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VOORWOORD.
Toen gedurende de afgeloopen winter door mij in ver
schillende plaatsen van ons land radiovoordrachten werden
gehouden, viel het mij op hoevelen belang stellen in een
elementaire verklaring der radioverschijnselen. Naast de
velen, die zich alleen met het resultaat — radiomuziek en
radiovoordracht — tevreden stellen, zijn er vele anderen
die gaarne een behoorlijk inzicht wenschen te bezitten be
treffende het wezen der radio en die beter doel en werking
der bij de ontvangtoestellen gebruikelijke onderdeden
willen leeren begrijpen.
Aangemoedigd door het succes van genoemde voor
drachten, besloot ik de grondbeginselen der radio, voor
zoover deze voor den radioamateur van belang zijn, in
boekvorm uit te geven. Velen zullen hierin terug vinden,
wat door mij op de voordrachtavonden werd verteld.
De stof werd verdeeld over twee deeltjes. Aangezien beide
deeltjes een aaneensluitend geheel vormen, zal in het tweede
deeltje meer dan eens naar het eerste worden verwezen.
Om de werkjes meer geschikt te maken voor hen, die
eenige wiskundige kennis bezitten, zijn op verschillende
plaatsen in „opmerkingen”, die men overigens zonder eenig
bezwaar kan overslaan, formules opgenomen of ontwikkeld.
Ten slotte een woord van dank aan allen, die mij bij de
bestudeering der radio en de samenstelling van deze werkjes
zoo welwillend bijstonden.
DE SCHRIJVER.
Juni 1925.

TWEEDE DRUK.
Nog voor 1925 was afgesloten kwam de uitgeefster tot
mij met het verzoek de tweede druk van dit deeltje te be
werken, maar liefst zoo dat uitbreiding tot een minimum
beperkt bleef. Ik heb mij hieraan gehouden, voegde hier
en daar slechts een kleinigheid toe en verbeterde enkele
drukfouten.
DE SCHRIJVER.
December 1925.
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HOOFDSTUK I.
Electrische stroomen.
§ 1.

De bouw van de materie.

Het is van algemeene bekendheid dat de stof opge
bouwd is uit moleculen en dat deze moleculen in den regel
uit minstens 2 nog kleinere deeltjes, z.g. atomen bestaan.
Jaren lang heeft men deze atomen wel als de kleinste
bouwsteentjes beschouwd. De onderzoekingen in het
laatst van de vorige eeuw deden vermoeden dat er nog
kleinere deeltjes moesten zijn, deeltjes welke een z.g.
electrische lading bezitten en electronen worden ge
noemd.
Vooral in de twintigste eeuw zijn tal van onderzoekin
gen en verrassende ontdekkingen gedaan, die ons een blik
hebben gegeven niet alleen op de eigenschappen dezer
electronen, maar vooral ook op den bouw van de ma
terie.
Het mag wel als vast staand beschouwd worden dat een
atoom niet één klompje vaste materie is, maar dat deze
voor ons gewoon begrip veel meer een ledige ruimte is,
waarin om een materieele kern electronen met een groote
snelheid cirkelen. Het atoom heeft daarmede in onze
voorstelling het aanzien gekregen van een miniatuur
zonnestelsel.
Het stuk ijzer of staal, dat we volgens onze gewone
opvatting hard noemen, dat we aanzien als één stuk
materie, waarvan we oppervlakkig meenen dat het in al
zijn onderdeden uit vaste materie bestaat, krijgt, door
den wetenschappelijken bril bekeken, wel een wonderlijk
aanzien. We kunnen het ons wel moeilijk voorstellen,
dat het meerendeel van de ruimte die het ijzer inneemt,
werkelijk stoflooze ruimte is. Maar nog wonderlijker
5
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lijkt het ons als we weten dat het in al die atomen als
het ware leeft, dat ook de atomen en moleculen op hun
beurt weer bewegen, dat alles een en al beweging is. Al
deze bewegingen zijn moge lijk door de ruimten, die zoo
fijn zijn, dat geen gasdeeltjes (dit zijn immers ook mole
culen) zich daarin kunnen bewegen. Toch veronderstelt
men dat de ruimten gevuld zijn en wel met een zeer, zeer
ijle stof, de z.g. aether. Of deze werkelijk bestaat is abso
luut niet zeker; nemen we haar aan, dan wordt het gemakkelijker vele natuurkundige verschijnselen op be
vattelijke wijze te verklaren. In deze ijle stof kunnen de
electronen zich zonder eenigen weerstand bewegen.
Aanvaarden we dit alles, dan kunnen we ons ook voor
stellen, dat de electronen, die niet al te vast ge
bonden zijn aan bepaalde atomen, zich onder bepaalde
invloeden vrij gemakkelijk in de stof kunnen verplaatsen.
§ 2.^Positief en negatief geladen.

i
!i

II

-
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Wanneer men een glazen staaf wrijft met een zijden
doek, blijkt dat de staaf de eigenschap bezit om b.v.
een vlierpitbolletje aan te trekken, ’t welk na aanraking
weer wordt afgestooten. Wrijft men daarna een eboniet staaf met den zijden doek en nadert men daarmede het
zelfde vlierpitbolletje, dan wordt dit weer aangetrokken.
Hieruit volgt, dat de glazen staaf —ma aanraking met het
bolletje — daarop juist de tegengestelde werking heeft
als de cbonietstaaf. Men zegt: beiden hebben een ongelijk
namige lading. De lading van de glasstaaf heeft men
destijds positief, die van de ebonietstaaf negatief ge
noemd. Waarin bestaat nu volgens onze tegenwoordige
opvatting der electriciteit dit verschil?
De electronen bezitten, zooals uit het onderzoek is
gebleken steeds een negatieve lading; zij bezitten het
kleinste electriciteitskwantum, dat men tot nu toe heeft
gevonden. Indien nu een atoom een zeker aantal elec
tronen bezit en naar buiten geen electrische werking
vertoont, dan moet de kern van het atoom een zoodanige
positieve lading bezitten, dat het de negatieve lading
Z elerctronen. compenseert.
ou [men uit dit atoom één electron verwijderen, dan
6

zou de positieve lading van de kern niet geheel gecom
penseerd worden en het atoom zou positief electrisch
zijn. Toevoeging van één of meer electronen aan het
normale aantal zou het atoom negatief maken.
Wanneer nu een lichaam positief is, dan bevat dit
minder electronen dan het in electrisch-neutralen toe
stand zou bezitten. Heeft het een surplus aan electronen
dan noemt men het negatief. Dus:
Een lichaam dat te veel electronen bezit heet negatief,
een lichaam dat te weinig bezit heet positief geladen.
§ 3. Goede en slechte geleiders.
In alle stoffen verplaatsen de electronen zich niet even
vlot. Worden ze gemakkelijk van het eene in het andere
atoom doorgegeven, dan spreekt men van een goed ge
leidende stof of goede geleider of een conductor. Geschiedt
deze doorgave zeer moeilijk, schijnen dus de atomen zeer
behoudend te zijn, dan heeft men met een slechten ge
leider of isolator te doen. Tusschen goede en slechte ge
leiders staat een groep, die men gewoonlijk aanduidt
als halfgeleiders.
§ 4. Electrische stroomen.
Indien door een geleider een electrische stroom gaat,
dan moet deze opgevat worden als een strooming van
electronen. Dit maakt het mogelijk om in zeer vele
stroom te vergelijken miet'
een
vloeistofstrod0
Denkt men zich twéé
metalen bollen A, en
B (fig. 1), waarvan de
eene negatief, de andere
positief geladen is, dan
zal, als men de ge
leidende verbinding tus
schen A en B tot stand
brengt, gedurende een enorm kort tijdsdeeltje een electri
sche stroom ontstaan door den verbindingsdraad: de
electronen stroomen van den negatief geladen bol naar
den positief geladen. Ongetwijfeld is dit voor velen een
conclusie, die wel wat ongewoon is. Immers men zegt
7

gewoonlijk: een stroom gaat van plus naar min. Volgens
de hierboven gegeven verklaring moeten we echter zeggen:
de electrische stroom gaat van min naar plus. Inderdaad
is dit laatste eigenlijk juist. Dat men dit in de praktijk
niet doet, spruit voort uit het vroeger aangenomen stand
punt, dat de stroom van een positief geladen lichaam
naar het negatief geladen gaat. Voor onze latere be
schouwingen is het van zeer veel belang zich nu reeds
met de nieuwe zienswijze vertrouwd te maken. Verbindt
men dus een weerstand aan de klemmen van een ac^u
dan moet men zich voorstellen dat er een electroiw^
stroom van de —klem door den weerstand naar de -j-klëm
gaat; binnen in de accu gaat deze van de -f-plaat naar de
—plaat. De minplaat heeft dus altijd een teveel, de plusplaat een te kort aan clectronen. i
§ 5. Potentiaal en Potentiaalverschil.
Het teveel of te kort aan clectronen‘op lichamen veroor
zaakt dat er van deze lichamen, een zekere, eigenaardige
drang uitgaat, welke naar de vereffening der ladingen
streeft. Deze drang duidt men aan door het begrip poten
tiaal of spanning. Terwijl het positief geladen lichaam
de neiging heeft clectronen tot zich te trekken, heeft het
negatief geladen de neiging ze af te geven. Van het eerste
zegt men dat het een positieve, van het ander dat het een
negatieve potentiaal bezit. Tusschen beide bestaat een
potentiaalverschil of spanningsverschil, ’t welk gelijk is
aan de som van beide potentialen. Ook indien het eene
lichaam positief geladen en het andere neutraal of minder
sterk positief geladen is dan het eerste, zal een potentiaal
verschil optreden. Indien nu een potentiaalverschil
tusschen twee lichamen bestaat, zal — zoodra een ge
leidende verbinding tot stand gebracht wordt — tusschen
deze een electrische stroom ontstaan. Dus:
Voor het ontstaan van een electrischen stroom is een
potentiaalverschil noodig.
§ 6. Electromotorische kracht.
Indien in fig. 1 tusschen A en B een geleidende ver
binding ontstaat, treedt slechts zoolang een clectronenstroom op, totdat het potentiaalverschil nul geworden is.
Een blijvende strooming van electronen zou men pas
8
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hebben, als een even groot aantal electronen, als dat
hetwelk elk tijdsdeeltje van A naar B vloeit, weer van
B naar A werd gebracht.
Wetenschap en techniek zijn er in geslaagd toestellen te
vinden, waarin deze terugvoering der electronen in het
toestel plaats vindt. In dergelijke toestellen, waartoe het
element, de accu en de dynamo behooren, is een kracht
werkzaam, die wc clectromotorischc kracht (e.m.k.) noe
men. Deze e.m.k. is te vergelijken met de stuwkracht
van een pompje, dat het water,
A
Q
’t welk uit vat A (fig. 2) door
FS
de geleiding naar vat B vloeit,
weer van B in A omhoog pompt.
i
De e.m.k. is, zooals hieruit wel
[i
volgt, de geheimzinnige stuw
: «
kracht, die het tusschen de klem
men van een stroombron be
staande potentiaalverschil hand
Fig. 2.
haaft. Zij draagt dan ook met
recht den naam van electromotorische kracht, d.w.z.
de „clectricitcit-bewegende kracht.”
De electromotorischc kracht is de kracht, die een'potentiaal
verschil in het leven roept en onderhoudt en daardoor een
blijvende strooming van clectricitcit mogelijk maakt.

EI
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SS

§ 7. Eenheden coulomb, ampère, volt en ohm.
Wet van Ohm.
Gaat door een geleider een elcctrische stroom, dan wil
dit zeggen, dat zich daardoor een zekere hoeveelheid
electriciteit, dus een zeker kwantum electronen ver
plaatst.
Dc eenheid van hoeveelheid electriciteit noemt men een
COULOMB (C)*).
Deze hoeveelheid vertegenwoordigt volgens bereke
ningen zoo ongeveer 6,3 trillioen electronen.
(6 300 000 000 000 000 000 = 6,3 X 1018 electronen.)
De hoeveelheid electriciteit, welke zich per seconde
door een doorsnede van een geleider verplaatst, noemt
men de stroomsterkte.
♦) De achter de eenheden geplaatste letters zijn de gebruikelijke
afkortingen.
9

De eenheid van slroomsterkte heet AMPÈRE (A); zij
bestaat, als per seconde 1 coulomb door een doorsnede
van den geleider vloeit.
Elke geleider biedt aan den electrischen stroom een
zekeren weerstand, welke afhankelijk is van lengte,
doorsnede, soort van materiaal en temperatuur.
De eenheid van weerstand heet OHM (0 of _n-); het is
de weerstand van een kwikzilverzuiltje van 106,3 cm
lengte, 1 m m2 doorsnede, als de temperatuur 0° C is.
Hoe grooter de stroomsterkte is, welke men door een
bepaalden weerstand tot stand wil brengen, hoe grooter
het vereischte spanningsverschil moet zijn. Hieruit volgt
de bepaling van de eenheid van spanningsverschil:
Aan de uiteinden van een geleider bestaat de eenheid van
spanningsverschil, één VOLT (V), wanneer de weerstand
van den geleider 1 ohm en de stroomsterkte 1 ampère bedraagt.
Wenscht men door een weerstand van 3 ohm een stroom
van 5 ampère, dan is daarvoor een spanningsverschil
van 3 X 5 = 15 volt noodig. Dus:
spanning (in V) = weerstand (in O) X stroomsterkte (in A).
Men noemt dit de Wet van Ohm. Stelt men de spanning
door e, de stroomsterkte door i en de weerstand door r
voor, dan kan men schrijven:
r (ohm)

T------ vAAAAAAA/V—■-t
Kampérs)

e (volt)

Fig. 3.

en:

j
'

e = r . i (volt)

(i)

Hieruit volgt:
e
i = — (ampère).

(2)

r = 4- (ohm) . . .

(3)

Tenslotte merken we op, dat we, behalve van de hier
genoemde eenheden, nog dikwijls gebruik maken van:
1 milliampère = 0,001 ampère (= 1 mA)
1 microampère = 0,000 001 ampère (= 1 pA)*)
1 megohm = 1 000 000 ohm = (1 M _n_)
1 millivolt = 0,001 volt (= 1 mV)
1 kilovolt = 1000 volt (= 1 kV)
*) p is de Grieksche letter m, die als mu uitgesproken wordt.
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VOORBEELD: Bestaat tusschen twee punten een spanningsverschil
van 60 V en is de weerstand 3 megohm, dan is de stroomsterkte (volgens formule 3) 60 V : 3 000 000 _TL_ = 0,000 02 A
= 0,02 mA = 20 f.iA.
Serie- en parallel schakelen van weerstanden.
Schakelt men twee weerstanden
rz
j-VVWWVW—vVW| achter elkaar of in serie (fig. 4),
dan zal daardoor de totale weer
stand, welke tusschen de klemmen
A en B geplaatst is, grooter en dus
de stroomsterkte kleiner worden,
dan wanneer een dier weerstanden
Fig. 4.
alleen aanwezig was. Worden er
4 gelijke weerstanden in serie geschakeld, dan wordt de
totale weerstand 4 maal zoo groot.
Bij serieschalcelen is de totale weerstand gelijk aan de
som der weerstanden.
Schakelt men twee .weerstanden
parallel (fig. 5), dan heeft dit steeds
ten gevolge, dat de totale weer
stand kleiner is dan de kleinste
van de- twee. Waren beide weer
standen even groot (stel 10 _n_),
dan was de totale weerstand slechts
de helft van elk (dus 10:2 = 5_o_);
Fig. 5.
door beide gaat dan even groote
stroom. Zijn de weerstanden ongelijk, dan verdeelt de stroom
zich in omgekeerde verhouding als de weerstanden: door
den grootsten weerstand gaat de kleinste stroom.
Worden twee of meer weerstanden (rL, r2, r3 enz.)
parallel geschakeld, dan is de totale weerstand R te be
rekenen door:
1
enz
(4)
R
7*3
'I
7 2
paraSchakelt men drie weerstanden van 4, 5 en 10
lel, dan is -^=4-+ 4- + ^-=^, zoodat de totale weerstand
K
4
5
10 20
20
bedraagt:
R = -r = 1,8 _n_.
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§ 8.
r,

r + r1 + ^

ll

1
Zijn er dus n gelijke weerstanden, dan is ^ = n X —
r
of:
R=-........................
(5)
n
Uit bovenstaande volgt:
Bij parallel schakelen van weerstanden wordt de totale
weerstand altijd kleiner dan de kleinste.
Bij parallel schakelen van n gelijke weerstanden wordt de
totale weerstand n maal zoo klein.

