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VOORWOORD.
Bij mijn radiovoordrachten in verschillende plaatsen van het land
blijkt mij herhaaldelijk hoe groot in alle kringen van de bevolking
de belangstelling is voor een overzicht in vogelvlucht over het ge
bied van de radiotechniek.
Het is lang niet altijd alleen de belangstellende leek, het zijn
dikwijls meer ontwikkelde personen en in het bizonder velen die
bij het onderwijs betrokken zijn, die een grote interesse voor deze
stof blijken te bezitten en mij dan ook meer dan eens vragen naar
een werkje, waar ze het nu ook eens „zo eenvoudig” kunnen lezen.
Dit heeft mij er toe gebracht om de op deze voordrachten be
handelde stof — zij het in wat meer uitgebreide vorm — in dit
boekje te verzamelen.
Natuurlijk is gezorgd voor een rijke illustratie, want een klein
tekeningetje en een foto verduidelijken nu eenmaal zeer veel.
Zoveel mogelijk is getracht om de begrippen, die elke luisteraar
gebruikt, of waarvan hij hoort spreken, te verklaren. Daarbij hebben
we ons echter grote beperking moeten opleggen, daar we vooral
niet te technisch wilden worden. Diegenen, die van het ontvang
apparaat en de ontvangmethoden belangrijk meer zullen willen
weten, zonder daarbij te vervallen in een wiskundige studie, zij
verwezen naar een ander werkje van schrijver dezes n.1. „Radioontvangst in Theorie en Praktijk”, 6e druk.
Een bizondere aandacht is in het voorliggende werkje geschonken
aan de historische ontwikkeling. Daardoor kregen we de gelegen
heid den lezer te laten zien hoe het ene na het andere pas tot stand
kan komen, terwijl we gelijktijdig de gelegenheid kregen om zo
ongemerkt veel interessants uit de radiotechniek te vertellen.
Voor dit historisch gedeelte raadpleegden wij o.a.:
Geschichtzahlen der Drahtlosen Telegrafie, Feldhaus und Fitzë.
The Thermionic Valve and its Developments, J. A. Fleming.
Wireless, W. H. Eccles.
Jubileumnummer van het Tijdschrift voor Posterijen en Telegrafie,
„Orgaan der Vereeniging van Directeuren en Commiezen” (1927).
Jubileumnummer van het Tijdschrift P.T.T. (1929),
terwijl wij in dit verband gaarne den heer A. Spaans, adj. dir. v. h.
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Telegraafkantoor Amsterdam dank zeggen voor zijn medewerking
en aanwijzingen.
De technische tekeningen werden verzorgd door den heer P.
Vissers, terwijl de heer Rien Goris de portretten tekende.
Verder past hier een woord van dank aan alle bedrijven, instel
lingen of personen voor de gegevens en foto’s, welke we van deze
mochten ontvangen.
Amsterdam, November 1934.
R. SWIERSTRA.
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EERSTE HOOFDSTUK.
WAT AAN DE RADIO VOORAF GING.

§ 1.

Inleiding.

Met verrassende snelheid heeft de radio, als jongste tak der
electrotechnische wetenschap zich ontwikkeld, zo snel, dat menig
electrotechnisch bestudeerde er als het ware door werd overrompeld.
Er ging van de radio door zijn geheimzinnigheid en de voor
duizenden onbegrijpelijke en gelijktijdig schone resultaten zo’n be
koring uit, dat er een algemene belangstelling ontstond voor het
gebruik enerzijds, voor het weten en begrijpen van dat wonderlijke
anderzijds. Zo groeiden hand over hand radio-belangstelling, radiotoepassing en radio-wetenschap.
Voor de niet-wetenschappelijk gevormde en in het bizonder de
niet-natuurkundig bestudeerde geeft nog altijd het begrijpen van de
radio niet geringe moeilijkheden.
In dit werkje is getracht op zeer eenvoudige wijze de werking
van de radio te verklaren. Bovendien is er naar gestreefd om de
radio in haar gehele ontwikkelingsgeschiedenis te volgen.
Het komt ons toch voor dat een historisch inzicht zeer verhel
derend kan werken; het is toch zo, dat wat in de loop der tijden tot
ontwikkeling kwam, vaak gemakkelijk wordt verstaan als men het
in de ontwikkelingsgang volgt, zij het dan ook dat men de hoofd
punten in dat proces in het oog houdt.
Wij beginnen dan ook niet direct over radio te spreken, maar over
wat daaraan vooraf ging en wat men noodzakelijk dient te weten
om met succes het gebied van de radio te betreden.
Om onze gedachten voorlopig enigszins te beperken, zouden we
bij de ontwikkeling drie tijdvakken kunnen onderscheiden n.1. tot
de 19e eeuw, de 19e eeuw, de 20e eeuw.
Dit eerste hoofdstuk behandelt iets van de twee eerste tijdvakken,
terwijl het Vierde Hoofdstuk meer in het bizonder gewijd is aan de
vorderingen in de 20e eeuw.
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§ 2.

