Wat gebeurt daar in dien transfor
mator? Waarom teekent u dien condensator regelbaar?
Welke is de laatstgeteekende keten (II.F.)? Kunnen in deze
laatste keten de capaciteit en de zelfinductie niet-regelbaar
zijn ? Waarom niet? Bestaat er dus verband tusschen C, L
en z? Noemt u de formule, waardoor dit verband uitgedrukt wordt?

1
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BIJLAGE 1.

Schema van het sein- en ontvangstation, volgens Marconi (1-V K.W. scheepsinstallatie).
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A Seininrichting.
I gelijkstroomkring, (direct current circuit)*.
II laagfrequentie wisselstroomkring (low frequency alternating current circuit).
III hoogspanningskring (high tension circuit).
IV gesloten hoogfrequentiekring (closed highfrequency circuit).
V open hoogfrequentiekring of antennekring
(aerial circuit).
1 hoofdschakelaar (main switch)
2 zekeringen (fuses).
3 aanloopweerstand (starter),
4 handvat (starting handle).
5 minimaal-automaat (no-volt release).
6 veldregclaar (fieldregulator).
7 handvat (field handle).
S veldwindingen (fieldwindings).
9 bcschermlampen (guard lamps).
10 collector met borstels, i omvormer (eon11 sleepringen (slip rings) I
verter).
12 lamp op wisselstroomsehakelbord.
13 schakelaar voorden wisselstroom-(a.c.switch).
14 ampèremeter.
14a voltmeter.
15 regelbare zei (inductie met ijzeren kern (low
frequency iron core inductancc).
16 seinsleutel (manipulating key).
16a magnetische sleutel (magnefic key).
17 transformator (transformer).
18 smoorspoelen (choke coils).
19 vonkenbrug (discharger).
•20 condensator (main condenser).
21 schuifzel(inductie (sliding inductance).
22 primaire winding van den hoogfrequentictransformator (jigger primary).
23 secundaire (jigger secundary).
24 antenne afstemspoel of luchtnetverlengspoel
(aerial tuning inductance).
25 resonantielamp (tuning lamp),
26 aardverbindingsplaten (earth arrester).
27 aarde.
28 antenne of luchtnet (aerial).
B Ontvanginrichting.
Ia antennekring (aerial circuit).
Ila tusschenkring (intermediato circuit),
lila detectorkring (detector circuit).
29 micrometer vonkbrugje (micrometer sparkgap).
30jyantenne afstemspoel of lucbtnetverlengspoel (aerial tuning inductance).
31 antenne condensator (aerial condenser).
32 shuntspoel tegen statische ladingen (shuntcoil).
33 | op elkaar induceerendo spoelen.
34
35 tusschencondensator(intermedia!econdenser).
36 | op elkaar induceerendo spoelen.
37
De spoelen 34 en 36 zijn ten opzichte van
33 en 37 over een boog van 90“ draai
baar door middel van den koppelingsknop
(intensifier handle), welke niet op de
teekening is aangegeven.
38 detector condensator (detector condenser).
39 telefoon.
40 telefoon condensator (telephone condenser).
41 magnetische detector (magnetic detector).
♦ . Als overgangsmaatregel zijn de Engelsche.
benamingen tussohen haakjes geplaatst.
■

BIJLAGE 2.
Schema van het | K.W. scheepsstation (Marconi).
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secundaire „
smoorspoelen.
draaiende vonkenbrug.
vaste condensator.
regelbare zelfinductie, tevens primaire
hoogfrequentie-transformator.
secundaire van den hoogfrequentietransformator.
luchtnet yerlengspoel.
antenne of luchtnet.
aardverbindingsplaten (earth
arrester).
resonantielamp.
aarde.

B.
18
19
20
21
22
23

Ontvanginrichting (plain tuner).
micrometer vonkbrugje.
shuntspoel tegen luchtstoringen.
luchtnet verlengspoel.
regelbare condensator.
regelbare induceerende spoel.
zelfinductiespoel voor den detectorkring.

24

regelbare condensator voor den detectorkring.
magnetische detector.
telefoon condensator.
telefoon.

25
26
27

ir

Seininrich ting.
sleepringen van den omvormer,
beschermlamp.
zekeringen.
regelbare zelfinductie.
seinsleutel.
primaire van den transformator.

Bij de seininrichting is uit het sohema
de gelijkstroom kring weggelaten, daar die
gelijk is aan dien der 1^. K.W. stations.