§ 9. Stroomsterkten, spanningen en spannings
verschillen in een stroomkring met een e.m.k.
Op een accu met een e.m.k. van 2 volt en met een
inwendigen weerstand van 0,1 _n_ is een weerstand van
3,5_n_ aangesloten door middel van twee geleidingen van
0,2 _n_ (fig. 6), zoodat de uitwendige weerstand 3,9 _n_ is.
De geheele weerstand in den stroomkring bedraagt 3,5 +
2 X 0,2 + 0,1 = 4,0_n_. De
stroomsterkte bedraagt 2 V : 4
£fWV\AAAAAA/V? C
_n_
= 0,5A. De spanningsver
0,2n
0,2rv
0.5 A
schillen tusschen de verschil
lende punten bedragen: tus
schen A B 0,2 X 0,5 = 0,1
fc2i'
r--0,tn
volt, tusschen B C 3,5 X 0,5
= 1,75 volt, tusschen C D
Fig. 6.
0,2 x 0,5 = 0,1 volt en tus
schen A D 2 — 0,1 X 0,5 = 1,95 volt of ook 0,1 + 1,75 +
0,1 = 1,95 volt. Het laatste spanningsverschil heet de
klemspanning van de accu.
De klemspanning is het tusschen de klemmen gemeten
spanningsverschil; zij is bij stroomlevering steeds kleiner
dan de e.m.k.
Nu iets over positieve en negatieve potentialen.
Volgende de oude beschouwingswijze dat de stroom
van -f- naar — gaat, zal spanning in A hooger zijn
dan in B, dan in C en in D, omdat de stroom van A via
B en C naar D vloeit. In B is de spanning 1,75 volt hooger
dan in C, in B is zij 0,1 volt lager dan in A. Ten opzichte
van B kan men zeggen, dat de potentiaal in C — 1,75 volt

tJF
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en die in A + 0,1 volt is, waarbij men dan aan B de
potentiaal nul toekent.
Nog een ander voorbeeld:
Gesteld dat we aan B (fig. 7) een geleider B E ver
binden. Dan kan men zeggen, dat ook het punt E de
zelfde potentiaal bezit als punt B. Wordt een accu van
2 volt met de + pool aan B
verbonden is, dan zal in punt F
een potentiaal ontstaan, die
2 V lager is dan in B. Sluit
C
de —pool van de accu aan
/wwvwwv men
B aan, dan zal in G eenhoogere
potentiaal ontstaan dan in B.
Ten opzichte van de potentiaal
in B is de potentiaal in F — 2
volt en in G -f 2 volt.
Fig. 7.
Wanneer mm over de positieve en negatieve potmtiaal van
een punt (of van em deel van cm leidingstelsel) spreekt, moet
men in een ander punt van dit stelsel een potmtiaal gelijk nul
veronderstellen.
§ 10. Serie en parallel schakelen van stroom
bronnen.
Men kan elementen of accumulatoren op verschillende
wijze met elkaar verbinden. Een dergelijke combinatie
noemt men een batterij.
Verbindt men als in fig. 8 de -{-pool van de eene stroomA
B
bron aan de —pool van de
v + -p—tweede, de +pool van deze
aan de —pool van de derde,
dan krijgt men een serieschakeling. Zijn drie accu’s elk met
een e. m. k. van 2 V in serie ge
±jp_±|p_±jF
schakeld, dan is het spannings
verschil tusschen A en B 2 volt,
Fig. S.
tusschen A en C 4 volt en tus
schen Aen D 6 volt, zoodat de klemspanning der batterij,
als geen stroomlevering plaats vindt, 6 volt is.
Bij serieschakeling van stroombronnen is de totale klem
spanning gelijk aan de som van de klemspanningen.
13

Hetzelfde geldt voor den inwendigen weerstand.
Verbindt men de gelijk
namige polen der stroombron
nen, die gewoonlijk vrijwel
gelijke klemspanning bezitten,
aan elkaar, dan verkrijgt men
de 'parallelschakeling (fig. 9).
-LrIF
JF
Hierdoor blijft practisch de
zelfde klemspanning bestaan,
Fig. 9.
doch wordt een totale inwendige
weerstand verkregen, die kleiner is dan die van één
stroombron, aangezien ze parallel geschakeld zijn (§9).
Zijn de drie stroombronnen in fig. 9 gelijk, dan is de
totale inwendige weerstand 1 /3 deel van dien van een der
stroombronnen, terwijl elke bron '/s deel van den totaal stroom levert.
Bij parallelscliakelen van gelijke stroombronnen is de
klemspanning gelijk aan die van een stroombron, terwijl elk
dezer een even groot deel van den totaalstroom levert.
§ 11.

Spanningsdeeler (potentiometerschakeling)

De spanningsdeeler is een toestel, dat ons in staat stelt
om binnen de spanningsgrens van de aanwezige
stroombron, diverse span
B
ningsverschillen te ver
T
i
I
i
I
I------I
I
krijgen. Gesteld, dat men
/
2
3 4
5
6*8 von
een schuifweerstand B C
(fig. 10) aansluit op een
batterij.
Bedraagt
de
Fig. io.
klemspanning 8 volt en
verbindt men de eene klem van een voltmeter aan B en
de andere aan het schuifcontact, dan kan men verschil
lende spanningen tusschen 0 en 8 volt meten. Verbindt
men dus aan B en het schuifcontact twee draden, dan
kan men diverse spanningsverschillen bekomen. Wel
dient hierbij opgemerkt te worden dat deze spannings
verschillen nagenoeg constant blijven als de noodige
stroomsterkten zeer klein zijn ten opzichte van den
stroom, die constant door BC vloeit; deze laatste mag

K2H
rA/WvAvWvi\A/wW^-|C
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uit den aard der zaak maar klein zijn, aangezien anders
de batterij te snel uitput.
Opmerking: Het hier gegeven principe is toegepast in de meet
techniek bij den z.g. potentiomcter, door middel waarvan men span
ningsverschillen meet. Men noemt de schakeling in fig. 10 en 11 daar
om wel een potetiliometerschaikéïmg, en een aldus geplaatste schuifweerstand een potentiometcr.
Men ziet uit het voorgaandat deze de schakeling zich
bijzonder leent om verschillende potentialen tc ver
krijgen, maar deze zijn altijd negatief als men ze vergelijkt
ten opzichte van het vaste
! _ 2 / J 2V_^i
punt B. Neemt men het
vaste punt b.v. in het mid
B
den van den weerstand (E),
Ti
-2
a
+2
dan heeft de aan het schuifcontact verbonden draad een
positieve potentiaal t.o.v.
punt E als het schuifcontact
Fig. 11.
links van E staat, en een
negatieve potentiaal als het rechts daarvan staat. Het
zelfde resultaat krijgt men als men de vaste verbinding
aan punt F maakt.
§ 12. Gelijkstroom en wisselstroom.
Een electrische stroom, waarvan dc stroomsterkte
practisch weinig verandert en die steeds in gelijken
zin door een geleider
vloeit, noemt men een
gelijkstroom (fig. 12a). Is
ê. 8
er een regelmatige deining
£
in de stroomsterkte, dan
rjo
spreekt men van een pulW
\
/ \
gelijkstroom
seerenden
(fig. 12b); wordt de
stroom regelmatig onder
TUD
broken, dan heet hij inter<o
mitteerend (fig. 12c). In
dien de stroomrichting re
gelmatig wisselt, spreekt
TJD
men van een wisselstroom
(fig. 12d).
I //f[\
d I Ji kram 4
Bij den wisselstroom,
dien
we gewoonlijk voorde
A
B

ï
•o

- iiiiyiiyiiiy

£M.l_ik Ik
m.Ahrn

ik
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Fig. 12.

verlichting gebruiken, verandert de stroomrichting na
elke '/ïoo seconde (A B in fig. 12d). Na elke '/so seconde
treedt weer dezelfde toestand in. Men heeft hier dus te
doen met een regelmatige herhaling van een reeks stroomveranderingen, met een periodisch verschijnsel. Daarom
noemt men dezen tijd ook de periode van den wissel
stroom (fig. 12d). Men zegt nu dat deze wisselstroom 50
perioden per sec, of wel een frequentie van 50 bezit.
Het aantal stroomwisselingen bedraagt 100. Stelt men de
periode door T en de frequentie door v *) voor, dan is:
1 1
T = 7 of ' = T..................
(6)
(Men vergelijke dit met het in § 28 gezegde).
Als door een geleider een gelijkstroom vloeit, dan zal in
het algemeen een constant spanningsverschil aan de uitein
den van den geleider bestaan; men zegt dat er een gelijkspanning bestaat. Evenzoo kan men van een pulseerendeen intermitteerende gelijkspanning en van een wisselspanning
spreken.
§ 13. Twee verA
schillende stroomen
r~3 in eenzelfden gelei
&
C 0
B
der.
De mogelijkheid
bestaat dat door een
geleider of deel van
een geleider twee of
6ELUKSTR00M
verschillende
meer
IN C'D
É
stroomen kunnen gaan.
tsUl
wisselstroom Gesteld dat men op de
in A-B
klemmen A en B van
een schakelbord een
gloeilampje aansluit
en dat daardoor een
y- PULSEERENOE
wisselstroom vloeit.
GEL'JKSTROOM
£
inC-D
Men kan nu een deel
van
de geleidingen
TUO
gebruiken voor een
Fig. 13.
andere, b.v. gelijk-

™ l|]f

*) Dit is de Grieksche letter n, die als nu uitgesproken wordt.
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stroomkring, zooals in fig. 13a, wordt aangegeven.
Zijn beide stroomkringen gesloten, dan gaat door C D
zoowel een wissel- als gelijkstroom, met het gevolg dat
in C D een pulseerende gelijkstroom ontstaat (fig. 13c).
Hieruit blijkt wel duidelijk dat elke pulseerende gelijk
stroom opgevat kan worden als een gelijkstroom, welke
samengesteld is met een wisselstroom, die een kleinere
of hoogstens gelijke amplitudo heeft als de gelijkstroomwaarde is.
§ 14.

Arbeid en vermogen; eenheden.

Als aan de uiteinden van een geleider een spannings
verschil van 1 volt bestaat en door dezen geleider een
stroom van 1 ampère gaat, dan wordt per seconde een
eenheid van electrische arbeid aan dezen geleider afge
geven. Aangezien per seconde geleverde arbeid vermogen
heet, zegt men dat genoemde stroom de eenheid van electriscli vermogen bezit, welke men een WATT (W) noemt.
De grootte van één watt komt ongeveer overeen met
het vermogen dat men ontwikkelt als men in één seconde
een gewicht van 1 kilogram, 1 decimeter optilt ( =
0,1 k g m). 1000 watt noemt men een kilowatt (1 kW).
Gaat door een geleider een stroom van 1,2 ampère en is
het spanningsverschil 3 volt, dan is het opgenomen ver
mogen 3 X 1,2 = 3,6 watt.
Bestaat tusschen de uiteinden van een leidingstelsel een
spanningsverschil van e volt en bedraagt de stroomsterktc
i ampère, dan wordt in dit stelsel een vermogen opge
nomen van :
N = e. i. (watt)
•(7)
Moet de spanning alleen dienen om den weerstand van
den geleider te overwinnen — en moet dus b.v. niet een
accu opgeladen worden — dan wordt alle electrische
arbeid omgezet in warmte.
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HOOFDSTUK II.
Electromagnetische Inductieverschijnselen.
§ 15. Het magnetisch en electromagnetisch veld.
Het is bekend dat een magneet in zijn nabijheid een
krachtwerking doet gevoelen op ijzeren voorwerpen. De
ruimte, waarin deze werking merkbaar is, noemt men
het magnetisch veld van den magneet. Legt men op een
magneet een blad papier en wordt daarop ijzervijlsel ge
strooid, dan bemerkt men dat dit zich op bepaalde wijze
rangschikt. Er is in dit z.g. magnetische spectrum een
zekere lijnvorming waar te nemen. Hoe is dit te ver
klaren? De magneet oefent op den aether een bepaalden
invloed uit, die op haar beurt weer elk ijzerkorreltje
beïnvloedt en wel zoo dat allen kleine magneetjes
worden. Men noemt dit magnetische beïnvloeding of
magnetische inductie. Deze kleine magneetjes draaien zich
nu onder den invloed van de polen van den magneet en
rangschikken zich op een bepaalde wijze.
Men moet aannemen
dat de magneet een be /
paalden stroomingS'
/
\
\
toestand in den aether
/
te voorschijn roept,
waarbij een krachtwer
N
■—
king optreedt volgens
bepaalde lijnen, wel
^ / 1
ke men krachtlijnen
noemt (fig. 14). Vol
\
gens deze onzichtbare,
Fig 14
denkbeeldige kracht••
.
lijnen wordt nu het
ijzervijlsel gerangschikt. Gewoonlijk zegt men:
i

' i \v
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De krachtlijnen treden aan de Noordpool (N) van den mag
neet naar buiten en aan de Zuidpool (Z) naar binnen.
Wanneer door een geleider een electrische stroom
vloeit, dan ontstaat ook rondom dezen geleider een veld,
dat men een electromagnetisch veld noemt. De kracht
lijnen loopen hierbij als concentrische cirkels om den
geleider. De zin dier krachtlijnen is bepaald door dezen
regel (zie fig. 15a):
Gaat de stroom in een geleider van ons af, dan is de zin
der krachtlijnen als die van de wijzers van een uurwerk.
Komt de stroom tot stand, dan breiden de krachtlijnen
zich tot steeds wijdere kringen uit, wordt de stroom verbro
ken, dan vallen ze als het ware weer in den geleider terug.
Wordt een dergelijke gelei
M
der spiraalvormig opgewon
den, dan ontstaat een elec
tromagnetisch veld, waar
van de krachtlijnen verloopen als in fig. 15b aangegeven. Terwijl in fig. 15a
nog geen sprake is van een
Noord- en Zuidpool, heeft
men in fig. 15b deze polen
verkregen.
De plaats waar zich
Noord- en Zuidpool van de
gevormde spoel of solenoïde
bevinden, wordt bepaald door
den zin van den stroom in de spoel, en wel aldus:
Plaatst men het eene eindvlak van de spoel zoodanig
voor zich, dat de stroom zich beweegt in den zin van de
wijzers van een uurwerk, dan ziet men tegen een zuidpool.
Wij merken hierbij op, dat hierin geen verandering ont
staat, als men de spoel op de gewone wijze in lagen wikkelt,
of wanneer men dit doet,
zooals bij de vervaardiging
van b.v. honingraat en
spinnewebspoelen (§ 27).

$ § I? "i ï

w

Opmerking: Alleen als men
een z.g. bifilaire (bifilair = dub
beldraads) wikkeling maakt, (zie fig. 16), zal er geen veld ontstaan,
Fig. 16.
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omdat de beide wikkelingen elkaar dan geheel tegenwerken.
Men heeft dan een z.g. inductievrije spoel of wikkeling (§ 19);
deze wikkeling wordt dikwijls toegepast bij draad-weerstanden.
§ 16.

Electromagnetische inductie.

Men denke zich twee clectrische geleiders in eikaars
nabijheid (fig. 17). Door A B gaat een stroom. Aan de
uiteinden van C D is een galvanometer aangesloten.
Men kan nu constateeren:
le dat, als de stroom sterkte in A B niet ver
a Si\ fa & £> & B\ _£•
andert, de galvanometer
geen uitslag geeft.
2e dat, wanneer in A B
een stroom ontstaat, op
houdt, of in het alge
meen de stroomsterkte
in A B verandert, de gal
vanometer een uitslag geeft, wat een gevolg moet zijn van
een tijdelijk in C D te voorschijn geroepen stroom. Men
zegt nu dat in C D een e.m.k. werd geïnduceerd, welke
e.m.k. het ontstaan van een inductiestroom ten gevolge
had. Deze laatste zou niet ontstaan zijn als men de uit
einden van A B niet geleidend verbonden had, d.w.z. als
de stroomkring niet gesloten was geweest. Ook zou men,
indien men den stroom in A B constant gehouden had
en men den geleider C D had bewogen ten opzichte van
AB, een inductiestroom verkregen hebben. In beide ge
vallen kan men het ontstaan van de geïnduceerde e.m.k.
toeschrijven aan het snijden van de om A B optredende
krachtlijnen. Als algemeene regel geldt:
ff Indien een geleider door krachtlijnen gesneden wordt of
zelf krachtlijnen snijdt, wordt een e.m.k. geïnduceerd; er
ontstaat alleen een inductiestroom als de stroomkring ge
sloten is.
Het is belangrijk hierbij op te merken dat de richting
van de geïnduceerde e.m.k. ten nauwste samenhangt met
de stroomverandering in A B. Stel dat een stroom ont
staat van A naar B; dan ontstaat een e.m.k. in C D (en
ook een stroom als de kring gesloten is), die van D naar
20
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C gericht is. Om C D ontstaat dan een veld, dat het veld
rondom A B tegenwerkt. De geïnduceerde e.m.k. werkt
dus blijkbaar het tot stand komen van den stroom in
A B tegen.
Verzwakt men daarentegen de stroom in A B, dan ont
staat een stroom in gelijken zin, dus van C naar D, d.w.z.
er ontstaat een veld, dat gelijk gericht is aan dat van
A B en dit dus tracht te versterken. De inductiestroom in
C D werkt dus nu het verzwakken van den stroom in
A B tegen.
Hieruit volgt deze belangrijke regel:
Een inductiestroom heeft altijd een zoodanige richting,
dat hij de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt.
Deze regel is bekend als de Wet van Lenz.
§ 17.

Ruhmkorff en Transformator.