Tot de 19e eeuw.

Tot in het einde van de 19e eeuw was de kennis van de electriciteitsverschijnselen nog maar zeer gering. Enkele van die verschijn
selen waren uit de grijze oudheid bekend. Zo wisten enkele volken
al, voordat onze jaartelling aanving, dat er een erts bestond, dat
de eigenschap bezat om ijzeren voorwerpen aan te trekken en dat
in Magnesia in Klein Azië werd gevonden. Men kon deze eigen
schap op de ijzeren voorwerpen overbrengen en noemde deze dan
magnetisch, terwijl het voorwerp als magneet werd aangeduid. Al
heel spoedig schijnt men gevonden te hebben, dat, wanneer zo’n
magneet draaibaar wordt opgehangen, of opgesteld, deze zich altijd
met één bepaald einde of vlak naar het Noorden, met het andere
-—
naar het Zuiden draait. Zo ontstond de magn neetnaald (fig. 1), waarvan men de einden
noordpool en zuidpool noemt. De Chinezen
schijnen reeds voor het begin van onze jaar
telling van deze magneetnaalden gebruik
È==n_ gemaakt te hebben bij het bevaren van de zee,
zodat zij dus reeds het kompas kenden. In
Fig. 1. Magneetnaald.
Europa werd dit pas in de 14e eeuw bekend
en zou o.a. aan Columbus zijn grote diensten bewijzen op zijn
grote ontdekkingsreis.
Behalve de aantrekkende werking van magneten ten opzichte van
ijzeren voorwerpen, was ook reeds zeer lang bekend, dat, als be
paalde stoffen gewreven worden, ze de eigenschap bezitten kleine,
lichte voorwerpjes (b.v. papiersnippers) aan te trekken. De Grieken
hadden — dit was ook reeds voor het begin van onze jaartelling —
gevonden, dat, als men barnsteen, een stof die zij electron noemden,
wrijft, dit een heel sterk aantrekkende werking krijgt. Bij onderzoek
in latere eeuwen bleek, dat er zeer vele stoffen zijn, die deze
eigenschap in meer of minder sterke mate bezitten (b.v. glas, hars,
lak, eboniet, enz.) en men zeide dat deze door de wrijving electrisch
worden of electrisch geladen worden, of een electrische lading ver
krijgen. In het laatste geval werd gedacht aan „iets”, dat b.v. bij het
wrijven in het voorwerp wordt gebracht. Wat dit „iets” eigenlijk is?
Daarop komen we in § 9 terug. Verder vond men, dat twee onge
lijke stoffen, met een zelfde stof gewreven, elkaar konden aantrek
ken of afstoten en dit voerde tot het denkbeeld, dat er twee soorten
electriciteit zouden bestaan; de ene gaf een positieve, de andere
een negatieve lading. Wrijft men b.v. een glazen staaf en een
harsstaaf met een zijden doek, dan krijgt de glasstaaf een positieve
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en de harsstaaf een negatieve lading. Zo breidde de kennis van
een aantal verschijnselen van door wrijving verkregen electrische
ladingen in de 18e eeuw zich niet onbelangrijk uit. Men slaagde er
ook in voor de krachtwerking, die tussen twee electrisch geladen
lichamen bestaat, wetten op te stellen, welke ook voor twee magneetpolen werden gevonden, en de optredende krachten te berekenen.
In het midden van de 18e eeuw vallen twee belangrijke ontdek
kingen. Benjamin Franklin, een Amerikaan, constateerde bij een
tijdens onweer opgelaten vlieger, dat er een vonkverschijnsel optrad
tussen zijn hand en een aan het vliegerkoord bevestigde sleutel en
besloot hieruit, dat de onweerswolken een electrische lading be
zitten, die zich blijkbaar via het vlieger
koord naar de aarde verplaatst. Uit deze
onderzoekingen werd de bliksemafleider
geboren (fig. 2), die in de allereerste
plaats de bedoeling heeft om de
ladingen van de onweerswolken voort
durend naar de aarde te doen afvloeien
om daardoor de kans op blikseminslag
te verkleinen; bij werkelijke bliksem
inslag zijn de zich verplaatsende ladin
gen vaak zo groot dat de draden smelten.
Een andere ontdekking werd in ons
land gedaan door een Leids student
— Gnneus —, die een met water ge- y/J^//////y>////////^^/////
vulde fles aan de buitenzijde met een
Fig. 2. Huis met bliksem
metaalmantel had omgeven, die hij
afleider.
electrisch geladen had. Toen hij onver
wacht water en mantel gelijktijdig aanraakte, kreeg hij een gewel
dige schok. Bij het onderzoek van deze Leidse fles bleek, dat men
te doen had met een tot nog toe onbekend ver
Isolator
schijnsel, n.1. dat, als men twee stoffen, waarin
of
waardoor electrische ladingen zich gemakkelijk
::
zz
laten verplaatsen, z.g. geleiders (b.v. metaal, nietBekleedsels
zuiver water), scheidt door een stof, die dit juist
s
niet doet en die men een isolator noemt (b.v.
glas), er zich op de geleiders sterke electrische
ladingen kunnen ophopen. Men dacht destijds
dat
hier de electriciteit als het ware verdicht of
Fig. 3.
gecondenseerd werd. Daarom noemt men sedert
Condensator.
dien een dergelijke combinatie een condensator
(fig. 3). Steeds hebben de beide geleiders, die men bekleedsels