BIJLAGE 3.
Schema van de seininrichting, systeem Telefunken.
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gelij kstroomkring (G-leichstromkreis).*
wisselstroomkring (Wechselstromkreis).
hoogspanningskring (Hochspannungskreis).
gesloten hoogfrequentiekring (Stoszkreis).
open hoogfrequentiekring (Antennenkreis)
scheepsdynaino.
hoofdschakelaar (TIauptschalter).
zekeringen (Sicherungen).
aanloopweerstand (Anlasser).
handvat (Handrad).
minimaal-automaat (autoinatischer Schalter).
veldregelaar (Umlaufsregler).
handvat (Handrad).
veld windingen (Feldwickelung).
beschermingscondensatoren(Hochfrequenz-Ueberspannung-Schiitzkondensatoven).
collector met borstels (motor).
ijzeren trommel met nokken.
spannirigsregelaar (potentiometer) (Tonschieber).
handvat (Handrad).
primaire om windingen v/d wisselstroommachine.
secundaire
•n
r>
»
fijn regelaar (feinstufiger Regulier-Widerstand).
schakelaar ■voor den wisselstroom (doppelpoliger
Schalier).
voltmetcr (soms frequentie-meter).
ampèremeter voor wisselstroom.
voltmeter voor wisselstroom.
regelbare zelfinductie met ijzeren kern (Primardrossel).**
seinsleutel (Taste).
transformator.
snioorvonkenbaan (Löschfunkenstrecke).
vaste seincondensator (3 Leidsche flesschen)
(Stoszkreiskondensator).
bijregelaar voor de zelfinductie.
hittedraad ampèremeter (Hitzdrahtamperemeter).
aardverbindingsplaten.**t*1
aarde.
regelbare zelfinductiespoel (Stoszkreisspule).
luchtnet verlengspoel (Luftdraht-Abstimmspule
oder Variometer).
luchtnet (Luftdraht).
**

*

18

X.

*£

O”

~

Als overgangsmaatregel zijn de Duitsche be
namingen tusschen haakjes geplaatst. •
** Op sommige stations is deze spoel niet
regelbaar.
♦** Alleen in gebruik, waar geen zend-ontvangoraschakelaar gebezigd wordt.

BIJLAGE 4.

Schema van de ontvanginrichting met magnetischen en kristaidetector
(universal crystal receiver).

luchtnet.
aardverbindingsplaten (earth
arrester).
3 aarde.
4 micrometer vonkbrugje.
5 luchtnet-verlengspoel.
6 regelbare condensator.
7 schakelaar om van magn. det. op
kristal det. over te gaan.
8 magnetische detector.
9 telefoon condensator.
10 telefoon met lagen weerstand.
11! schakelaar met 3 contactpunten ter
14 i
regeling van de zelfinductie.
12 || op elkaar induceerende spoelen,
13 I
15 regelbare condensator,
16 kristaidetector in metalen bus.
17 weekijzeren ankertjes,
18 electromagneten.
19 locale batterij.
20 veertjes aan den seinsleutel.
21 telefooncondensator.
22 telefoon met hoogen weerstand,
23 spanningsregelaar (potentiometer).
24 batterij voor den detector.
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ELECTROTECHNISCH
INGENIEURS
- BUREAU -

„K0UMAN8 & POLAK"
Schiekade 177 - Tel. 12658
PhilipsEtiblamp
Prijs f12,50.

ROTTERDAM

Complete zend- en
ontvangstations
voor draadlooze tele
grafie en telefonie.
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PHILIPS’ hoog- en
laag-vacuum Idmpen.

Installaties voor sterk en
zwakstroom. Adviezen.
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- MICROFOONS CONDENSATOREN
TELEFOONS enz.

Lamp-ontvangtoestel met
ebonieten frontplaat.
Terugkoppeling, groote
storingsvrijheid, f 42,50.
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„Electrotechnische Industrie”
v/h. Willem Smit & Co.
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Motor-generator voor Draadlooze Telegrafie a/b. Stoomschepen.

Fabriek van DYNAMO’S, ELECTROMOTOREN,
STOOM DYNAMO’S voor Gelijk- en Wisselstroom.
Reparatie-1 nrichting van Electrische
::
van elk fabrikaat.

machines

P. M. TAMSON
NIEUWSTRAAT 7 & 9

-

’sGRAVENHAGE

TELEF. NO. HAAG 2533

Fabriek van

moderne radio-apparaten en
complete stations,
zoowel voor gedempte als voor ongedempte golven.
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Levert uit voorraad of binnen korten tijd na bestelling:
Inductor-zendstations voor korte afstanden.
Machine-zendstations voor lange afstanden.
Lamp-zendstations voor korte en lange
afstanden.
Ontvangststations voor gedempte en onge
dempte golven (Lamp-ontvangers).
Laag- en hoogfrequent versterkers.
Golfmeters.
Contróle-toestellen voor telefoons.
Onderdeelen van apparaten zooals:
Zoemers, verschillende detectoren, variabele
lucht-condensatoren ,
blok-condensatoren,
normaal-spoelen, variometers, potentiometers, enz. enz.
Smoorvonkbanen, Leidsche flesschen, olieplaatcondensatoren,
koppelings-spiralen,
seinsleutels, enz. enz.

Leverancier van

de Ministeries van Oorlog, Marine,
Koloniën en Waterstaat
benevens van verschillende particuliere Maatschappijen.
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Gebr. HAZELZET

HOOGSTR. 132

Accumulatorenfabriek
Laden en Herstellen
Telef. 4990

Rotterdam

VARIABELE
PLATEN-CONDENSATOR
GESCHIKT VOOR ELKE
O NT VA N G-INRICHTING
Maximum cap. ± 0.016 mfd.
PRIJS F 12,
franco

Verkrijgbaar bij J. A. RUBENKAMP,
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Den Haag
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