Op het ontstaan van inducticstroomen berust o.a. de
werking van de klos van Ruhmkorff en den transformator.
Bij een Ruhmkorff heeft
o o
men om een ijzeren kern twee
c d
wikkelingen gelegd, waarvan
gewoonlijk de binnenste be
b
trekkelijk weinig, de buiten
ste zeer veel windingen bezit.
De binnenste of primaire wik
keling wordt b.v. op een accubatterij aangesloten, terwijl
in dezen kring een onderbre
king als bij een electrisch
Fig. 18.
belletje is aangebracht (bij b
in fig. 18). De tweede of secundaire wikkeling eindigt ge
woonlijk in twee verstelbare knoppen. Wordt nu de stroom
kring van de primaire wikkeling gesloten door den druk
knop a, dan wordt de kern magnetisch, deze trekt het
hamertje b aan, dat het contact en daarmede de stroom
verbreekt. Daardoor wordt in de secundaire wikkeling
een e.m.k. geïnduceerd, die des te hooger is, naarmate
het aantal windingen van deze grooter is. Het gevolg is,
dat de opgewekte e.m.k. een zoo hoog potentiaalverschil
tusschen c en d veroorzaakt, dat een vonkje overspringt.
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Dit herhaalt zich voortdurend bij het verbreken van
den primairen kring. Ook wordt bij het sluiten van den
stroom een e.m.k. opgewekt, doch daar deze minder groot
is, zullen dan gewoonlijk geen vonken overspringen.
Bovendien is meestal een zoodanige inrichting gemaakt
dat dan het tusschen de knoppen optredende spannings
verschil laag gehouden wordt.
De werking van een transformator is als volgt: Om
een ijzeren juk (fig. 19) zijn twee spoelen aangebracht.
Nemen we aan dat spoel
A
d I
h A met een wisselstroom< machine is verbonden; A
5 is dan de primaire en B
s de secundaire wikkeling.
^
Nemen we verder aan, dat
3
-f de aantallen wikkelingen
!
!
tot elkaar staan als 1 : 5.
Fic. 19.
Zoodra de wisselstroom
machine begint te werken, gaan door A stroomen, die
zoowel in richting als grootte veranderen (zie fig. 12d).
Dit heeft tengevolge dat in B een e.m.k. wordt geïndu
ceerd, die eveneens in richting en grootte verandert,
m.a.w. er wordt in B een wisselspanning opgewekt.
Practisch kan men zeggen, dat de spanningen die
tusschen a-a en b-b ontstaan, zich verhouden als de aan
tallen wikkelingen, dus als 1: 5. Was de spanning tusschen
a-a 100 volt, dan bedroeg deze tusschen b-b 500 volt.
Men ziet dus, dat de transformator ons in staat stelt
spanningen te verhoogen {verhoogings transformator).
Maakt men echter B tot primaire en A tot secundaire
wikkeling, dan zou de spanning 5 maal verlaagd worden
[ver lagings transformator).
Onwillekeurig rijst nu de vraag wat er bij een trans
formator met de stroomsterkte gebeurt. Gesteld, dat de
machine aan wikkeling A een stroom van 10 ampère bij
100 volt toevoerde; dan nam deze transformator een ver
mogen van 100 x 10 = 1000 watt op. Indien geen arbeidsverliezen zouden optreden, zou door spoel B hetzelfde
vermogen worden afgegeven. En aangezien de door deze
geleverde spanning 500 volt bedroeg, moest de stroom
sterkte 1000 : 500 = 2 ampère zijn.

S

i
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Wat men dus bij een transformator met de spanning om
hoog gaat, gaat men met de stroomsterkte naar beneden.
§ 18.

Zelfinductie.

Door proefneming kan men aantoonen dat, als een
stroomkring gesloten wordt de stroom niet oogenbl ikke lijk
de volle waarde bereikt; er is daarvoor eenige tijd noodig.
De oorzaak van dit verschijnsel moet toegeschreven worden
aan het feit, dat bij het ontstaan van den stroom, deze
in den geleider een e.m.k. te voorschijn roept, die het
ontstaan van den stroom tegenwerkt, evenals dat bij de
in § 16 besproken inductie het geval is.
Hier induceert de stroom in denzelfden geleider, waarin
hij stroomt, een e.m.k., ’t geen ook nu een gevolg is van
het snijden der krachtlijnen, als deze zich uitbreiden of
in den geleider terugvallen. Men noemt dit verschijnsel
zelfinductie en spreekt daarom ook van de e.m.k. van zelf
inductie. Zouden geen krachtlijnen rondom den geleider
optreden, was er geen magnetisch veld, dan zou geen
e.m.k. van zelfinductie optreden. Verbreekt men den
stroomkring, dan kan men constateeren dat de stroom
sterkte niet oogenbl ikke lijk nul wordt, maar dat hiervoor
ook weer eenige tijd noodig is. Nu treedt (ook al weer
volgens de wet van Lenz) een e.m.k. op, die het ophouden
van den stroom tracht tegen te gaan, m.a.w. er ontstaat
een e.m.k. van gelijken zin als de oorspronkelijke stroom
bezit. De e.m.k. heeft dus hier ook datzelfde streven als
elke geïnduceerde e.m.k., n.1. om steeds in oppositie
te willen zijn. Wij kunnen dus vaststellen:
De e.m.k. van zelfinductie ontstaat tengevolge van de
krachtlijnenverandering van den geleider; zij werkt elke
verandering van de stroomsterkte tegen.
Het verschijnsel der zelfinductie kan men ver
gelijken met de traagheid van de massa. Gesteld: Een
wiel dat in rust is, wil men doen draaien. Hoe gaarne
men het ook zou willen en welke krachten men ook aanwendt, er is altijd tijd noodig om het wiel de gewenschte
omwentclingssnelheid te geven. De oorzaak hiervan is
de traagheid. Is echter het wiel in beweging, dan is er
weer tijd noodig om het tot stilstand te brengen; ook hier28
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van is de traagheid weer de oorzaak. In beide gevallen
werkt dus de traagheid ons tegen; zij is ook steeds in
oppositie. De zelfinductie kan daarom vergeleken worden
rnet de traagheid van de massa.
Verbreekt men den stroomkring, dan gaat dit als
regel gepaard met het overspringen van een vonkje.
Dit vonkje vindt zijn oorzaak in het optreden van de
e.m.k. van zelfinductie, die als regel een groote waarde
bereikt, veel grooter dan de klemspanning van de stroom
bron, die men gebruikt. (Men denke maar eens aan de
vonkjes bij een electrische bel, terwijl toch de e.m.k.
van het daarbij gebruikte element je slechts 1 volt is). Juist
door deze hooge waarde treedt tusschen de vcrbrckingscontacten een zoo hoog potentiaalverschil op, dat er een
vonkje overspringt.
De grootte van de e.m.k. van zelfinductie is afhankelijk:
1) van den aard van den geleider; het maakt b.v. verschil
of dit een rechte geleider of een spoel is. De invloed
van den geleider wordt uitgedrukt door de z.g.
zelfinductiecoëfficient, die men steeds door den letter L
voorstelt.
2) van de grootte van dc stroomvcrandering, d.w.z. een
grootere stroomvcrandering geeft een grootere e.m.k.
3) van den tijdsduur, waarin die stroomvcrandering
plaats vindt; hoe korter deze tijdsduur is, hoe grooter
de e.m.k.
Opmerking : De e. m. k. der zelfinductie wordt uitgedrukt door de
formule:
Ez =

~LTt <volt)

Hierin stelt Ez de e. m. k., L de zelfinductiecoëfficient voor ; di beteekent de stroomverandcring en dt de tijdsduur van deze verandering.
De letter d heeft hierin de beteekenis van een oneindig kleine ver
andering van de grootheden i en t. Het — teeken wijst op de tegen
werking, zooals door de wet van Lenz (blz. 21) wordt uitgedrukt.
Het is van belang de beteekenis van de zelfinductie
coëfficient L en de eenheid van deze grootheid te leeren
kennen.
Gesteld dat we een spoel hebben, waarin we dc stroomsterkte regelmatig laten afnemen en wel zoo, dat deze
precies na 1 sec 1 ampère grooter of kleiner is geworden*
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Veronderstel verder, dat de spoel nu juist zulke af
metingen heeft, dat daardoor een e.m.k. van 1 volt
ontstond. Dan zou deze spoel de eenheid van zelfinductie
coëfficiënt bezitten. Dus:
Een geleider bezit de eenheid van zelfinductiecoëfficient —
één HÈNRY (II) — als bij een regelmatige stroomverandering van 1 ampère per sec een e.m.k. van zelfinductie van
1 volt wordt opgewekt.
Dikwij ls wordt gebruikgemaakt van kleinere eenheden n .1.
1 millihenry =

möhenry <= 1 mH>-

1
henry (1 fiR).
1 000 000
Ook wordt de zelfinductiecoëfficient wel in centi
meters (cm) uitgedrukt, waarbij men echter niet moet
denken dat het aantal cm dan een maat is voor een der
afmetingen van de spoel. Men heeft n.1.:
1 microhenry =

1 henry = 109 cm
= 106 cm
1 mH
1 p H = 103 cm
Om eenig begrip te krijgen van de grootte hiervan, kun
nen we mededeelen dat een honingraatspoel van 200 win
dingen een zelfinductiecoëfficient heeft van ongeveer
2 mH = 2 000 000 cm.
Opmerking: Voor hen, die iets meer van de electrotechniek weten
zij opgemerkt, dat men als volgt eenigszins kan inzien, dat het moge
lijk is de zelfinductiecoëfficient, in cm uit tc drukken. De zelfinductiecoëfficient van een spoel, waarvan de lengte groot is ten opzichte van
den diameter, wordt berekend volgens de formule :
L = ?>4:
(henry)
„
10.«J
v
waarin n = 3,14, n het aantal windingen, l de lengte in cm en O de
doorsnede in cm2 voorstelt. Men krijgt dus in den teller een aantal
cm2 en in den noemer een aantal cm, zoodat de uitkomst een aantal
cm geeft.
§ 19.

Zelfinductie by spoelen.

Een spoel heeft een veel grootere zelfinductiecoëffi
cient dan een rechte geleider, zelfs al is de lengte van de
gebruikte draden in beide gevallen dezelfde. Is het ons
dus te doen om geleiders, die een sterke zelfinductie
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bezitten, dan komen we vanzelf tot den spoelvorm.
Bovendien wordt de zelfinductiecoefficiënt nog belang
rijk vergroot, als men een ijzeren kern in de spoel brengt.
Wikkelt men echter een spoel bifilair (opmerking § 15),
dan treedt geen e.m.k. van zelfinductie op, omdat een
dergelijke spoel geen magnetisch veld vormt. Deze heeft
dus een zelfinductiecoëfficient gelijk nul. Zien we nu
dat we eenerzijds een middel hebben om de zelfinductie
coëfficient op te voeren, anderzijds hebben we een middel
om haar te verminderen. Dit nu is voor de radiotechniek
van groot belang, omdat men hier gaarne beschikt over
spoelen, waarvan de zelfinductiecoëfficient veranderd
kan worden. Men heeft dit verkregen door de z.g. variabele
zelfinducties of variometers. Deze bestaan dikwijls uit
twee spoelen, waarvan de eene draaibaar is ten opzichte
van de andere, terwijl zij overigens in serie geschakeld
zijn. Zijn zij geplaatst als in
fig. 20a, dan loopt de stroom
in alle windingen in gelijken
zin en de zelfinductiecoëffi
cient van het geheele stelsel is
een maximum. Zijn zij daaren
tegen als in fig. 20b geplaatst,
dan heeft de stroom in de
eene spoel een tegengestelden
zin als in de andere, waar
door zij elkaar in de vorming
van een magnetisch veld tegen
werken, en de zelfinductiecoëfficient een minimum is.
Door. nu de binnenste spoel in verschillende standen
te brengen kan men de zelfinductiecoëfficient tusschen
een bepaalde maximum en minimum waarde variëeren.
§ 20. De rol van de zelfinductie bij wisselstroomen.
De zelfinductie moet bij wisselstroom wel een belang
rijke rol spelen. Immers hierbij verandert elk oogenblik
de stroomsterkte en is dus ook steeds een e.m.k. der zelf
inductie werkzaam. Nu zal die rol des te grooter zijn,
naarmate de stroomveranderingen van den wisselstroom
grooter zijn en sneller geschieden, m.a.w. naarmate de
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frequentie grooter is. Ook zal zij grooter zijn, naarmate
de zelfinducticcoefficiënt van dien geleider grooter is.
Bij gloeilampverlichting maakt liet practisch weinig
uit of men gelijk- dan wisselstroom van 50 perioden ge
bruikt, vooral omdat de zelfinductiecoefficiënt van de
gloeilampen en toevoergeleidingen zeer klein is. Anders is
dit als we in de geleiding een toestel met magneetspoelen
brengen, b.v. een motor; dan speelt de zelfinductie bij
den wisselstroom een rol, waarmede men steeds rekening
heeft te houden.
De invloed van de zelfinductie is zoo, alsof daardoor
een
weerstands vermeerde d
tring optreedt. De totale
L
weerstand van een stroom
8
kring A B (fig. 21) is een
samenstelling
van een ge
Fig. 21.
wonen z.g. ohmschen weer
stand (d.i. de weerstand, die we bij gelijkstroom ont
moeten) van geleidingen en spoel en een z.g. inductieven
weerstand (inductieve reactantie). De totale weerstand
noemt men impedantie of schijnbaren weerstand.
Opmerking: De eerste stellen we door R voor. De tweede wordt
bepaald door de formule Ri = 2.n.v.L, waarin v de frequentie van den
wisselstroom en L de zelfinductiecoëfficient in lienry voorstelt,
terwijl 7i = 3,14. De impedantie (Z) wordt nu berekend uit:
Z = R? + (2.7r.i\L)2 (ohm)
Stelt men in deze formule v — 0, hetwelk het geval is bij een gelijk
stroom, dan wordt de inductieve weerstand Ri = 0 en is de im
pedantie Z = R zoodat ook voor gelijkstroom de formule opgaat.
De inductieve en ohmsche weerstand zijn — hoewel ze
beide een weerstand voor den stroom vormen — niet vol
komen identiek. Wanneer een stroom door een spoel gaat,
brengt de ohmsche weerstand een arbeidsverlies (warmte
ontwikkeling) mee en de inductieve niet. Hiervan wordt
partij getrokken bij de smoorspoelen (drosselspoelen). Deze
bezitten een inductieve weerstand die groot is t.o.v. den
ohmschen. Men verkrijgt door de smoorende werking van
den eersten een kleine stroomsterkte, en zeer gering
arbeidsverlies, omdat de Ohmsche weerstand zoo klein is.
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HOOFDSTUK III.
Electrostatische Inductieverschijnselen.
§ 21.

Het electrostatische veld.

Toen we § 4 begonnen met de beschouwing over
electrische stroomen, hadden we eigenlijk even goed
kunnen beginnen met het onderwerp dat we nu gaan
bespreken.
Men denke zich een lichaam dat b.v. positief electrisch
■
geladen is. Het feit dat een in de nabij \
'
|
/
✓
heid gebracht vlierpitbolletje door den
\
bol wordt aangetrokken doet reeds ver
moeden dat er in de ruimte rondom
het lichaam een ongewone toestand
in den aether bestaat. Waar ook rondom
'//i
W'\ een
magneet een bizondere toestand
// \\
valt waar te nemen, rijst allicht de
vraag of hier ook met ijzervijlsel een
Fic. 22.
spectrum verkregen kan worden. Dit
blijkt evenwel niet het geval te zijn; een magneetnaald je
in de nabijheid gebracht, trekt zich absoluut niets van de
electrische lading van het lichaam aan. Bij nadere be
schouwing blijkt dat door de aanwezigheid van de lading
een zekere spanningstoestand in den aether te voorschijn
geroepen wordt. Bij een bol als in fig. 22 werken deze
spanningen radiaal naar buiten. De lijnen volgens welke
de spanningen werken noemt men spannings- of verschuivingslijnen. De ruimte rondom het lichaam, waarin
de werking van de electrische lading merkbaar is, noemt
men het electrostatisch of electrisch veld van het lichaam.
Dit onderscheidt zich, zooals duidelijk is, geheel van
het in § 15 besproken electromagnetisch veld.
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§ 22. Electrostatische inductie.
We brengen in de nabijheid van een electrisch geladen
bol A(fig. 23) een buisvormigen geleider B, die op eenigen
afstand geen electrische eigenschappen vertoonde; de
aan beide einden opgehangen vlierpitbolletjes hingen
rustig tegen elkaar.
i /
Bij het naderen van
B
\
l / /
B blijken de vlier
pitbolletjes uit el
+ +
T
kaar te gaan. Dit
L\ '
wijst erop dat aan
beide einden la
dingen moeten op
treden (de bolle
Fic 23.
tjes aan hetzelfde
einde krijgen de gelijknamige lading en stooten elkaar
af). Bij nader onderzoek blijkt, dat bij C een negatieve en
bij D een positieve lading is ontstaan. Verwijdert men B
van A, dan vallen de vlierpitbolletjes samen en ver
dwijnen de ladingen weer. Men kan dit steeds herhalen.
Daaruit volgt dat de lading van A niet verandert. Men
heeft hier te doen met een beïnvloeding op afstand, met
een inductie verschijnsel. Men noemt dit electrostatische
of electrische inductie.
We kunnen ons deze als volgt verklaren: Bol A heeft
een te weinig aan electronen en oefent nu op den omgevenden aether een werking uit, die we zouden kunnen
vergelijken met een zuigende. Nadert nu een geleider B
tot A, dan worden direct electronen in B naar den kant
van A gezogen, met het gevolg dat het andere einde van
B positief geladen moet worden. Verbindt men nu het
einde D even met de aarde, dan kunnen ook electronen
uit de aarde toevloeien, met het gevolg dat dan het geheele lichaam B negatief geladen wordt. Verwijdert men
dan B van A, dan blijft B negatief geladen.
De aanwezigheid van den tweeden geleider heeft ook
direct een grooten invloed op den vorm der spanningslijnen, zooals fig. 23 laat zien. De eerst radiaal door
den bol uitgezonden spanningslijnen (fig. 22) buigen zich
naar het lichaam B om en wel in grooter aantal, naar
mate de afstand tusschen A en B kleiner wordt.
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§ 23.

Het principe van den condensator.