m,
1
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noemt, een on gelijknamige lading (d.w.z. positief en negatief). De
condensator heeft pas met de komst van de radio zijn grote betekenis
en verdienste bewezen, zodat we hem in het vervolg meer dan eens
zullen ontmoeten.
Op het einde van de 18e eeuw wordt tenslotte nog een belang
rijke ondekking gedaan. Men wist
reeds, dat bij twee ongelijk geladen
metalen lichamen een sterke drang tot
vereffening van beide ladingen bestaat
en men zeide, dat er tussen beide een
electrische spanning bestaat. Verder
was bekend, dat, als men die beide
lichamen door een geleidende draad
verbond, de ladingen zich langs de
draad vereffenden, zodat de electriciteit van het ene lichaam naar het andere
stroomde, doch dit verschijnsel duurde
maar heel kort. Van een blijvende elec
trische stroom was nog geen sprake.
Fig. 4. A. Volta
Deze kon verkregen worden door een in
(1745—1827).
1799 door den Italiaan Volta geconstru
eerde stroombron, de zuil van Volta. Volta stapelde op elkaar, beurt
om beurt: een koperplaatje, een lapje gedrenkt in zwavelzuur, een
zinkplaatje, een lapje als voren, een koperplaatje, enz. Ten slotte
bleek hem, dat door een metaaldraad tussen het onderste koper
plaatje en het bovenste zinkplaatje verbonden, gedurende enige tijd
een electrische stroom kon optreden.
+ Pool
Uit de zuil van Volta zijn later verschillende -p00\
soorten elementen ontstaan. Zulk een element
Li
(fig. 5) heeft twee in een bepaalde vloeistof
gedompelde lichamen, die we de electroden
I
noemen. De ene krijgt bij de aanraking met de
vloeistof steeds een positieve, de andere een
j
negatieve lading en daarom spreekt men van de
positieve pool (-|- pool) en de negatieve pool
(— pool); tussen beide bestaat een electrische Fig. 5. Element.
spanning.
Verbindt men de beide polen door een geleidende verbinding,
dan ontstaat daarin een electrische stroom. De kracht, die deze
stroom voortdrijft en die in het inwendige van het element ont
staat, heet de electromotorische kracht.
Hoewel we in § 9 nader op het wezen van de electriciteit ingaan,

__
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willen we hier toch even opmerken, dat de electrische stroom tegen
woordig wordt opgevat als een stroming van uiterst kleine eiectrisch
geladen deeltjes, die electronen worden genoemd.
§ 3.