Het feit dat een geladen geleider op een anderen ge
leider een lading induceert, brengt een eigenaardig en
bovendien belangrijk verschijnsel met zich mee. We
nemen de volgende proef met twee metalen platen A en
B (fig. 24): A verbinden we met tusschenschakeling van
'/
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een zeer gevoelig meetinstrument aan een der polen van
een batterij van hooge spanning (b.v. eenige duizenden
volts), B verbinden we met de aarde. Brengen we nu
A naar B, dan zullen we bemerken dat de meter een uit
slag geeft op het oogenblik der beweging. Brengen we
dan A en B van elkaar af, dan zal het meetinstrument
een uitslag geven in tegenstelden zin.
Hoe zijn deze uitslagen te verklaren? Er is toch geen
geleidende verbinding tusschen de platen! Op het oogen
blik dat A en B in rust zijn, bestaat in A en B een be
paalde lading; de + lading van A induceert een even
groote —lading in B. Naderen beide platen elkaar, dan
wordt de inductiewerking van A op B sterker. A trekt
meer electronen tot zich, terwrjlJB omgekeerd meer electronen uit A via het meetinstrument naar de spanningsbrön ’stoot'. Maar e igënlijk is hiermede de toestand nog
niet juist geschetst, want als A dan weer sterker + wordt,
wordt B weer sterker —, wat A weer sterker + maakt,
enz. Wel is waar wordt deze wisselwerking, die zich in
een enorm kort tijdsdeeltje afspeelt, steeds zwakker en
zwakker, maar toch is nu te verklaren dat door die enkele
nadering een belangrijke vergrooting van de ladingen
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van A en B ontstaat, hetgeen verraden wordt door den
uitslag van het meetinstrument.
Door het naar elkaar brengen van de platen wordt dus
automatisch verkregen, dat de ladingen sterk vergroot
worden. Vroeger meende men dat hierbij een verdichten,
een condenseeren van electriciteit plaats vond; men noemde
een dergelijk stelsel van twee geleiders een condensator;
thans is deze naam nog steeds in gebruik. Dus:
Een condensator is een toestel dat ons in staat stelt
groote hoeveelheden electriciteit te binden of op te hoopen.
De eer -van de ontdekking van den. condensator komt
toe aan Cuneus, leerling van Prof. Mussclienbroek te Leiden (1746). Deze condensator had
den vorm van een flesch. Daarom noemt men
thans nog een in fleschvorm uitgevoerden con
densator een Leidsche flesch. (fig. 25). Binnen en buitenoppervlak zijn beplakt met bladtin;
men noemt dit de bekleedsels. De verbinding
met het binnenbekleedsel verkrijgt men door
Fig. 25.
een metalen staafje, dat door een isoleerend
deksel is gevoerd.
§ 24.

Capaciteit en lading van een condensator.

Waarvan is de lading van een condensator afhankelijk?
We nemen in gedachte de volgende proef. We laten
den plaatafstand gelijk en veranderen de spanning van
de spanningsbron. Dan zullen we vinden dat een twee
maal hoogere spanning een tweemaal grootere lading
zal geven, m.a.w. dat de lading vaneen condensator
recht evenredig is met de aangelegde spanning.
De hoeveelheid electriciteit, welke de condensator opneemt is dus ten eerste afhankelijk van het opnemingsof bevattingsvermogen bij een zekere spanning en ten
tweede nog van de spanning. Men heeft nu vastgesteld:
Het bevattingsvermogen van een condensator bij 1 volt
spanning noemt men de capaciteit van een condensator.
Gesteld dat een condensator bij 1 volt spanning juist
1 coulomb (§7) zou opnemen, dan zou deze condensator
de eenheid van capaciteit bezitten, welke men een farad
noemt. Dus:
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Een condensator zou de eenheid van capaciteit — een
FARAD (F) — bezitten, wanneer deze bij 1 volt spanning
juist 1 coulomb zou opnemen.
Een condensator met een capaciteit van 0,01 farad
zou dan bij 1 volt 0,01 coulomb en bij 10 000 volt 10 000 X
0,01 = 100 coulomb opnemen. Was de capaciteit C farad,
de spanning e volt, dan is de lading (Q) van den con
densator :
Q = C. e (coulomb)
(8)
Wat de grootte van de capaciteit betreft, deze is, zooals
gemakkelijk uit § 23 volgt, afhankelijk:
1) van den afstand der bekleedsels; hoe kleiner de
afstand is, hoe grooter de capaciteit is.
2) van de grootte van het tegenover elkaar liggend
oppervlak der bekleedsels; hoe grooter dit is, hoe grooter
de capaciteit is.
3) van de soort van isoleerende stof, het z.g. diëlectricum dat beide bekleedsels scheidt; de invloed hiervan
wordt uitgedrukt door de z.g. diélectrische constante.
Behalve in farad wordt de capaciteit ook nog in een
andere eenheid, n.1. de centimeter (cm) aangegeven. Ook
bij de zelfinductiecoefficiënt leerden we deze eenheid
kennen (§ 16) en ook nu zegt het eventueel berekende
getal niets omtrent een maat van den condensator.
Volgens een hier niet te geven beschouwing vinden we:
1 farad = 9.10n cm (= 900 000 000 000 cm).
Bovendien maakt men nog dikwijls gebruik van een
microfarad, d.w.z. van 0,000 001 F; dus:
1 microfarad = ^ farad ( = 1 pF)
zoodat: 1 pF = 9.105 cm of 1 cm
1 : 9.105 pF =
ca. 0,000 001 pF.
Dus: 1 microfarad is ongeveer 1 millioen cm.
Een capaciteit van 0,5 pF komt dus overeen met 0,5 X
9.105 = 450 000 of ongeveer 500000 cm; een capaciteit van
300 cm is gelijk aan

300

900 000

— = 0,000 33 pF, of
3000
*
*

ongeveer 0,0003 pF.
Opmerking: De capaciteit wordt berekend door de volgende
formule:
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k.O
(c m)
ï.n.a
waarin a de afstand der bekleedsels (in cm), O het tegenover elkaar
liggende oppervlak van deze (in cm2) en li de diëlectrische constante
voorstelt, d.w.z. een getal dat aangeeft hoeveel maal de capaciteit
grooter wordt, als men in plaats van lucht een ander diëlectricum
neemt. Voor lucht is k = 1, voor glas ca 6, voor eboniet ca 2,5,
voor mica ca 7. De volgens deze formule berekende waarde geeft echter
niet het aantal farads maar het aantal cm aan. Bedenkt men dat O
in cm2 en a in cm wordt aangegeven, dan is dit eenigszins verklaarbaar.
Voorbeeld: Twee metalen platen van 1 m2 gescheiden door een
glasplaat van 0,1 cm dikte (k = G,3) bezitten een capaciteit van C
_ 6,3 X 10 000
ongeveer 50 000 cm = 0,055 ^F. Wordt aan dezen
~ 12,57 X 0,1
condensator een spanning van 10 000 volt gelegd, dan is de lading
0,055
Q = C.e =
FX 10 000 V = 0,00055 coulomb.
10°
C=

§ 25. Het parallel en serie schakelen van condensatoren.
Men schakelt twee condensa
toren parallel door de bekleed
sels twee aan twee te verbinden
(fig. 26). Zijn beide condensa
toren gelijk, dan heeft deze
schakeling ten gevolge dat het
oppervlak als het ware 2 maal
vergroot wordt. Als gevolg daar
van is de capaciteit van deze
combinatie 2 maal zoo groot
Fig. 26.
als van een der condensatoren
d.w.z. door deze schakeling wordt bij dezelfde spanning
een 2 maal zoo groote
hoeveelheid electriciteit
opgenomen. In het alge
meen kan men zeggen:
Bij het parallel scha
kelen van condensatoren
is de totale capaciteit ge
lijk aan de som der capa
citeiten; voorn gelijke con
densatoren wordt de capa
citeit n maal zoo groot.
Fig. 27.
3

33

Verbindt men de bekleedsels als in fig. 27, dan spreekt
men van een serieschakeling der condensatoren. Schakelt
men twee gelijke condensatoren in serie, dan komt dit
overeen met het verdubbelen van de dikte van het diëlectricum, waardoor de capaciteit tot de helft is teruggebracht.
(Men ziet dit direct in, als men in fig. 27b de twee conden
satoren naar elkaar schuift, zoodat de verbonden bekleedsels
samenvallen. Schakelt men een aantal condensatoren (Clt
Co, C3enz.) in serie, dan is de totale capaciteit C te berekenen

door: C - c; +c-z +c-3+.............

(9)

Voor het geval alle condensatoren gelijk zijn, is :
1
1
C
— = n Xtt, of C = —, of in woorden:
(10)
c
n
Schakelt men n gelijke condensatoren in serie, dan wordt
de capaciteit n maal zoo klein.
Gaan we even na welken invloed dit heeft op de ladingsstroom welke zal ontstaan, indien we bij parallel- en
serieschakeling een bepaalde spanning gebruiken. Daar
de laadstroom grooter is naarmate de capaciteit grooter
is, zal bij parallel schakelen de laadstroom grooter, bij
serieschakelen kleiner worden.
Ten aanzien van de stroomsterkte heeft parallel en serie
schakelen van condensatoren overeenkomstigen invloed als
parallel en serieschakelen van weerstanden.
§ 26. Uitvoering van condensatoren.
De parallelschakeling van condensatoren wordt zeer
veelvuldig toegepast. Meestal wordt een condensator ge
vormd door parallelschakeling van een aantal kleine. Dik
wijls bestaat zij uit een aantal
plaatjes bladtin, die ge
scheiden worden door dunne
plaatjes van een isoleerende
+
stof, terwijl de plaatjes blad
tin om de andere met elkaar
verbonden worden, zooals
fig. 28 aangeeft.
Fig. 28.
Nu vormen de plaatjes a
en b een condensator, evenzoo b en c, c en d en d en e.
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Men heeft dus met 5 plaatjes 4 condensatoren gekregen,
die parallel geschakeld zijn.
Bij draaibare condensatoren is hetzelfde principe toegepast. Alleen worden hierbij de_plaatjes b en-d gedraaid_
ten opzichte van de andere. Dit heeft tengevolge dat men,
het tegenover elkaar liggende oppervlak der condensa
toren kan vergrooten en verkleinen; dit beteekent dat
men de capaciteit grooter of kleiner kan maken (§ 24).
§ 27. Capaciteit van geleiders en spoelen.
Staan twee geleiders onderspanning dan bestaat tusschen
beide een clectrostatische inductie. Wordt een geleider
geladen of vloeit door deze een stroom, dan treedt even
eens inductie op. In het eerste geval is de spanning op alle
deelen van den geleider dezelfde, in het andere verandert
deze van punt tot punt, maar niettemin treedt in beide
omstandigheden inductie op. Dit stelsel van geleiders be
zit een zekere capaciteit. Evenzoo bezit elke geleider ten
opzichte van de aarde een capaciteit. Ook de kern van
een grondkabel vormt met den loodmantel van dezen een
condensator. Bij lange kabels is deze capaciteit van bedui
denden invloed en is hiermede vooral rekening te houden.
Ook bij spoelen treedt, zooals te begrijpen is, capaci
teit op. Elke twee naast elkaar liggende windingen
vormen een kleinen condensator. Nu is de capaciteit
van een spoel zeer afhankelijk van de wijze, waarop de
windingen zijn gelegd. Gesteld dat een spoel (fig. 29a)
20 windingen heeft. Wordt de
tVQLT
spoel aangesloten op een span
lyjQQCX3CX3QOO^
ningsbron van 1 volt, dan
bestaat tusschen tegenover el
a
kaar liggende punten van twee
naast elkaar liggende win
pjOCCXXCOOCGC
XXXOj
j?0
ff.
dingen een spanningsverschil
g
van */2o volt. De hoeveelheid
elektriciteit, die de twee win
b
dingen als condensator binden,
hangt af van hun capaciteit
en de spanning, welke tusschen
Fig. 29.
beiden bestaat (Q = C X e) en
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ll20 volt is. Maakt men nu een spoel als in fig. 29b, ook
met 20 windingen, dan treedt behalve de capaciteit van
elke twee naast elkaar liggende windingen nog die van elke
twee boven elkaar liggende op. De hoeveelheid clectriciteit
die hierdoor gebonden wordt, is in verhouding tot die in
het eerste geval belangrijk grooter. Immers, tusschen de
winding 1 en 20 bestaat een spanningsverschil van 1 volt,
tusschen 2 en 19, IS/20 volt enz., als de spoel ook nu weer
op een spanningsbron van 1 volt wordt aangesloten.
Het is dus duidelijk dat de tweede spoel bij 1 volt een
grootere lading opneemt dan de eerste, m.a.w. dat de
capaciteit van de spoel in fig. 29b grooter is dan die van
de wikkeling in fig. 29a.
In de radiotechniek bestaat de behoefte aan spoelen,
die zoo veel mogelijk capaciteiismij zijn. Daaraan voldoet
zeker de eerste spoel niet geheel; dit wordt echter meer
benaderd als we de windingen nog iets van elkaar leg
gen. Maar dit heeft het bezwaar, dat men dan vervalt
in zeer lange spoelen, zooals die vroeger algemeen gebrui
kelijk waren. Er zijn in den laatsten tijd verschillende
wikkelingen uitge
voerd, waarbij de
spoellengte gering is
en de windingen zoo
danig over elkaar ge
legd zijn, dat een zeer
capaciteit
geringe
ontstaat. Hiertoe behooren de z.g. honingraatspoclcn (fig. 30)
en de z.g. spinnewebspoelen (fig. 31). Ab
soluut capaciteitsvrij
zijn deze ook niet,
maar ze zijn toch be
Fic. 30.
langrijk beter, dan
wanneer we als in fig. 29b zouden wikkelen.
§ 28.

De rol van de capaciteit bij wisselstroomen.

Sluit men een condensator op een gelijkspanning aan
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(fig. 32), dan zal dit tengevolge heb
ben dat de condensator zich oplaadt.
Op het oogenblik dat de lading ge
schiedt, moet een electronenstroom
Fig. 32.
van klem A naar het eene bekleedsel
van het andere naar klem B gaan, m.a.w. er treedt een
laadstroom in de geleidingen op.
Sluit men hem op een wisselspanning aan, dan zal
het eene bekleedsel gedurende de eene halve periode een
positieve, tijdens de andere halve periode een negatieve
lading aannemen. Dit heeft tengevolge dat er dan telkens
een strooming van electronen zal optreden, nu in den
eenen, dan in den anderen zin, m.a.w. er vloeit een
wisselstroom door de geleidingen en wel een van gelijke
frequentie als de opgelegde wisselspanning.
Het schijnt nu alsof de condensator wel een wisselstroom
doorlaat. Toch is er van een gewone doorgang van elcctriciteit geen sprake. De gebruikelijke uitdrukking „een
condensator laat wel een wisselstroom en niet een gelijk
stroom door” is strikt genomen niet juist. We moeten
eigenlijk zeggen:
Een condensator in een stroomketèn maakt het optreden
van een gelijkstroom niet, dat van een wisselstroom wel
mogelijk.
De grootte van den optredenden wisselstroom zal bij
gelijke spanning afhangen van de grootte van den weer
stand in de keten. Deze weerstand wordt bepaald door
den weerstand van de geleidingen, den ohmschen weer
stand, en verder door een z.g. capacitieven weerstand,
(capaciteitsreactantic), welke een gevolg is van de capa
citeit van den condensator. Deze capacitieve weerstand
blijkt kleiner te zijn naarmate de capaciteit van den conden
sator grooter is; zij is ook kleiner naarmate de frequentie
van den wisselstroom grooter is. De toestand is hier dus
juist andersom dan bij den inductieven weerstand (§ 20).
Een bepaalde combinatie van den ohmschen en capaci
tieven weerstand, vormt de impedantie of den schijnbaren
weerstand van de keten.
Opmerking: De ohmsche weerstand stellen we voor door R, ter
wijl de capacitieve weerstand berekend wordt door; Rc = —-—~
B

2. u. k.C
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waarin tt = 3,14, v = de frequentie van den wisselstroom en C de
capaciteit van den condensator voorstelt. De impedantie wordt
berekend door:
2 (ohm)
Voor het geval v = o is, zooals bij een gelijkstroom het geval is,
is de capacitieve weerstand Rc = — = co , waaruit volgt:
Z = co ; dit beteekent: voor gelijkstroom is de weerstand oneindig
groot, d.w.z. de stroomkring is onderbroken.
§ 29. Een stroomkring met zelfinductie en capa
citeit in serieschakeling.
Wanneer we in een wisselstroomketen een spoel en
condensator in serie schakelen, hebben we behalve een
ohmschen weerstand van spoel en geleidingen een inductieven en een capacitieven weerstand. Een combinatie
dezer drie weerstanden geeft
L
A
de impedantie of schijnbaren
00000
weerstand. Nu is ons bekend,
R
dat door het grooter maken
%
B
van de frequentie de induc
Fic. 33.
tieve weerstand grooter en de
capacitieve weerstand kleiner wordt. Hierin ligt de moge
lijkheid opgesloten dat er een toestand kan bestaan dat de
inductieve en de capacitieve weerstand, die tegen elkaar in
werken, elkaar juist compensceren, zoodat het schijnt alsof
er alleen een ohmsche weerstand in de keten aanwezig is.
In dien toestand, die afhangt van de frequentie van de
aangelegde spanning, zal de weerstand het kleinste zijn en
zullen de sterkste wisselstroomen in de keten optreden.
Deze frequentie staat in een bepaald verband tot het
product van zelfinductiecoefficiënt en capaciteit. Dus:
Zal een wisselspanning in een stroomkring met in serie
geschakelde zelfinductie en capaciteit de sterkste electrische
trillingen doen ontstaan, dan moet de frequentie van de
spanning in een bepaald verband staan tot het product van
zelfinductiecoëfficient en de capaciteit.
jSF Opmerking: In den in fig. 33 voorgestelden stroomkring bestaat
een ohmsche weerstand R (van geleidingen en spoel), een inductieve
weerstand als gevolg van de spoel L en een capacitieve weerstand
|W
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als gevolg van den condensator C. De impedantie wordt nu bepaald
door:

Z = ]/ K + ( 2.