Wat de 19e eeuw bracht.

Men ging een nieuwe eeuw in met de pas genoemde ontdekking
van het element en al heel
Geleider
Stroom
»spoedig leerde men een
paar eigenschappen van
Z
de electrische stroom ken
Noord —*-«—Zuid
nen, b.v. dat deze, gaande
door een geleider, deze
Fig. 6. Proef van Oerstedt.
verwarmt en verder dat,
als een stroom door een zuur- of zout
oplossing gaat, er een scheikundige
ontbinding plaats vindt. Toch bleef de
kennis van de eigenschappen van de
stroom de eerste 20 jaren vrijwel hier
toe beperkt, totdat in 1820 de Deense
natuurkundige Oerstedt een zeer ver
rassende, hoogst belangrijke ontdekking
deed. Hij bemerkte — heel toevallig —
dat, toen hij een stroom door een draad
tot stand bracht, een in de nabijheid
geplaatst kompasnaaldje (fig 6) plotse
ling bewoog. Dit verried, dat de electri
sche stroom invloed heeft op de mag
Fig. 7. A. M. Ampère
neet, m. a. w. dat er een betrekking
(1775—1836).
bestaat tussen een electrische stroom en
de magneet.
Spoel of
Het was de Franse natuurkundige Ampère,
z\ ÖÖÖÖOÖÖO N
datzelfde jaar een regel ga^> volgens
welke men kan bepalen hoe de magneetnaald
Solenoïde
moet uitwijken als de stroom in een bepaalde
-+
richting door de draad vloeit. Ampère zette
ijverig de proeven met stromen voort en ont
dekte een paar jaar later, dat, ais men een
Element
draad spiraalvormig opwindt, zodat een spoel
ontstaat (hij noemde dit een solenoïdz) en
Fig. 8. De spoel krijgt men door deze een stroom laat gaan, er dan
magneetpolen ontstaan (fig. 8), zodat deze
een N. en Z. pool.
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solenoïde ook ijzeren voorwerpen kan aantrekken, welke eigenschap
nog vergroot wordt, als men eerst in de solenoïde een stuk ijzer
brengt. Men noemt een dergelijke magneet een electromagneet
uzercn kem
(fig. 9). Gebruik makende van de kracht
werking van een spoel, construeerde Ampère
Isoleerende
koker—
weldra een meter om de sterkte van de
o
stroom te meten, de ampèremeter.
Dat de solenoïde zich ook als een magneet
Spoel-~
naald gaat stellen in de noord-zuidrichting,
wanneer deze draaibaar is opgehangen, was
een van de verrassende proeven van Ampère.
Hij vond ook, dat als door twee draden, of
twee solenoïden,
een stroom gaat,
deze draden ook
een krachtwerFig. 9.
De electromagneet trekt king
ijzeren voorwerpen aan.

Op

elkaar

uitoefenen. Be
halve door Am
père werden nu ook door andere natuur
kundigen zeer merkwaardige proeven
genomen, die thans nog voor het onder
wijs in de electrotechniek zeer waardevol zijn.
Ampère was de eerste, die een theorie
over het magnetisme opstelde.
Fig. 10. M. Faraday
In 1831 deed de Engelse natuurkun
(1791—1876).
dige Michael Faraday een nieuwe
ontdekking. De onderzoekingen van Ampère hadden geleerd,
dat het mogelijk was magnetisme te krijgen door een electrische
stroom en nu zou het vol
Uzer
S
gens Faraday ook mogelijk
-CS
ï
■
moeten zijn, door magnetis
\B
A m.
me een electrische stroom
te verkrijgen. Na vele vruch
teloze pogingen slaagde hij
eindelijk daarin. Hij wikkel
de op een ijzeren ring twee
Fig. 11. Bij het in- en uitschakelen van de geïsoleerde draden (fig. 11)

m

©

stroom in A, ontstaat een inductiestroom in B.