i—\2

2. n. C) (ohm)
Uit de tussclien haakjes geplaatste termen, waarvan de eerste den
inductieven de andere den capacitieven weerstand voorstelt, blijkt
dat zij een tegengestelden invloed uitoefenen, en dit niet alleen om
het feit dat men de laatste van de eerste moet aftrekken maar ook
door de omstandigheid dat, als de frequentie i'grooterwordt.deeerste
term grootcr en de andere term kleiner wordt.
Ook is het geval mogelijk dat bij bepaalde waarden van L en C
de uitkomst van de tusschcn haakjes geplaatste waarde nul wordt.
Dan is Z = }'R2 = R
In dit geval compenseeren inductieve en capacitieve weerstand
elkaar volkomen, d.w.z. de wisselstroom welke er door gaat, is juist
dezelfde als die, welke er doorheen zou gaan als alleen de weerstand
R in de keten zou bestaan. Onder welke omstandigheden dit het ge
val is, kan men als volgt nagaan. Daartoe moet:
1
2. 7r. i'. L —
=0
2. v. 7i. C
1
of : 2. 7T. i'. L =
of : 4. ti2. v2. L. C = 1
7i. v. L

2. ji.i'. C

1
of: v2. =i
4.7T.2 R. C

of: i' =

1
2. TT. )TTc

Indien dus de frequentie gelijk is aan

1

dan treedt

de bovenbedoelde toestand in. Hieruit volgt:
Zal een wisselspanning in een stroomkring met ten zclfinducticcoeffici
ënt L en een capaciteit C de sterkste wisselstroom doen ontstaan, dan moet
1
de frequentie van de wisselspanning gelijk zijn aan
2.7t. }' L.C

§ 30. Een wisselstroomkring met zelfinductie
en capaciteit in parallelschakeling.
Een voor de radiotechniek niet
minder
belangrijke schakeling is de in
12
L
S§
C_L
fig.
34
voorgestelde.
Hierbij doet zich
m
het geval voor, dat de stroom, die
——k
door de aanwezigheid van L alleen
zou ontstaan, in tegengestelden zin
Fig. 34.
loopt als die welke zou ontstaan als
C alleen aanwezig was, indien men n.1. aanneemt, dat de
ohmsche weerstand in beide gevallen zoo klein is, dat deze
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;

verwaarloosd kan worden. Zijn beide ingeschakeld, dan zal
door de machine een stroom geleverd worden, welke het
verschil is van beide stroomen. Hieruit volgt, dat als
beide stroomen even groot waren, de machine in het geheel
geen stroom levert. Wel treedt er dan tusschen de punten
a en b een wisselspanning op, doch in de toe voorleidin
gen ontstaat geen stroom. (In werkelijkheid zal echter nog
wel een zeer kleine stroom optreden, daar de spoel L altijd
eenige weerstand bezit). Doordat de stroomsterkte nul
is, zullen geen spanningsverliezen in de toevoerleidingen
optreden en is het spanningsverschil tusschen a en b een
maximum en wel gelijk aan de e.m.k. van de stroombron.
Deze merkwaardige toestand, die ons doet denken dat
de stroomkring tusschen a en b verbroken is, treedt in,
als hetzelfde verband tusschen de frequentie van de wissel
spanning en het product van de zelfinductiecoefficiënt L
en de capaciteit C bestaat als we in de vorige § bedoelden,
wanneer dus de gesloten kring LC in den toestand verkeert,
dat een daarin werkzame wisselspanning van die frequentie
de grootst mogelijke wisselstroom te voorschijn zou roepen.
Waar nu juist deze wisselspanning optreedt tusschen a en
b, zullen in den kring LC de maximale wissel stroomen
vloeien.
Wanneer in een stroomkring met parallel geschakelde zelfinduciie en capaciteit een wisselspanning optreedt, dan zal, als de
frequentie van de spanning in hetzelfde verhand tot het product
van de zelfinductiecoëfficient en de capaciteit staat als in § 29
bedocldy hel parallel geschakelde systeem zich ten opzichte van
den totalen stroomkring gedragen als een enorm grooten weer
stand, zoodat tusschen de aansluiipunten de maximale toisselspanningsverschillen optreden, terwijl in het parallel gescha
kelde systeem de sterkste wisselstroomen bestaan.
Het is interessant na te gaan hoe de toestand is bij andere
frequenties. Neem daartoe eens aan, dat we de frequentie
van de spanningsbron van nul tot oneindig groot kunnen op
voeren. In het eerste geval zou een gelijkstroom optreden,
die alleen door de spoel L zou gaan (§28). Gaan we van een
gelijkspanning over op een wisselspanning, dan zal in de
condensatorleiding een stroom ontstaan, die grooter wordt
naarmate de frequentie hooger wordt, terwijl de stroom in
de spoel kleiner wordt. Volgens § 28 wordt toch de capaci40

tieve weerstand kleiner en volgens § 20 neemt de inductieve
weerstand toe.
Iieeft de frequentie’ de hierboven bedoelde waarde ver
kregen, dan is de totaalstroom tot nul genaderd. Maken we
de frequentie nog grooter, dan neemt de condensatorstroom
nog steeds toe en die in de spoel af, terwijl de totaalstroom
weer stijgt. Bij een oneindig groote frequentie zou de spoel
geen stroom meer doorlaten, zij zou volkomen smorend
werken, (blz. 27) terwijl een zeer groote stroom in de condensatorleidingen zou gptreden ; de condensator werkt dan
als een z.g. capacitiépq kortsluiting voor de spoel.
Uit deze beschouwingen volgt wel, dat wanneer men
parallel op een spoeïj^waaraan een spanning met een hooge
frequentie is gelegd, een condensator schakelt, deze een
deel van de stroom opneemt. De condensatorstroom zal des
te grooter zijn naarmate zijn capaciteit grooter is, naarmate
de frequentie hooger en de zelfinductiecoëfficient van de
spoel grooter is.
Opmerking: Voor v = 0, zou de inductieve weerstand (§ 20) be
dragen Bi = 2. n. 0.L = 0 en de capacitieve weerstand (§ 28) Rc =
1
co. Voor y = oo, zou Ri = 2. 7r. a>. L = co en Rc =
2. Ti. 0. C
1
2. TT. CO. C

= 0 zijn.

Beschouwen we ten slotte nog het geval dat twee span
ningsbronnen in den geheelen stroomkring werken (§ 13).
Geeft de eene een gelijkspanning, en de andere een "wissel
spanning, dan gaat alleen de gelijkstroom door de spoel,
terwijl wisselstroomen door beide gaan.
Treden twee wisselspanningen van ongelijke frequentie
op, dan is het duidelijk, dat de wisselstroomen van de hoogste
frequentie voornamelijk in den condensator en die van de
laagste frequentie hoofdzakelijk door de spoel gaan. Dit
treedt des te meer op, naarmate het frequentieverschil der
spanningen grooter is.
Indien in een stroomkring met parallel geschakelde spoel en
condensator een wisselspanning met een hooge en een met een
lage frequentie optreden, dan gaan via den condensator voorna
melijk wisselstroomen van de hooge frequentie en door de spoel
voornamelijk wisselstroomen van de lage frequentie
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HOOFDSTUK IV.
Mechanische trillingen.
Ontstaan en voortplanting van geluidsgolven.
Wanneer men een slinger (b.v. een schommel) in slinge
ring brengt, volbrengt deze een z.g. periodische beweging
d.w.z. na zekere gelijke tijdsdeelen verkeert de
slinger in volkomen gelijken of overeenkomstigen toe
stand, beweegt zich b.v. in gelijken zin door den rust
stand. Die tijd noemt men de periode van den slinger. De
periode van den slinger is (voor een bepaalde plaats op
aarde, als niets aan den slinger veranderd wordt en men
de uitwijkingen van dezen niet te groot maakt) con
stant, zoodat per seconde steeds evenveel slingeringen wor
den volbracht. Daarom zegt men dat eiken slinger een
bepaalde periode en frequentie bezit; men noemt deze de
eigenperiode en de eigenjrequentie.
Opmerking: De periode van een slinger wordt uitgedrukt door
de z.g. slingerformulc:
(sec)
T = 2.77.
waarin g = versnelling der zwaartekracht (ca. 981 cm per sec) en
1 = lengte van den slinger in cm. Een slinger van 1 m lengte
l/ioo = 2 X 3,14 x 10 _
heeft een periode van T = 2 x 3,14 \ 981
31,3
ca. 2 sec.
De grootste uitwijking van den slinger noemt men de
amplitudo. Laat men een slinger aan zich zelf over, dan
worden de maximale uitwijkingen of amplituden steeds
kleiner en de slinger komt tenslotte tot rust. Daarbij blijft
de periode van de beweging praktisch gelijk. De slinger
volbrengt nu een gedempte beweging. Men kan hiervan
een voorstelling geven door een golflijn als in fig. 35a.
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De demping ontstaat door de wrijving in het ophangpunt
en in de lucht. Bij den slinger van een uurwerk (fig. 35b)
blijven de amplituden
gelijk. De verliezen, welke
door de •wrijving ontstaan,
i
worden
gecompenseerd
I
door
den
arbeid,
die door
a
tb
klokgewicht
of
veer
wordt
l
geleverd. De slinger heeft
nu een ongedempte bewe
' AMPLITUDO ging.
■AMPUTUDO
Spant men een brei
naald met het eene einde
b.v. in een bankschroef en
geeft men het andere einde
een uitwijking, dan zal
— na loslating — de brei
naald in snelle slingering
geraken; zij trilt. Het
Fig. 35.
zelfde geschiedt met de
snaar van een muziekinstrument. De periode van de
trilling eener snaar is afhankelijk van de afmetingen
en de spanning.
Het aantal trillingen, dat een snaar per seconde vol
brengt, kunnen we de frequentie van de trilling of de
eigenjrequcntic van de snaar noemen. Zij is bepaald door:

cAn

1

T
als v de frequentie en T de periode is.
Opmerking: We hebben liier dezelfde formule als in § 12. Dit is
ook geen wonder, omdat een wisselstroom eigenlijk niet anders is
dan een trilling van electriciteit (zie ook § 37).
Een vioolsnaar volbrengt een gedempte beweging,
als men deze na uitwijking loslaat; zij volbrengt een ongedempte beweging, als men haar met een constante
kracht aanstrijkt.
§ 32. Geluidsgolven.
De slinger zal de omgevende lucht meer of minder in
beweging brengen; we bemerken daarvan evenwel niets.
43

Dit verandert echter, als we het aantal slingeringen of
trillingen van een lichaam voldoende groot maken.
Immers bij de gespannen breinaald wordt een geluid ge
hoord .
De omringende lucht wordt door elke slingering meer
of minder in beweging gebracht. Deze bewegingen, ver
oorzaakt door de breinaald, zijn zoo fijn, dat het trommel
vlies van ons oor hetwelk gevoelig is vooi luchtbewegingen
die voldoende fijn zijn, er op reageert: we hooren
een geluid. De beweging van de lucht heeft volkomen
gelijke periode en frequentie als het lichaam dat haar
voortbrengt. De regelmatige verstoringen in de lucht
noemen we nu geluidsgolven.
Van belang is het te weten met welke snelheid zoo’n
luchtverstoring zich voortplant. Deze z.g. voortplantings
snelheid bedraagt 330 m per sec (bij 0° C). Of de fre
quentie groot of klein is, doet hieraan niets toe of af.
Gesteld, dat een snaar 440 trillingen per sec maakt;
dan moeten ook per sec 440 golven ontstaan, en omdat
het geluid zich in dien tijd 330 meter voortplant, moet de
golflengte 330 : 440 j= 0.,75 meter zijn.
-—“"'Gewooniijk"stelt" men de geluidsgolven voor als in fig.
36 aangegeven. Noemen we de voortplantingssnelheid v,
de frequentie v en de periode T, en de golflengte X *)
dan moet dus:
golflengte =
of:
Daar:

X

voortplantingssnelheid
frequentie
v

T = 7 (§ 29),

is ook :
X = T.v
of in woorden:
golflengte = periode X voortplantingssnelheid.
Is de trilling, die het geluid voortbrengt, gedempt of
ongedempt, dan zullen ook gedempte golven resp. onge
dempte golven ontstaan (fig. 36).
J
*) Dit is de Grieksche letter 1, die men als larnbda uitspreekt.
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Bij gedempte golven blijft, evenals bij ongedempte, de
golflengte constant; bij de eerste verandert de amplitudo.
Ten aanzien van den
r\
aard der golven moeten
we nog het volgende
3
opmerken. Uit fig. 36
l
I
\
\ :
zou men misschien aflei
i
\j
den dat de bewegingen
i OMEDEriPTE GQtf
der lucht overeenkomen
met die van een aan den
b
wand verbonden lang
koord dat men schudt,
m.a.w. dat de ampli
CCCEf-PTE GOLF
tudo loodrecht staat op
de voortplantingsrichting. Dit is in wer
kelijkheid niet het ge
c
val ; men moet zich
voorstellen dat de lucht
'STERKER GEDEMPTE
COLT
deeltjes in de voort
/
plant ingsrichting heen
Fig. 36.
en weer trillen.

l\ LS

§ 33.

Tonen en klanken.

Indien men een stemvork aanslaat, brengt deze een
geluid voort, dat men een toon noemt. Onderzoekt men
nauwkeurig den aard van de trilling, b.v. door aan het
eene been een haar te
bevestigen, die men tij
dens de trilling over
een met roet bestreken
glasplaat beweegt, dan
ontstaat een kromme
lijn, die volkomen regel
matig verloopt (fig. 37).
Fig. 37.
Dienovereenkomstig
ontstaan ook luchtgolven, die hetzelfde karakter vertoonen. (fig. 38).
Hierin stelt fig. 38a de geluidsgolven van een zekeren
toon voor. Is het aantal trillingen grooter, dan is
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het aantal geluidsgolven
groot er en de golflengte
kleiner. De toon is nu hooger
1
(fig. 38b). In fig. 38c zijn
de geluidsgolven van een
toon voorgesteld, die even
lioog is als de voorgaande,
b
maar waarbij de lucht min
der krachtig in beweging
wordt gebracht, waarbij de
amplitudo kleiner is. Deze
i
toon is zwakker dan de voor
£
gaande. Snaren of lichamen,
welke even grootc frequentie
Fig. 38.
bezitten en dus even hooge
tonen voortbrengen, noemt men gelijkgestemd. Dus:
Een hoogere toon heeft grootere frequentie en kortere
golflengte.
Een sterkere toon heeft alleen grootere amplitudo.
Gelijkgestemde lichamen brengen een even hooge toon voort.
Slechts weinig lichamen brengen zuivere tonen voort.
Meestal ontstaan naast een
toon,
zwakkere, wraarvan
I
a
de frequentie 2, 3, 4 enz.
maal zoo hoog is als die van
i
de eerste, welke men den
grondtoon noemt. De an
dere
heeten boventonen;
i
men duidt deze gewoonlijk
b
aan als de tweede, derde,
TT
vierde harmonische, enz.
Het geheel noemt men
Fig. 39.
een klank. Door de bij
tonen wordt de klank van een instrument of een
menschelijke stem bepaald. In fig. 39b hebben we
een klank voorgesteld, waarbij de grondtoon vergezeld is
van de eerste drie bijtonen. Door samenstelling van de
krommen in fig.39a krijgt men de kromme 39b (zie
ook § 34).
Ten slotte geven we in fig. 40 twee klanken door een
menschelijke stem te voorschijn geroepen. Het is niet.

wvw

‘HFTN

:
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onaardig op te merken dat men door het onderzoek van
de laatste jaren heeft kunnen vaststellen dat het verschil
in een mannelijke en vrouwelijke klank, die dezelfde
grondtoon hebben, alleen voortspruit uit het feit, dat
het aantal bij
tonen bij den
man als regel
grooter is dan
bij de vrouw.
Wat de hoorbaarheidvan ge
luiden en klan
vocale a
ken betreft, deze
strekt zich uit
over een groot
frequent ie-g ebied.Bij de hoor
bare
geluiden
omvat dit de
frequenties van
vocale i
ongeveer 20 tot
25 000, voor de
Fig. 40.
tonen en klanken is dit gebied nauwer begrensd, omdat dan het
onderscheidingsvermogen een grens stelt; dit frequent ie gebied is gelegen tusschen 40 en 10 000.
§ 34. Interferentie. Zwevingen.
Gesteld, dat een slinger in beweging wordt gebracht
en gehouden door tikjes, welke op den juisten tijd daarop
werken en wel in denzelfden zin, dus zooals bij een uur
werk het geval is. De slinger krijgt daardoor een bepaalde
amplitudo. Versterken we deze tikjes, m.a.w. laten we
nog een tweede kracht, b.v. op dezelfde tijdstippen in
gelijken zin werken, dan wordt de uitwijking grooter.
Zou men gelijktijdig telkens stootjes in tegengestelden
zin geven, dan zouden de uitwijkingen kleiner worden.
Wanneer een snaar trilt, wordt de lucht in trilling ge
bracht. Wordt nu een tweede snaar, die een gelijk trillings
getal heeft, in trilling gebracht, dan zullen in de lucht
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gelijke golven ontstaan. Denkt men een luchtdeeltje
dan is het mogelijk dat dit luchtdecltje onder den invloed
van beide trillingen een kleinere of een grootere be
weging krijgt dan van elk der trillingen alleen. Men
zegt nu dat de beide trillingen interfereeren. (interfero
= op elkaar stooten).
Het gevolg van deze interferentie is, dat men of een
sterkere of een zwakkere toon hoort. Men kan de interferentie van twee trillingen
weergeven als in fig. 41.
Indien de trillingen elkaar
a
versterken, krijgt men de
D
kromme 3 in fig. 41a; wan
vsil J1
neer ze elkaar verzwakken
de kromme 3 in fig. 41b.
Wanneer in het laatste ge
val de trillingen 1 en 2
i
even sterk waren, zouden ze
I
elkaar volkomen opheffen
en men zou geen toon
Fig. 4!
hooren.
In geval de frequenties van beide trillingen verschillend
zijn, zullen ze eveneens interfereeren. Dit is in fig. 42
weergegeven. Gesteld, dat de cene trilling een frequentie
40 en de andere een frequentie 50 heeft (perioden '/^en
V50 sec). Interfereeren deze twee, dan ontstaat een be
weging, die een geheel ander verloop heeft dan beide
oorspronkelijke. Er ontstaat nu schijnbaar een beweging met
een veranderlijke amplitudo en periode. Hierbij geschieden
deze veranderingen periodisch, d.w.z. na bepaalde gelijke
tijdsdeelen of perioden is weer dezelfde toestand inge
treden (vergelijk de punten p en q). De frequentie van
deze verandering is belangrijk kleiner dan die van de beide
samenstellende bewegingen. Zij wordt bepaald door het
verschil van beide frequenties en is v = 50 — 40 = 10,
m.a.w. de periode = 0,1 sec.
Dit heeft nu in de geluidsleer de volgende beteekenis.
Gesteld dat twee snaren zoodanig gespannen zijn, dat
beider frequenties weinig van elkaar verschillen en dus
niet volkomen gelijkgestemd zijn. Slaat of strijkt men
deze snaren gelijktijdig aan, dan interfereeren beide tonen,

- FÖ;
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d.w.z. we hooren een toon, die deiningen in sterkte vertoont
en bovendien een weinig in hoogte schijnt te veranderen.
Deze deiningen, die na gelijke tijdsdeeltjes terugkeeren,
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Fig. 42.
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noemen we zwevingen. Zij hebben een periode, welke veel
grooter kan zijn dan de periode der twee tonen, zooals
uit fig. 42c blijkt. Maken we het verschil der toonhoogten
kleiner, dan duren de zwevingen langer, hun frequentie
wordt kleiner. Bij gelijkgestemdheid vervallen de
zwevingen geheel; dan is de frequentie nul. Noemen
we de frequentie der beide tonen
en »'2 en die der
zweving v, dan is deze laatste te bepalen uit:
y _ I', — v2.........................
(13)
Gesteld nu eens, dat er geluidstrillingen van 40 000
en 38 000 optreden. Doordat deze twee trillingen interfereeren, ontstaan zwevingen met een frequentie 40 000 —
38 000 = 2000, welke hoorbaar zijn.
§ 35. Resonantie.
Het resonantieprincipe is van buitengewoon belang
voor de radio; het is het verschijnsel dat de radio moge lijk
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maakt. De beteekenis van dit begrip leeren we gemak
kelijk kennen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.
Denk een zwaren slinger, die in rust is. Men geeft hem
een zwak stootje, zoodat hij een weinig uitwijkt. Zoodra
hij teruggekeerd is, geven we hem weer een zwak tikje.
Dit herhalen we, en trots de uiterst geringe stootjes,
zien we kans den slinger groote uitwijkingen te geven.
Alleen komt het er op aan dat we de stootjes op den
juisten tijd toedienen, d.w.z. na tijdsdeelen, die gelijk
zijn aan de eigenperiode van den slinger.
Denk nu twee snaren A en B, die volkomen gelijk
gestemd zijn. Denk verder, dat men de snaar A aanslaat.
Er ontstaan dan geluidsgolven. Treffen deze de snaar B,
dan wil dat zeggen, dat die snaar stootjes door de lucht
ontvangt. En aangezien nu de frequentie van deze stoot
jes gelijk is aan de eigen frequentie van snaar B zal snaar
B gaan trillen en een toon voortbrengen. Men noemt dit
verschijnsel resonantie (resonare = terugklinken).
Is snaar A niet volkomen gelijkgestemd met B en is het
verschil in frequentie maar zeer klein, dan zal B ook wel
gaan trillen en zijn eigen toon voortbrengen, maar toch
minder sterk. Men
kan van dit verschijn
sel een grafische voor
stelling maken, door
bij de verschillende
frequenties, waarin
men A verstemt, de
uitwijkingen van een
punt van de snaar B
— wat overeenkomt
met de sterkte van
de toon — te bepa
len. Er ontstaat dan
FREQUENTIE
een z.g. resonnantieFig. 43.
kromme zooals in fig.
43 is weergegeven. Gesteld dat A en B beide op een fre
quentie 100 waren afgestemd en dat B daarbij een toon
sterkte A-a geeft. Verstemt men nu A, zoodat deze achter
eenvolgens frequenties 90, 80, 110 en 120 bezit, dan zal,
als A even sterk wordt aangeslagen, B gaan trillen in de
50
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frequentie 100. maar tonen voortbrengen van de sterkte
B-b, C-c.
Bedraagt de verstemming van A maar slechts een paar
procent, dan blijkt uit. fig. 43 dat de toonsterkte maar
weinig kleiner is dan bij gelijkgestemdheid.
§ 36. Geluidsoverbrenging door microfoon en
telefoon.
In fig. 44 is een schematische voorstelling gegeven
van de geluidsoverdracht door microfoon en telefoon.
De microfoon bezit een zeer dun plaatje van een geleidende
stof a (trilplaat of membraan), met een daarachter ge
plaatst koolschijfje b, dat aan de zijde van het plaatje kleine
uithollingen bezit, waarin fijne korreltjes kool zijn aangebracht; a en b zijn verbonden aan de polen van een
batterij met het gevolg dat een zwak stroompje via de
korreltjes door den stroomkring vloeit. Kleine druk
veranderingen van het trilplaatje tegen de koolkorreltjes
hebben tengevolge dat de electrische weerstand kleiner
of grooter wordt en het stroompje iets grooter of kleiner
wordt. Dit stelsel is nu in hooge mate gevoelig. Wordt
voor den microfoon gesproken, dan ontstaan vermeerde
ringen of verminderingen van den luchtdruk tegen de
buitenzijde van het membraan, dat daaraan gemakkelijk gehoorzaamt. Het is verklaarbaar dat nu in den mi
crofoon-stroomkring stroomveranderingen ontstaan, die
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Fig. 44.

getrouw de luchtdrukveranderingen weergeven (fig. 45).
De telefoon bestaat uit een hoefmagneet je, waarom twee

spoeltjes met zeer veel windingen zijn aangebracht. Voor
de polen van
vocale a
den magneet
is een zeer dun
trilijzeren
UKHTTHHUNplaatje ge
6EN VOOR
MICROFOON
plaatst. Dit
trilplaatje
wordt door
het hoefmag
MICROFOON
neet je
met
STROOM
constante
kracht aange
LUCHTTRIUINtrokken .
6Cn urr
TELEFOON
Gaat ech
ter door de
spoeltjes
Fig. 45.
een stroom,
dan wordt deze kracht, al naar de grootte en
richting van den stroom, gewijzigd. Indien n.1. de
stroom in de eene richting door de spoeltjes vloeit,
roepen deze krachtlijnen te voorschijn, die gelijken zin
hebben als die van den hoefmagneet, zoodat het tril
plaatje sterker wordt aan getrokken. Keert de stroom
richting om, dan wordt het magnetisme verzwakt en het
plaatje minder sterk aangetrokken. Laat men dus de
stroomen van den microfoonkring door de telefoon gaan,
dan volbrengt het telefoonplaatje gelijke trillingen als
dat van den microfoon en er ontstaan gelijke geluids
golven als er voor den microfoon worden veroorzaakt.
Natuurlijk treden er verliezen op, met het gevolg dat het
geluid verzwakt uit de telefoon komt (fig. 45). Om de
overdracht op grooten afstand te verbeteren, maakt men
gebruik van een inductiespoel. Deze is te beschouwen als
een transformator, waarvan de primaire wikkeling in den
microfoon — en de secundaire (die veel meer windingen
bezit) in den telefoonkring is opgenomen.
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HOOFDSTUK V.
Electrische trillingen.
Ontstaan en voortplanting der electromagnetische
golven.
§ 37. Trillende electriciteit (oscilleerende stroomen).
Dat electriciteit kan trillen lijkt op het eerste ge
zicht wat vreemd. Maar als we eens goed nagaan wat
een wisselstroom (§ 12) eigenlijk is, dan mag deze uit
drukking ons niet verwonderen. Immers, bij een gloei
lampje, waardoor wisselstroom vloeit, gaat de electrici
teit gedurende het eene oogenblikje in de eene, het volgen
de oogenblikje in de andere richting, het daaraanvolgende
tijdsdeeltje weer in de eene richting, m.a.w. de electriciteid slingert heen en weer. Slingcrt de electriciteit
zeer snel, dan spreekt men
B
van electrische trillingen. De
kring, waarin deze trillingen
A
optreden, noemt men een electrischen trillingskring.
i m
Deze wordt daardoor geken
merkt, dat hij een condensator
en een spoel — dus' een ca
p
paciteit en zelfinductiecoëffieient — bezit. Om de werking
++-H++*
van
condensator en spoel hier
b
c
bij goed te leeren kennen, willen
Jb ê
we met een watervoorbeeld be
P
ginnen (fig. 46a).
Fig. 46.
Twee vaten A en B zijn tot
ongelijke hoogte met water gevuld. Men zet kraan P open
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en oogcnblikkelijk stroomt het water van A naar B. Dit
krijgt nu een zekere hoeveelheid arbeidsvermogen van
beweging, een zekere traagheid, tengevolge waarvan het
water in A en B niet direct even hoog komt te staan:
in B komt het iets te hoog, waardoor het water dan
weer naar A stroomt. Na eenige schommelingen komt het
tot rust. De schommelingen zullen langer duren, naar
mate de buis wijder is, d.w.z. minder weerstand biedt.
Denk nu eens een condensator, waarvan de bekleedsels
A en B respect, negatief en positief geladen zijn. Bij P
is de kring onderbroken; hier ontstaat een zeer groote
drang tot vereffening der ladingen. Stel dat wij de knop
pen een weinig dichter bij elkaar brengen. Daardoor ont
staan in het tusschenliggende diëlectrum zulke groote
spanningen, dat dit geen weerstand meer kan bieden en
plotseling springt een vonk over, waarna de condensator
ons grootendeels ontladen schijnt. Gaat men door proeven
na hoe het gedrag van deze vonk is, dan blijkt dat het
niet één vonk was, maar een reeks kleine vonkjes, die
beurtelings van a naar b, van b naar a enz. oversprongen.
In werkelijkheid is de toestand lang zoo eenvoudig niet
wat het optredende lichtverschijnsel betreft; we willen
ons echter gemakshalve aan de gegeven voorstelling houden.
Wat is nu het geval ? Door het eerste vonkje snelde een
hoeveelheid electronen van a naar b; deze was echter
grooter dan het tekort op A bedroeg. Oogenbliklcelijk
ontstond nu een drang om dit teveel van b naar a terug
te doen gaan, ’t welk gelukte, omdat de lucht tusschen
a en b door het vonkje geleidend gemaakt was. Maar nu
bestaat de kans dat te veel electronen van b naar a gaan,
waardoor weer een overgang van a naar b plaats vindt.
Men ziet dat, evenals bij het water, gesproken kan wor
den van het schommelen, slingeren, of beter van trillen
van de electriciteit, of van electrische trillingen of
electrische oscillaties (oscillare = schommelen). Daarom
spreekt men ook van een oscilleerende ontlading van den
condensator.
Dergelijke electrische trillingen zullen slechts zeer
korten tijd duren. De vraag is: hoe kunnen we ze langerdurend maken? Het antwoord zullen we geven nadat
we gezien hebben hoe we bij het watervoorbeeld moe54

ten handelen. In de buisleiding brengen we een schoe
penraadje met vliegwiel aan (fig. 47). Als het water
van A naar B vloeit, wordt
B
het rad L gedraaid en krijgt
daardoor arbeidsvermogen
van beweging. Natuurlijk
ondervindt nu de water
stroom eerst den tegenstand
L,
van
maar wanneer
&
straks het water in A en B
P
even hoog is gekomen, bezit
het rad nog arbeidsvermogen
van beweging dat eerst uitge
L
put moet worden. Daardoor
wordt het water in B nog
P
weer even te hoog opge
Fig. 47.
stuwd. Als aanstonds het
rad in rust komt, stroomt het water van B naar A;
het rad werkt eerst weer vertragend, maar daarna
werkt weer zijn traagheid, waardoor weer te veel
water in A komt. Op deze wijze ontstaan waterschommelingen, die langzamer verloopen, die een grootere
periode hebben en dus langer duren. Dit alles is een gevolg
van de traagheid van het draaiende stelsel. Wanneer we
nu bedenken, dat we in § 18 de traagheid van een wiel
vergeleken hebben met de zelfinductie van een geleider
en juist een spoel een groote zelfinductiecoefficiënt
bezit (§ 19), dan is het duidelijk dat men aan den electrischen trillingskring een spoel zal moeten toevoegen. Zoo
wordt dan door fig. 47b een electrische trillingskring
voorgesteld. Of de trillingen langer of korter zullen
duren, hangt van den weerstand der z.g. vonkopening P
af. Hoe grooter de weerstand hiervan is, hoe spoediger
de trilling ophoudt, d.w.z. hoe grooter de demping is.
Opmerking: De weerstand kan zelfs zoo groot zijn dat geen slinge
ring, maar slechts één ontlading optreedt. Men heeft dan niet meer
een periodisch, maar een aperiodisch (niet-periodisch) verloopend
verschijnsel en spreekt dan ook van een apcriodische ontlading. Is
in liet algemeen de weerstand in een trillingskring te groot, m.a.w.
overschrijdt deze een zekere waarde, die bepaald wordt door L en C,
dan spreekt men ook van een apcriodi scfietrilli)ig *k • ma. Dit is n.1. het
geval, als R grooter of gelijk is dan 2j/^*
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De periode der trillingen hangt niet van dezen weer
stand af, maar is wel afhankelijk van de grootte van de
capaciteit en zelfinductiecoefficiënt, en wel als volgt:
De 'periode van een electrischen trillingskelen is grooter
naarmate het product van de zelfinductiecoëfficient en de
capaciteit (L x C) grooter is.
Hieruit volgt ook:
Elke trillingskelen heeft een eigen periode en frequentie,
welke bepaald zijn door de waarden van de capaciteit en de
zelfinductiecoëfficient.
Opmerking : De periode van een electrischen trillingskring wordt
bepaald door een formule, die sterk gelijkt op de in § 31 genoemde
slingerformule. Zij luidt: T = 2.7t.\‘ L.C (sec),
waarin n = 3,14, T = periode, L = zelfinductiecoëff. (in henry)
en C = capaciteit (in farad) voorstellen.
Noemen we de frequentie weer dan is v = of ook :
1
v =
2.71. I L.C
Vergelijken we dit nu met het in § 28 en 29 gezegde, dan zien we
dat de electriciteit in zoo’n frequentie gaat trillen, dat de weer
stand van de keten voor de trilling een minimum is.
§ 38.

Electrische golven.

Volgens § 13 bestaat rondom een stroomvoerenden
electrischen geleider een magnetisch veld, waarvan de
krachtlijnen als concentrische cirkels loopen en de zin
afhangt van de stroomrichting. Groeit een stroom aan,
dan breiden de krachtlijnen zich verder uit; neemt de
stroom af, dan trekken ze samen om ten slotte geheel te
verdwijnen als de stroomkring verbroken is. Wordt dan
de stroomrichting omgekeerd, dan ontstaan krachtlijnen
in tegengestelden zin. Denk nu eens dat een wisselstroom
door den geleider gaat; dan is het een voortdurend uitbreiden, samentrekken, weer uitbreiden en samentrekken
der krachtlijnen gepaard gaande met voortdurende wisse
ling van den zin van deze.
Dit heeft tengevolge dat er in den aether regelmatige
verstoringen ontstaan, die zich ver van den oorsprong
doen gevoelen. Er ontstaan in den aether z.g. electromagnetische golven of kortweg electrische golven.
5G

Hoe grooter de frequentie van een wisselstroom of van
de electrische trilling is, hoe grooter de frequentie der
verstoringen, hoe korter de lengte der golven.-is_ (§ 32).
De voortplantingssnelheid der electrische golven is be
rekend en experimenteel vastgesteld op 300 000 km per
sec, d.w.z. indien zij zich langs den evenaar om de aarde
bewogen, zouden zij ruim 7 maal per sec de aarde omloopen,
daar de aardeomtrek 40 000 km is.
Indien de frequentie van een electrische trilling
100 000 is, zullen per sec 100 000 golven ontstaan en zal
300 000
de golflengte
= 3 km = 3000 meter bedragen.
100 000
Hier geldt dus evenals bij het geluid (blz. 44):
voortv laniingssnelheid
golflengte
frequentie
of:

:

;

ii £

X = 1

i

V

als 1 = golflengte, c = voortplantingssnelheid en v =
Daar verder : T = —
v
is:
1 = T. c, zoodat:
golflengte = periode X voortplantingssnelheid
Aangezien de periode der electrische golven gelijk is
aan die van de electrische trillingen, waardoor ze ontstaan
en de golflengte weer afhangt van de periode kunnen we
zeggen:
De goIflengte der clectrischeigoIvcji~is~grm.t£T.~naaxmate----het product van zelfinductiecoëfficient en capaciteit. (X-X-C)
grooter is.
- .... Opmerking : We kunnen dit ook aldus inzien.
Daar: T = 2.7r.jX. C en : 1 = T. c
is dus : X = 2.n. c. \L. C,
waarin L in H, C in F wordt uitgedrukt.
Drukt men C in
L in H en c in km/sec uit, dan is:
X = 2.7r 300 000 J'L.C : 1000 000 = 18S5 ]'LC (km).
Drukt men L en C in cm en c in cm/sec uit, dan is:
X = 2.71. 3.10'° \/± x _C = 2.7r. ]'L.C (cm).
Y 109 9.10"
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VERBAND TUSSCHEN FREQ., PERIODE EN GOLFL.