gn

bemerkte

dat

op

het

ogenblik, dat hij de schakelaar S in- of uitschakelde, een gevoelige
stroommeter G een kleine uitslag gaf. Door het tot stand komen
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en ook door het verbreken van de stroom in wikkeling A wordt in
de wikkeling B een stroom opgewekt of geïnduceerd. De verkregen
stromen heten inductie stromen. Bij het verder onderzoek bleek hem
ook dat, wanneer men een magneetstaaf in een tot een spoel opge
wonden draad brengt of er uittrekt, er een inductiestroom ontstaat
(fig. 12). Wees het bewust zoeken naar en het vinden van deze
verschijnselen al op de grote
verdiensten van Faraday,
zijn naam zou een nog veel
/
ï
grotere betekenis krijgen
/
Magneet
door de theorie, welke hij
over het magnetisme, de 7%;
krachtwerking van magne'y
z
ten, de krachtwerking van
electrische ladingen en de
inductie opstelde. Hij deed
dit op een zo geniale en
tevens duidelijke wijze, dat
zijn denkbeelden nog altijd
Fig. 12. Door de magneetstaaf in de spoel
de grondslag vormen bij het te brengen of er uit te halen wordt in de
onderwijs.
spoel een spanning geïnduceerd.
Volgens Faraday bestaat
rondom een magneet een eigenaardige toestand in de aether (§ 8),
die te vergelijken is met een stromingstoestand en waarbij de stro
ming plaats vindt volgens bepaalde lijnen, door hem krachtlijnen
genoemd. De omgeving, waarin de krachtwerking van een magneet
op ijzeren voorwerpen merkbaar is, noemde hij het magnetische
veld. Brengt men twee magneten met de ongelijknamige polen bij
elkaar, dan verenigen zich de krachtlijnen, en dit veroorzaakt dat
de polen elkaar sterk aantrekken.
Gaat door een geleider een stroom, dan ontstaat ook om deze
een magnetisch veld en ook krachtlijnen. Zo verklaart hij, dat de
stroom op de polen van een magneet werkt, zoals bij de proef van
Oerstedt bleek (fig. 6). Laat men door een spoel een stroom gaan,
dan verlopen hierbij de krachtlijnen als bij een staafmagneet. Laat
men de sterkte van een stroom in een draad toenemen, dan breiden
de krachtlijnen zich verder in de aether uit en door de beweging
dezer krachtlijnen wordt in een tweede draad, die zich in de nabij
heid bevindt, een stroom geïnduceerd; bij afname van dé stroom
in de geleider, trekken de krachtlijnen zich als het ware weer in
de geleider terug en ook dan ontstaat in de tweede geleider een
inductiestroom, echter nu van tegengestelde richting als zopas.

w
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Bij de proef van Faraday (fig. 11) zullen, bij het sluiten van de
schakelaar door spoel A krachtlijnen worden opgewekt, die zeer
veel versterkt worden door de ijzeren ring. De krachtlijnen treden
nu door de spoel B en zullen in deze een stroom induceren, die de
meter G doet uitslaan.
Ingeval men met een electrisch geladen voorwerp te doen heeft,
zal men volgens Faraday rondom dit lichaam in de aether geen
stromingstoestand, maar een spanningstoestand hebben en van het
geladen lichaam gaan volgens hem spanningen uit, die volgens
bepaalde lijnen werken en door hem spanningslijnen worden ge
noemd. De omgeving van het lichaam, waarin de werking van de
lading aangetoond kan worden, noemde hij het electrische veld.
Door middel van deze spanningslijnen verklaart Faraday hoe een
electrisch geladen lichaam op een geleider in de nabijheid een
ladingsverschijnsel in het leven kan roepen en hoe het b.v. mogelijk
is dat een condensator zo’n grote lading kan bezitten.
Na de ontdekkingen van Oerstedt, Ampère, Faraday en anderen,
en in het bizonder dank zij het zeer duidelijke beeld, dat Faraday
had gegeven van de hem bekende verschijnselen, zou zich weldra
een nieuwe techniek ontwikkelen, de electrotechniek. In steeds
sneller tempo zou deze zich ontplooien; er zouden vele, zeer grote
industrieën tot ontwikkeling komen, de electriciteit zou het wereld
verkeer tot fabelachtige snelheid opvoeren, de electriciteit zou een
eeuw na Oerstedt’s ontdekking in bijna iedere woning toepassing
vinden.
Het ligt niet in onze bedoeling deze ontwikkeling hier in zijn
geweldige omvang te schetsen. We zullen straks nader ingaan op
de wording van het telegrafisch en telefonisch verkeer, om daarna
in het bizonder onze aandacht te vestigen op de laatste loot op deze
stam, nl.: de radiotechniek.
Met het oog op de daarin te behandelen stof, dienen we hier nog
even stil te staan bij enkele toestellen en benamingen.
Met het element had men een electrische stroombron geschapen,
welke steeds in de zelfde richting door de aan de polen verbonden
draad een stroom deed vloeien. Men zegt dat hierbij tussen de polen
een gelijkspanning bestaat en door de draad een gelijkstroom gaat.
Toen men de wetten van de inductie van Faraday had leren
kennen, deed men weldra pogingen om machines te construeren, die
electrische stromen konden leveren. Zo werd in het midden van de
vorige eeuw de dynamo geboren. Aanvankelijk construeerde men
deze steeds zo, dat hij gelijkstroom leverde. Later ging men hiervan
meer en meer af, daar het eigenlijk veel eenvoudiger was dynamo’s
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te maken, die wisselstroom leverden, d.w.z. een stroom, die voort
durend van richting wisselt. Gewoonlijk gaat hierbij de stroom ge
durende 1/100 seconde in de ene en de volgende 1/10o seconde in de
tegengestelde richting, enz. (zie § 12). Bovendien gaf het gebruik
van zulke wisselstromen het grote voordeel, dat men deze gemakke
lijk in wisselstromen van hogere of lagere spanning kan omzetten.
Het daartoe nodige apparaat heet een transformator en neemt in
de radiotechniek een belangrijke plaats in.
Deze bestaat uit een ijzeren kern (fig. 13), waarom twee spoelen
P en S zijn aangebracht. Volgens de
ijzeren kern
~Z_
proef van Faraday weten we, dat
door het sluiten of verbreken van de
stroom in P, in S stromen worden o*
opgewekt. Laat men nu door P een
P
wisselstroom gaan, dan verandert
~—
deze stroom voortdurend van grootte
en richting en daardoor wordt in
S een voortdurend veranderende
stroom, een wisselstroom, opgewekt.
Fig. 13. Transformator.
Heeft S tweemaal zoveel windingen
als P, dan zal de wisselspanning van S ook tweemaal zo groot
zijn als die van P; voert men echter een wisselstroom aan S toe,
dan ontstaat in P een stroom, waarvan de spanning de helft is van die
in S. Zo kan men de spanning omhoog of omlaag transformeren.
Het zou ons veel te ver voeren hier de historische ontwikkeling
van allerlei electrische toestellen, die er na de ontdekking van
Faraday zijn ontstaan, te bespreken. Wij zullen ons in het volgende
alleen beperken tot een greep uit de telegrafie en telefonie om ten
slotte bij de radiotechniek terecht te komen.
§ 4.

De telegraaf.