Frequentie
50
100
500
1 000
5 000
10 000
50 000
100 000
500 000
1 000 000
5 000 000

Periode
(in sec).
0,02
0,01
0,002
0,001
0,000 2
0,000 1
0,000 02
0,000 01
0,000 002
0,000 001
0,000 000 2

Golflengte
(in meters).
6 000 000
3 000 000
600 000
300 000
60 000
30 000
6 000
3 000
600
300
60

§ 39. Gesloten en open trillingskringen.
De Antenne.
In de vorige paragraaf beschouwden we een enkelen
rechten geleider, waarin electrische trillingen optreden.
Toch is dit niet geheel met de werkelijkheid in overeen
stemming, daar men gewoonlijk een gesloten kring en
dus een heen- en terugleiding heeft.
En daarin ligt nu juist de reden, dat op eenigen afstand
geen golven in den aether ontstaan, wat als volgt ver
klaarbaar is. Op een gegeven moment loopt een stroom
van A naar C en van C
naar B (fig. 48). Om twee
tegenover elkaar liggende
punten ontstaan een groot
aantal krachtlijnen, die
echter tegengestelden zin
hebben.
Denk nu eens een punt
op eenigen afstand (stel
b.v. enkele meters) van
beide geleiders; dan zal
A B
practisch de krachtlijn van
Fig. 48.
den eenen draad samenvallen met dien van den anderen
en daar ze tegengesteld en de magnetische velden van
58

vrijwel gelijke sterkte zijn, zullen ze elkaar zoo goed als
geheel tegenwerken, m.a.w. op dien afstand bemerken we
eigenlijk niets van een magnetisch veld. Verandert nu
de stroomsterkte in A C B, dan
brengt dit daarin geen wijziging. Er
ontstaat daar dus nagenoeg geen ver
storing in den aether; er treden haast
geen golven naar buiten m.a.w. er
wordt weinig energie uitgestraald.
Electrische golven zullen dus alleen
maar onbeperkt naar buiten kunnen
treden, als de electriciteit in een
enkelen geleider of z.g. open kring
trilt. Dit brengt ons nu tot het
b »
gebruik van een antenne*).
Het ontstaan van de antenne
L
kunnen we ons bijvoorbeeld als volgt
denken:
In fig. 49a is een trillingskring
voorgesteld. Denk nu eens dat we
hiervan den condensator vervangen
door een anderen met dikker diëlectricum, maar grooter oppervlak (fig.
49b); men kan dan dezelfde capaci
teit en ook nog dezelfde frequentie
behouden. We brengen de bekleedsels
nog verder van elkaar; door deze
gelijktijdig grooter te maken, kan
!
nog
dezelfde frequentie behouden
d
c
i
worden (fig. 49c).
I
L ld
De platen, die in dit geval wel
2 bijzonder
groot zouden moeten zijn,
kunnen we echter wel laten vervallen;
we verbinden n.1. het ondereinde
Fic. i9.
van den verticalen draad met de aarde, het boven
einde met één of meer draden, die boven de aarde ge
spannen zijn en men kan een trillingskcten hebben van

1

*) Antenne wil eigenlijk zeggen: voelhoorn. Deze naam werd het
eerst toegekend aan den verticalen draad, die men gebruikt voor
het opvangen van electrische golven.
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even groote frequentie als die in fig. 49a. De electriciteit kan dus in den verticalen draad trillen (de
trillingen zijn niet geheel tot dit deel bepaald) en
er worden electrische golven uitgezonden door de an
tenne, die nu niet door een terugleiding gestoord wor
den; de antenne vormt dus een open trillingskring. De
horizontale draden van de antenne vormen met de
aarde in hoofdzaak den condensator. Wel is waar zullen
de draden niet een zoo groote capaciteit geven als een
volle plaat, doch het is gebleken, dat bij niet al te
grooten afstand der draden het verschil betrekke lijk
gering en het gebruik van een plaat daarom geen zin
zou hebben. Evenals elke trillingskring heeft dus ook
een antenne een eigen periode en een eigen frequentie.
Waar zij bovendien golven van deze frequentie, dus van
een bepaalde lengte uitzendt, zegt men ook wel:
Een antenne heeft een eigen periode, dus een eigen fre
quentie en een eigen golflengte.
Hoe deze grootheden veranderd kunnen worden zullen
we in de volgende § nagaan. Ten slotte moeten wij opmerken
dat de theorie van het ontstaan der electromagnetische
golven minder eenvoudig is, als we hierboven schetsten.
§ 40. Resonantie, afstemming van antenne’s en
ander trillingskringen.
Gesteld, dat in een antenne A electrische trillingen
worden opgewekt (hoe deze ontstaan, zullen we later
zien), zoodat electrische golven de wereldruimte inge
zonden worden. Bevindt zich in het gebied, waar deze
golven nog doordringen een antenne B, die eenzelfde
golflengte bezit, dan zullen de zwakke electromagnetische
golven in B zwakke electromotorische krachten induceeren, of anders gezegd, zij zullen de electriciteit in B
als het ware aanstooten. Aangezien deze stootjes juist
in de eigen frequentie van antenne B optreden, zal clectriciteit in B gaan trillen. Het is hier het resonantieverschijnsel dat de overdracht van de electrische trilling op
kilometers afstand moge lijk maakt. Zooals men 2 snaren
gelijk gestemd noemt, als hun frequentie gelijk is, zoo
noemt men ook antenne'soi andere trillingskringen gelijk
gestemd, als ze gelijke frequentie (golflengte) bezitten.
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Worden nu door een antenne electrischegolven uitgezon
den, dan zullen deze golven de sterkste trillingen in de
ontvangende antenne veroorzaken, als deze geheel of bijna
gelijkgestemd is met de eerste. (Hier geldt eigenlijk het
zelfde als in § 35 bij fig. 43 werd gezegd). Om dit te be
reiken, moet deze antenne op de eerste antenne (of zooals
men ook wel zegt: op de uitgezonden golf) kunnen worden
afgestemd. Dit afstemmen is bereikt, als volgens het
voorgaande, het product van capaciteit en zelfinductiecoëfficient gelijk is. Dus:
Twee antenne's zijn gelijk gestemd of op elkaar afge
stemd, als ze gelijke frequentie hebben, en dit is het geval
als het product van zelfinductiecoëfficient en capaciteit
(L X C) voor beide even groot is.
Om te kunnen afstemmen is het noodig dat óf de
condensator óf de spoel óf beide verstelbaar zijn (draai
bare condensator, schuifspoel, verwisselbare spoelen of
variometer). Gaan we nu na welken invloed deze hebben,
als ze aan den antennekring worden toegevoegd.
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Fig. 50.

In fig. 50a is een elementaire antenne voorgesteld.
Brengt men hierin een spoel (fig. 50b), dan wordt L
grooter en dus (volgens § 38) dejjolflengte grooter. Een
spoel, die alleen in de antenne wordt geplaatst om de
golflengte te vergrooten, wordt daarom luchtdraad-verlengspoel of kortweg verlengspoel genoemd. Wordt zoo’n spoel
meteen gebruikt om een electrische kring met de antenne
te koppelen (§ 41), dan is zij behalve verlengspoel ook
koppelspoel. Brengt men een condensator C in de antenne
(fig. 50c), dan wordt daardoor de capaciteit van het geheele
stelsel verkleind (§25), en daarmede ook de golflengte.
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Men noemt daarom in dit geval de condensator wel een
verkortings-condensator. Schakelt men een condensator als
in fig. 50d parallel aan de spoel (dit komt practisch over
een met een verbinding van den condensator aan aarde en
horizontale deel van de antenne, dus met een parallelscha
keling van twee condensatoren), dan wordt de capaciteit
(§ 25) en daarmede de golflengte vergroot. Maakt men nu
den condensator draaibaar en is eveneens de spoel variabel
dan heeft men een in hooge mate afstembare antenne.
Ten slotte kan men ook condensator en spoel in serie
schakelen. Terwijl nu de eerste de golflengte verkleint,
vergroot de tweede deze. Bij vele radiotoestellen is zoo
wel parallel- als serieschakeling van L en C mogelijk.
§ 41.

Koppeling van electrische trillingsketens.

In fig. 51 zijn twee trillingsketens voorgesteld, waar
van de spoelen in eikaars nabijheid zijn gebracht. Gesteld
dat in den kring L C electrifc>
citeit door een of andere
>o /Li
oorzaak in trilling wordt
gebracht. Dan heeft dit ten
o
o
gevolge dat in Lx een wissel
. o
L o
spanning wordt geïnduceerd,
o
die volkomen gelijke fre
o
o
quentie heeft als de trilling
Fig. 51.
in L C. Er zullen in den
kring Lx CL eveneens electrische trillingen ontstaan;
deze zijn verreweg het grootst, als de eigen frequentie van
dezen kring geheel of bijna gelijk is aan die der geïndu
ceerde spanning, dus bij resonantie (fig. 43). Men zegt nu
dat de beide trillingskringcn aan elkaar gekoppeld zijn.
Opmerking: Men krijgt in den kring L, C, de grootste stroom, als
de frequentie hiervan overeenkomt met die van de induceerende
spanning; zij heeft dan volgens § 20 den kleinsten weerstand. Dit is
nu het geval als :

4

4^

v =

1

1

dus als L.C = L,.C,.
2.7T. )/~L7c
Aangezien de koppeling hier langs inductieven weg
geschiedt, spreekt men van een inductieve koppeling.
Brengt men beide spoelen van elkaar, dan wordt de in62
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ductieve invloed kleiner en de trillingen in Lt C,
zwakker; men heeft dan een lossere koppeling. Een koppe
ling wordt vaster, als men de spoelen dichter bij elkaar
brengt. De koppeling wordt
\, dikwijls nog op een andere
ciy- wijze verkregen. Gesteld eens
SL' —
Lmdat men twee spoelen L en
O
L, met windingen van ge
O
lijken diameter en spoel in
Fig. 52.
elkaar geschoven heeft, als
in fig. 52. Men heeft ook dan nog een inductieve
koppeling. Gesteld nu verder dat we de windingen
tegen elkaar laten rusten; dan blijft nog even goed
de inductieve werking bestaan. Men kan dan echter
een vereenvoudiging aanbrengen en wel deze, dat
men de spoel L, laat vervallen en de draden bij a en b
aan L verbindt. Voorziet men nu verder den tweeden"
kring van een , schuifo,,
contact, dan is de groot
O\L1
c,?r
te van spoëTX^te rege
Wc
len (fig. 53) en daar
o
mede de zelfinductie3
co efficiënt. De aldus
fig. 53.
koppeling
verkregen
heet een galvanische koppeling, omdat een geleidende
verbinding tusschen beide kringen bestaat. Hoe meer
het schuifcontact naar boven bewogen wordt, hoe kleiner
het aantal windingen van de Lx Cxkring wordt en hoe
geringer de invloed is, die L C opL, Cx heeft, d.w.z.
hoe losser de koppeling wordt. Gaat het schuifcontact
naar beneden, dan wordt zij vaster. De koppeling in
fig. 53, noemt men dikwijls een directe of ook wel een pri
maire , terwijl die in fig. 51 een indirecte of secundaire heet.

:

§ 42. Interferentie. Zwevingen.
Evenals bij mechanische trillingen, kan ook bij electrische trillingen interferentie optreden.
Neem aan, dat de twee spoelen A en B, b.v. 2 honingraatspoelen, deel uitmaken van twee trillingskringen, en ver
der dat in A trillingen optreden volgens kromme 1
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(fig. 54b). Men koppelt nu B . inductief met A en laat
hierin trillingen van gelijke frequentie optreden, en
w. 1 zoo dat in beide spoelen op elk oogenblik de zin
van de stroomen, dus de zin der
magnetische velden dezelfde is.
Dit zal tengevolge hebben, dat in
A een sterkere trilling ontstaat.
Gesteld nu dat men spoel B
omdraait, zoodat dus a aan b
en b aan a verbonden wordt.
Dit zal geen veranderingen geven,
omdat de zin van den stroom in
de spoel dezelfde blijft. Stel nu
eens, dat men de aansluiting van
de spoel niet veranderde, maar de
spoel inclusief de stroomtocvoerdraden draaide (fig. 55). Dan
Fig. 54.
zou op elk oogenblik de zin van den stroom in B
tegengesteld zijn aan dien in A en het gevolg zou zijn dat
de magnetische velden elkaar tegenwerken, m.a.w.: B
wil in A een trilling tot stand
brengen, waarbij op elk oogenblik
de zin van den stroom tegengesteld
is aan de reeds in A optredende.
Het resultaat is, dat er een trilling
in A ontstaat, die gelijk is aan het
verschil van beide eerste.
Ten slotte kunnen we in B ook
nog een trilling laten optreden, die
een grootere of kleinere frequentie
heeft dan die in A. Zijn A en B dan
voldoende gekoppeld, dan zullen
in A ook trillingen geïnduceerd
Fig. 55.
worden van dezelfde frequentie
als in B. Het gevolg is, dat in A werkelijk één trilling
ontstaat, die een samenstelling van beide andere is en
waarbij oogenblikken van sterke, oogenblikken van zwakke
trilling optreden, m.a.w. er ontstaan, evenals bij het geluid,
zwevingen. De frequentie, van deze is ook nu bepaald door
het verschil van de frequenties der beide trillingen (§34).
04
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HOOFDSTUK VI.
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Hoe men met radiogolven teekens en geluiden overbrengt.
§43. De zenders van Hertz en Marconi.
Door Heinrich Hertz werd omstreeks 1885 doelbewust
een serie proeven genomen om electrische golven uit te
zenden en het optreden hiervan aan te toonen, welke
proeven tot een schitterend succes leiden. Het toestel
dat deze onderzoeker gebruikte voor het uitzenden der
golven, wordt wel als Hertzsche zender aangeduid (fig. 56),
en bestaat uit een Ruhmkorff (§ 17), waarvan de secun
daire wikkeling verbonden is met twee stangen, welke
voorzien zijn van metalen bollen. Hertz noemde het
stelsel A B een oscillator. Door
A de bollen wordt een zekere
capaciteit gevormd en daar de
oscillator ook wel altijd eenige
Ru
zelfinductie bezit, is door deze
B
een open trillingskringontstaan.
Gesteld nu dat de schakelaar
Fig. 56.
S gesloten wordt; dan wordt
de primaire stroomkring aanhoudend verbroken en
gesloten, waardoor in de secundaire wikkeling, die
zeer veel windingen bezit, hooge spanningen worden
opgewekt, onder welker invloed de bollen A en B geladen
worden. Zijn deze geladen tot een bepaalde spanning, dan
springt een vonk over in de vonkopening en er treedt
een oscilleerende ontlading op (§37). Door de ontstaande
electrische trilling worden nu aethergolven uitgezonden
(niet door de vonk, zooals men wel eens meent!).
Bij den Hertzschen zender werden, als gevolg van
de kleine waarden van L en C, slechts korte golven
65
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(enkele d m.) uitgezonden; bovendien deze ahddne een
kleine werkingssfeer, d.w.z. ze waren slechts over een klein
gebied te onstateeren (ten hoogste 50 meter),
Door Marconi werd in 1896 de groote stoot tot de draadlooze telegrafie gegeven, en wel daardoor dat hij de
oscillator van Hertz belangrijk wijzigde (fig. 57). Hij liet
de beide bollen van Hertz vervallen, verbond de eene knop
van de vonkopening met de aarde,
de andere met een langen draad
of antenne (blz. 59). Deze draad
vormt nu met de aarde een be
langrijk grootere capaciteit, ter
wijl ook de zelfinductiecoëfficient
grooter wordt. Door deze beide
invloeden moet noodzakelijk een
grootere golflengte verkregen wor
den (§ 40). Gesteld nu, dat tusRu
schen de antenne-einden een hooge spanning wordt opgewekt; dan
T
treedt liiertusschen een vonk ver
schijnsel op, waarbij electrische
FIg. 57.
trillingen ontstaan die zich over
de gehecle antennelengte uitbreiden en die op hun beurt
electrische golven in het leven roepen. Deze zullen zich
nu over een veel grootere afstand laten gevoelen, ten eerste
omdat men bij deze oscilator veel meer electriciteit in tril
ling kan brengen en ten tweede omdat lange golven veel
minder sterk door de aarde worden geabsorbeerd dan korte;
vandaar dat Marconi een werkingssfeer van enkele k m
bereikte. Het ligt verder wel voor de hand, dat door een
hoogere antenne een grootere golflengte verkregen wordt.
Men kan aantoonen dat bij een dergelijke verticale antenne
de golflengte gelijk is aan 4 maal de hoogte (gemeten
vanaf de aarde). Bij de gebruikelijke antenne’s met hori
zontaal deel, wordt vooral de capaciteit vergroot, en is de
golflengte niet meer alleen afhankelijk van de hoogte.
§ 44. Het zenden van gedempte golven.
Wat gebeurt er, als men bij een der hiervoren genoemde
zenders op den morsesleutel drukt? Zoodra de primaire
kring gesloten is, wordt de antenne opgeladen (deze
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vormt immers het eene bekleedsel van den condensator).
Is dan een bepaalde spanning bereikt, dan vindt de oscilleerende ontlading plaats welk verschijnsel zich in
een enorm korten tijd afspeelt. Neemt eens aan, dat
het vonkverschijnsel verloopt als in § 37 gemakshalve
werd geschetst en gesteld dat een enkel vonkje slechts
in
1 000 000 sec overspringt. Gesteld verder, dat er 12
vonkjes heen en 12 terug springen; dan verloopt het
24
vonkverschijnsel in
1 000 000 sec en we meenen één
vonkje te hebben zien overspringen. Nu laadt, daar
de morsesleutel neergedrukt blijft, de antenne zich
weer op en b.v. na

sec treedt een volgend vonk

verschijnsel op. Men ziet dus dat betrekkelijk groote
tijdsdeelen verloopen, voordat weer een vonkenreeks
ontstaat.
Op het oogenblik dat de vonkenreeks optreedt, wordt
een verstoring in den aether veroorzaakt door de electrische trillingen, die daarbij optreden. Aangezien deze
trillingen gedempt zijn, ontstaan ook gedempte golven
in den aether. Zoodra geen vonkje meer overspringt,
houdt de aetherverstoring op; van af dat oogenblik
wordt de antenne weer opgeladen. Tijdens elke vonken
reeks ontstaat dus in den aether een reeks golven, of
wat men noemt een golftrein (fig. 58).
Het is duidelijk, dat gedurende het neerdrukken van
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den sleutel in het hier bedoelde voorbeeld ongeveer
1000 golftreinen in den aether worden gezonden.
Aangezien de golftreinen periodiek optreden, is hierbij
ook weer sprake van een frequentie; men noemt dit de
vonkfrcqucntie (zij was 1000). De frequentie der radio
golven noemt men ook wel radiofrequentie; deze is veel
hooger dan de eerstgenoemde (zij in fig. 58 1.000.000).
Opmerking: Dikwijls maakt men nog een onderscheiding naar
het grensgebied van de hoorbare geluiden. Electrische trillingen die
in dit gebied liggen, noemt men audiofrequent (audio = hooren); ook
wel spreekt men van toonfrequentie. Radiofrequente trillingen of
golven noemt men ook wel hoogfrequent; audiofrequente trillingen
noemt men laagfrequent. Trillingen in het overgangsgebied van hoognaar laagfrequent worden wel middelfrequenl genoemd.
Na het voorgaande kan men zich een voorstelling vormen
van hetgeen er gebeurt, indien een woord door morse teekens wordt uitgezonden.
TT SEINEN WOORD :
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N