Zover als men in de geschiedenis der mensheid kan nagaan, blijkt,
dat er steeds behoefte heeft bestaan om in een korte tijd berichten
op grote afstand over te brengen. Van de oude volken wordt ver
meld, dat zij door middel van vuren tekens door gaven. Tot het
einde van de 18e eeuw was het echter de menselijke geest nog niet
gelukt om iets tot stand te brengen, dat een zeer snelle bericht
geving mogelijk maakte. Toen dan ook omstreeks 1792 de Frans
man Claude Cbappe een armsïgnaalsysteem ontwikkelde, welk
systeem door de Franse regering spoedig werd toegepast en waar
door omstreeks 1810 verschillende grote steden met Parijs in
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verbinding stonden (zelfs Amsterdam, Rotterdam, via Brussel)
werd een belangrijke schrede voorwaarts gedaan, zij het ook dat
dit voor ons nog wel een zeer primitieve oplossing was. Bij dit
stelsel had men op afstanden van enige kilometers op hoge punten
(b.v. torens) masten geplaatst, voorzien van armen. Elke letter of
elk teken werd tot uitdrukking gebracht door bepaalde armstanden.
Het is wel geen wonder, dat na de ontdekking van de electrische
stroom het vraagstuk van de snelle berichtgeving op grote afstand
de aandacht vroeg van meerdere natuurkundigen. Men had toch
ervaren, dat de electriciteit zich enorm snel langs een draad voort
plant, terwijl men deze draad wel zeer lang zou kunnen maken.
De moeilijkheid was nu gelegen in het maken van een geschikte
„zender” en „ontvanger”. De Duitser S. Tb. Sommering plaatste
aan de ontvangkant bakjes met vloeistof (1809), waarin bij door
gang van de stroom een zichtbaar scheikundig verschijnsel optrad.
Hij had voor het overbrengen van de verschillende letters en cijfers
35 draden en 35 van deze bakjes nodig. Geen wonder dat deze
scheikundige telegraaf (iele = ver; grafein = schrijven) geen
opgang maakte. Eerst na de ontdekkingen van Oerstedt, Ampère en
Faraday kon de electromagnetische telegraaf zich ontwikkelen.
Door de Duitsers Ganss en Weber werd voor het eerst (1833)
een telegrafische verbinding tussen twee gebouwen gemaakt, waar
bij de ontvanginrichting berustte op de magnetische werking van
de stroom. Spoedig daarop ontstonden
meerdere constructies, waaronder de
z.g. wijzertelegraaf van Wheatslone
(1839) een belangrijke plaats innam
en in vele landen toepassing vond.
Inmiddels had in 1835 de Amerikaan
se schilder Sarnuel Morse aan de rege
ring een uitvinding bekend gemaakt be
treffende een toestelconstructie met ver
zoek hiermede proeven te nemen. Pas
in 1843 verklaarde de regering zich
hiertoe bereid en een jaar later werd de
eerste verbinding (Washington—Baltimore) geopend. Vanaf dat ogenblik
Fig. H. S. Morse
begon de zegetocht van de morsetele(1791—1872).
graaf over de gehele wereld. Tot op dit
ogenblik zijn nog duizenden morsetoèstellen in gebruik, zij het ook
dat deze in verschillende opzichten zijn verbeterd.
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Men onderscheidt bij elk telegraafsysteem een gever- of zend
toestel en het ontvangtoestel. Het morsesysteem werkt in principe
als volgt (fig. 15).
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Fig. 15.

Principe van de telegraaf.

Veronderstel eens, dat wij tussen twee plaatsen willen telegra
feren, b.v. van een plaats A naar een plaats B. Wij plaatsen in A
een zendtoestel en in B een ontvangtoestel. Zo’n zendtoestel bestaat
uit een element en een drukknop, waarmede men de stroom, die
van het element uit wil gaan, naar willekeur kan sluiten en ver
breken. Deze drukknop noemt men een morsesleutel. Het in B ge
plaatste ontvangtoestel bestaat in principe uit een electromagneet,
waaronder een ijzeren hamertje is aangebracht, dat door een veertje
van de kern afgetrokken wordt. Aan het andere einde van het
hamertje is een schrijfstift bevestigd, die, als het hamertje door de
ijzeren kern wordt aangetrokken, tegen een strookje papier drukt,
dat voortdurend van een rol afrolt.
Gesteld nu eens, dat we op de morsesleutel drukken. Dan vloeit
een electrische stroom van de -|- pool van het element over de
morsesleutel, door de leiding ab, door de spoel van het ontvang
toestel, door de leiding d c en weer naar de — pool van het element
terug. Het hamertje van het ontvangtoestel wordt nu aangetrokken,
de schrijfstift drukt tegen de afrollende papierstrook en daarop ont
staat een lange streep. Drukt men in A kort op de sleutel, dan krijgt
men in B een kort streepje of maar een puntje op de strook te zien.
Morse heeft nu voor alle letters van het alphabet en voor alle
cijfers tekens bedacht, welk morseschrift over de gehele wereld
wordt gebruikt. Hieronder hebben we in fig. 16 het schrift van een
paar letters en cijfers aangegeven.
Met betrekking tot fig. 15 is het wel belangrijk op te merken.