MORST-TEEKENS
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Indien men de letter V van het woordje „van” uitzendt, maakt men 3 punten en een streep (fig. 59). Ge
durende het maken van de punt wordt niet één, maar
een reeks golftreinen uitgezonden, omdat de duur van
zoo’n punt misschien 0,1 sec duurt. Bij het maken van
een streep is deze reeks natuurlijk nog veel grooter. In
fig. 59 konden we voor één punt slechts een paar puntjes
teekenen, die golftreinen moeten voorstellen. Indien nu
deze reeksen golftreinen een ontvangantenne treffen, welke
gelijk gestemd is, zal men de gegeven teekens kunnen
op vangen.
Het gebruik van gedempte golven brengt een nadeel
mee. Het overspringen van een vonk, of laten we liever
zeggen het zoo plotseling optreden van de electrische
trilling als bij den Marconizender heeft een verstoring
van den aether tengevolge, die men vergelijken kan met
de verstoringen in de lucht als een kanon wordt afge
schoten. Deze verstoringen zijn zoo hevig, dat de lichamen
6S

op meer of minder grooten afstand een stoot krijgen,
waarna ze in eigen frequentie gaan trillen (ieder lichaam
toch kan trillen en heeft dus een eigen frequentie, ook
het huis en de boom, enz.)
Misschien spreekt nog beter het voorbeeld dat in een
kamer, waarin een piano staat, een knal wordt veroorzaakt.
Deze knal geeft aan de geheele piano, dus ook aan de
snaren, een stoot en, als de demper van de snaren gelicht is,
zullen ze alle in eigen frequentie gaan trillen en hun toon
voortbrengen.
Gedempte electrische trillingen van een zender
hebben gelijke uitwerking op de in de nabijheid zich be
vindende antenne’s: in al deze wordt de electriciteit als
het ware aangestooten, waarna deze begint te trillen
in de frequentie van de antenne. Het is dus zeer moeilijk
zuiver af te stemmen op slechts één zender.
§ 45.

Het zenden met ongedempte golven.

Het hiervoor genoemde bezwaar heeft men in den loop
van den tijd trachten te vermijden door het construeeren
van toestellen, die golven uitzenden, welke zeer weinig
of zelfs in het geheel niet gedempt, dus ongedempt zijn.
In de laatste jaren is men erin geslaagd om langs een
drietal wegen ongedempte electrische trillingen te ver
krijgen, en wel door middel van een electrische machine
(machinezender), van een electrischen lichtboog (lichtboogzender) en van een drie-electrodenlamp (lampzender).
Het zou ons te ver voeren deze zenders hier te be
spreken.
Wordt een der hier genoemde zenders in bedrijf gesteld,
dan ontstaan ongedempte trillingen en daardoor ongedempte golven. Indien nu met een sleutel morseteekens worden gemaakt, heeft dit tengevolge dat telkens,
zoolang de sleutel neergedrukt is, een ongedempte golf
ontstaat. Van een vonkfrequentie is dus geen sprake.
§ 46. Het opvangen van electrische golven. De
kristaldetector.
Een zendantenne is oppervlakkig te vergelijken mej: een
gloeidraad (men denke b.v. aan dien van een verticaal
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geplaatste buislamp). Beide zenden aethergolven uit.
Het oog reageert op de golven van de gloeilamp; men
constateert licht.
De ontvangantenne met bijbehoorende toestellen vormen
voor de radiogolven het electrische oog. Zooals slechts
een uiterst klein deel van de lichtenergie, die de lamp
uitzendt, het oog treft, zoo komt ook zeer weinig van de
uitgezonden antenne-energie aan op de ontvangantenne.
Trilt b.v. in de zendantenne een zoodanige hoeveelheid
electriciteit, dat een ampèremeter 20 ampère aanwijst,
dan is het best mogelijk dat in een op tientallen kilometers
afstand geplaatste ontvangantenne, zoo weinig electrici
teit in trilling wordt gebracht, dat de gevoeligste
ampèremeter dit niet kan aanwijzen; vaak bedraagt de
stroomsterkte nog minder dan 1 microampère (blz. 11).
De vraag is nu: hoe kan men deze zwakke stroompjes
aantoonen, door middel waarvan kan men uitgezonden
seinen opvangen.
Men kan het denkbeeld opperen om in de antenne een
telefoon te schakelen. Nu moet men weten dat een telefoon
een tweetal spoeltjes bezit, met zeer veel windingen,
zoodat niet alleen de weerstand zeer groot is (dikwijls
eenige duizenden ohms), maar ook de zelfinductiecoeffi
ciënt zeer hoog is. Het gevolg van de schakeling zal dan
ook zijn, dat slechts zeer zwakke stroomen als gevolg
van de hooge impedantie, (men bedenke wel dat de
frequentie der trillingen zoo enorm hoog is) tot stand
komen.
Bovendien zou het telefoonplaatje moeten trillen in de
frequentie van de electrische trillingen met het gevolg dat
van de trilling van het eerste praktisch niets komt. De
traagheid verzet zich tegen de snelle trillingen, d.w.z. het
kan de trillingen niet zoo spoedig volbrengen.
Men moet dus een anderen weg inslaan, en maakt ge
bruik van een detector (detectio = ontdekken, bloot
leggen). Een buitengewone opgang heeft de kristaldetector
gemaakt. Wanneer men tegen een stukje kristal een ander
kristal of een scherpe punt van metaal of grafiet, zacht
laat rusten (er zijn verschillende combinaties gevonden)
dan heeft dit stelsel de eigenschap dat het de electrische
stroom in de eene richting wèl, in de andere niet, of zoo
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goed als niet doorlaat. Brengt men een dergelijk stelsel
in een keten, waarin een wisselspanning optreedt,
dan worden stroomstooten in één richting verkregen.
Het stelsel werkt dus als
^\^^SPANN!N6
een ventiel, of heeft, zooals
men zegt, een ventielwerking
of gelijlcrichtende werking; er
ontstaat een meer of minder
volkomen intermitteerende
gelijkstroom, (fig. 60).
Plaatst men den kristal STROOM
detector in een antenne (fig.
61a; fig. 61b is een meer
schematische voorstelling),
dan zullen alleen stroom stootjes in de eene richting
Fig. 60.
kunnen ontstaan. Wanneer
dit geschiedt, ontstaan zeer
\1/
zwakke spanningsverschillen
tusschen de punten a en b.
Er treden dus om elke halve
periode spanningsverschillen
van gelijken zin op. Juist
b
*
onder dezen invloed kan nu
door de telefoonspoelt jes een
stroompje tot stand komen
TELEFOON
KRlSTAL- g
en wordt het telefoonplaat je
DETECTOR
aangetrokken. De snelle op
0=4 °r$T
eenvolging der stroomstootjes, welke hier plaats vindt,
is zoo groot, dat het plaatje
:
Fig. 61.
niet trilt, maar naar één
1
kant wordt getrokken door een naar één kant gerichte
intermitteerende krachtwerking.
Belangrijk betere resultaten verkrijgt men als men de in
de volgende § behandelde schakelingen toepast.

rx V\

§ 47. Primaire en secundaire ontvangst.
Men maakt onderscheid tusschen een primaire of directe
en een secundaire of inductieve ontvangst. Bij de directe
ontvangst zijn kristal en telefoon in serie geschakeld en
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is een condensator geshunt op de telefoon, terwijl dit
stelsel weer parallel geschakeld is aan de spoel
in de antenne (fig. 62). Neem aan,
\1/
dat door een aankomende golftrein in
de antenne electrische trillingen wor
den opgewekt, waartoe L en C zoodanig
gesteld zijn, dat de antenne afgestemd
is op de te ontvangen golven. Deze
trillingen
roepen
wisselspanningen
C-é
tusschen a en b te voorschijn,
waardoor ook de bekleedsels van den
telefooncondensator de eene halve periode
&
L
een andere potentiaal aannemen dan de
andere halve periode. Evenwel zal de
condensator zich gedurende de eene
halve periode, als de detector een be
Fig. 62.
trekkelijk groote stroom doorlaat, veel
sterker opladen, dan gedurende andere wanneer de detec
tor bijna geen doorgang biedt. Het resultaat is, dat de
condensator zich dus overwegend in een bepaalden zin
oplaadt, waardoor ook een ontlading in een bepaalden
zin door de telefoon ontstaat en het telefoonplaatje een
krachtwerking in één richting ontvangt. Fig. 64a stelt
de wisselspanning voor, die bij
aankomst van een golftrein
ontstaat tusschen de punten
a en b (fig. 62) Fig. 64b
geeft een voorstelling van de
laadstroomen, die er ontstaan,
terwijl fig. 64c een beeld geeft
o
van den stroom, welke door
de telefoon vloeit. Door deze
T
stroom ondervindt het plaatje
^L,
L
van deze een stoot, zoodat de
opgevangen golftrein zich ken
b
merkt door een tik in de teleFig. 63.
foon. Men ziet dat de aan
wezigheid eener telefooncondensator van het grootste
belang is; toch is het niet altijd beslist noodig, dat deze
toegepast wordt, daar de spoeltjes van de telefoon soms
al een voldoende hooge capaciteit bezitten (§ 27).

E
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Bij de inductieve ontvangst is een tweede trillingskring
A
C:
inductief
gekoppeld aan de
KfffDUCEEFDE
antennekring L C
*TSSELSRANNINQ
(fig* 63). De in
dezen kring geïn
duceerde trillingen
induceeren in den
LAADST VOOR
gekoppelden kring
CONDENSATOR
Li Cj_, die op L C
afgestemd
moet
TELEFOON STROOM
zijn,
trillingen
van gelijke frequentie en — op
Fig. 64.
gelijke wijze als
zoopas — vloeit door de telefoon een klein stroompje
en laat deze een tik hooren bij elke golftrein, die
aankomt.
Een nadeel van deze schakeling bestaat hierin, dat
door de inductieve overdracht, aan intensiteit verloren
wordt. Een voordeel is echter, dat, waar nu twee trillingskringen van gelijke frequentie aanwezig zijn, men nauw
keurig en op een bepaalde golflengte kan afstemmen,
en zich meer bevrijdt van golflengten die betrekkelijk
weinig van de eerste afwijken. Met deze schakeling worclt
dus een nauwkeuriger keuze bereikt, m.a.w. het toestel is
meer selectief (selectie = uitkiezen). Bovendien brengt dit
mee, dat golven van andere lengten, zooals. die b.v. door
atmospherische ontladingen ontstaan, minder invloed
krijgen als gevolg van de overdracht op den tweeden
trillingskring. De ontvangst is dus meer storingsvrij.
§ 48. Het overbrengen van morseteekens. (Radiotelegrafie).
Gesteld dat aan een zendstation voor gedempte golven
morseteekens worden gemaakt; dan ontstaan in den aether
golftreinen als in § 44 is verklaard. Volgen we deze golftreinen op hun weg, dan krijgen we het in fig. 65 voorgestelde resultaat, waarbij is aangenomen, dat tijdens
het neerdrukken van den sleutel een drietal golftreinen
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ontstonden. Gesteld eens, dat de sleutel één seconde
werd neergedrukt, en dat b.v. 500 golftreinen werden uit
gezonden, en opgevangen, dan zou de telefoonplaat per
i

T'JO 0AT 0E MORSE SLEUTEL
WORDT NEERGEDRUKT

UTTGEZONDEN
60LFTREJNLN

1

V/w,--------- ----------------- /\/VW'

ONTVANGER
GOLTTFENLN

01TECT0R
STROOIEN
TELEFOON
STRDOMLN

AAa,

Aaa.

/<rmïn>rT>~

/TtTÏÏTTïïTrr^

/Vw.

Fig. 65.

seconde 500 tikjes laten hooren, hetgeen we als een toon
waarnemen. Drukken we nu korteren of langeren tijd op
i
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den sleutel, dan hooren we den toon ook eveneens korter
of langer.
Indien het zendstation ongedempte golven uitzendt,
zal men het in fig. 66 voorgestelde resultaat bekomen.
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Hieruit volgt, dat gedurende het neerdrukken van den
sleutel op het ontvangstation het membraan van de
telefoon constant wordt aangetrokken en dus alleen bij
het begin en einde een tikje geeft. Het opnemen van
de uitgezonden ongedempte golven is op deze wijze niet
mogelijk. Daartoe moet men b.v. in de ontvangketen een
stroomonderbreker opnemen, die den constanten stroom
automatisch onderbreekt, zoodat een geruisch of een
toon door de telefoonplaat wordt voortgebracht.
§ 49. Het overbrengen van
telefonie ).

geluiden

(Radio

Voor alles moeten we vaststellen, dat we door middel
van gedempte golven geen geluiden kunnen overbrengen
wat ook wel gemakkelijk is in te zien. Als we n.1. spreken
of zingen is er een voortdurende beweging van de lucht.
Willen we deze onafgebroken luchtbewegingen door
aethergolven verbreiden, dan is het noodig dat ook on
afgebroken aethergolven ten dienste staan en dit is nu
\1/
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bij de gedempte golven ten eenenmale niet het geval.
Daarom is men aangewezen op het gebruik van de onge
dempte golven, en wel van zulke, waarbij de sterkte der
door den zender alléén voortgebrachte golven volkomen
constant is, die dus een constante amplitudo bezitten.
Bovendien is het noodig, dat de frequentie dier golven
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in vergelijking tot die der fijnste geluidsgolven groot is,
m.a.w. dat «de golflengte van de eerste belangrijk kleiner
is dan die der andere, want juist daardoor is het mogelijk
de fijnste geluidsnuanceeringen als het ware in de electrische golven uit te drukken. Men kan zich nu als volgt
eenige voorstelling maken van de wijze waarop geluiden
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door middel van de electromagnetische golven worden over
gedragen. Daarbij willen we ons een zeer primitief zend
station denken, als in fig. 67 geschetst is.
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Een hoogfrequent ie wisselstroommachine brengt ongedempte electrische trillingen voort; ook in den
gelijksgestemden antennekring ontstaan trillingen en
in den aether ontstaat een ongedempte golf met constante
amplitudo. Wordt nu voor de microfoon gesproken, dan
ontstaan stroomen in den microfoonkring, welke stroomen
werken op de machine en versterkingen en verzwakkingen
van de electrische trillingen veroorzaken, overeen
komstig het sterker en zwakker worden van de luchtbewegingen, welke de microfoon treffen.
Daardoor wordt de golf, welke de zender alleen zou uitzenden en draaggolf heet, vervormd of gemoduleerd en er
ontstaat een ongedempte golf met varieerende amplitudo.
In fig. 68 is een beeld gegeven van de overdracht van
een vocale a. Na hetgeen hiervoor is gezegd, zal het niet
moeilijk zijn in te zien hoe de voor de microfoon van
het zend- of omroepstation gezongen A door de radio
golven wordt overgedragen en door de telefoon van het
ontvangstation wordt weergegeven.
De belangrijke conclusie uit de laatste paragrafen is
deze:
1. Gedempte golven zijn steeds voor telegrafie bruikbaar.
2. Ongedempte golven kunnen bij telegrafie niet met
kristaldetector en telefoon worden opgenomen, tenzij een
speciaal toestel in het ontvangtoestel is aangebracht, dat
b.v. regelmatige onderbrekingen veroorzaakt.
3. Voor telefonie zijn ongedempte golven noodzakelijk.
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26
71
61
17
10
68
55
57

watt.....................
werkingssfeer ...
wet van Lenz ...
wet van Ohm ..
wisselspanning..
•wisselstroom ....

17
66
21
10
16
15

zelfinductie .........
zelfinductiecoëfficient
zwevingen ..................

23

24
49, 64
79

'1

:
:

I

EENHEDEN.

:

i

:
.
*

A = ampère
C = coulomb
F = farad
H = henry
O of _n_ = ohm
V = volt
W = watt

mA = milliampère
fiA = microampère
fiF = microfarad
mH = millilienry
#/H = microlienry
M _n_ = megohm
mV = millivolt
kV = kilovolt
kW = kilowatt

»

FORMULELETTERS.
C
L
R
Z
r
e
i

=
—
=
=
=
=
=

capaciteit
zelfinductiecoëfficient
weerstand
impedantie
weerstand
spanning
stroomsterkte

.
:

c = voortpl. snelheid electr. golven
v =
„
geluidsgolven
T = periode
v = frequentie (nu)
l = golflengte (lambda)

is

.

I

= 3,14 (pi)
f.i = micro (mu) = 0,000 001

tc

!

80