z
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dat men gewoonlijk niet van twee draden, maar van één gebruik
maakt. Men gebruikt dan een
voudig de aarde, die de electrici- b -2
teit ook goed geleidt, in de plaats
3
van een der draden; dit spaart één c
4
draad uit en is dus goedkoper.
a—5
Verder tekenden we die figuur e zo, dat men alleen van A naar B
kan seinen; in werkelijkheid is de
toestand zo, dat men in A ook een
Fig. 16. Morseschrift.
ontvangtoestel en in B ook een
zendtoestel heeft. Na de vindingen van Morse breidde de telegrafie
zich hand over hand uit. In ons land werd op 1 December 1852
door de Rijkstelegraaf de dienst tussen de kantoren Amsterdam,
den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda geopend; in 1853 telde
men reeds 23 telegraafkantoren en in 1857 waren de belangrijkste
plaatsen van ons land telegrafisch verbonden. In 1851 werd de
telegraafkabel Dover—Calais gelegd, terwijl in 1866 de transatlan
tische kabel van Engeland naar Amerika in gebruik genomen werd.
§ 5.

Iets over trillingen en golven.

We moeten nu even onze historische ontwikkelingslijn onder
breken, want, om met succes de telefoon te kunnen bespreken, is
het nodig iets van trillingen en golven te weten. Trouwens ook
voor het begrijpen van de radio is het van het grootste belang, dat
we daaraan bizondere aandacht besteden. Men denke zich een vijver,
over deze een brug en daarop een jongen, die met een polsstok
in het water op en neer plonst. Er ontstaan golven op het water
oppervlak, die zich kringvormig uitbreiden. Neemt de jongen straks
een hengelstok en herhaalt hij de beweging, maar in sneller tempo,
dan ontstaan ook golven, maar zulke, waarbij de afstand van twee
i.fewarti,
|
opeenvolgende golftoppen kleiner is. Nu noemt men de af__ stand van twee op elkaar vol—-—: gende golftoppen de golflengte
(fig. 17). We leren uit deze
Fig. 17. Vloeistofgolven.
proef: hoe sneller het tempo
is, waarin het voorwerp, dat de golving veroorzaakt, in het water
op- en neergaat, hoe kleiner de golflengte is.
We stappen nu van dit watervoorbeeld af en bekijken in gedachte
onze huiskamerklok, waarin een voorwerp (de slinger) regelmatig
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heen en weer gaat, m.a.w. slingert. Wanneer een voorwerp zo’n be
weging zeer snel volbrengt, zegt men dat het trilt. Men derike b.v.
een breinaald, die men vast inspant aan het ene einde en waarvan
men dan het andere einde overhaalt en los laat (fig. 18).
De tijd, die de naald nodig heeft om de weg
van a naar b, en weer terug naar a, te volbrengen,
noemt men de periode; hij kan b.v. 0,01 sec. zijn.
In zo’n geval worden dan 100 trillingen in één
II
seconde volbracht. Dit aantal trillingen per seconde
II
heet de frequentie van de trilling.
I
Niet alleen ziet men bij een dergelijke fre
I
quentie de trilling, maar hoort men ook iets,
wat men een geluid noemt. Hoe kan dit?
Als een lichaam heen en weer trilt, worden de
luchtdeeltjes bij deze beweging als het ware mee
heen en weer gesleept en de beweging wordt weer
medegedeeld aan de verder omringende lucht. Op
Fig. 18. Een
deze wijze ontstaan in de lucht regelmatige ver trillende
breinaald.
storingen of duidelijker gezegd: verdichtin
gen en verijlingen van de lucht, d.w.z. plaatsen waar de
luchtdeeltjes opgehoopt en plaatsen waar ze van elkaar verwijderd
zijn. De verstoringen planten zich in de lucht met een snelheid
van circa 340 meter per seconde voort; men noemt deze ook golven,
hoewel ze niet het aanzien hebben van de golven van een vloeistofoppervlak. De vergelijking is echter wel heel aardig, als men
bedenkt, dat men bij een golftop van een vloeistofoppervlak te veel
en bij een golfdal te weinig vloeistof heeft t.o.z. van het stilstaande
vloeistofoppervlak.
Zoals
men
nu
bij
deze
golven
de
■Mk

I
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de golfHHfe. •cÜRfe
lengte noemt, zo noemt men
de afstanden tussen de mid
tA'
uchtgólven
dens van twee verdichtingen
ook de golflengte. Slaat men
een stemvork a' aan, welke
Vloeistofgolven
435 trillingen maakt (fre
quentie 435), dan zullen dus
Fig. 19. Voorstelling van golven.
gedurende een seconde 435
golven ontstaan en in die tijd zal de eerste verstoring zich 340 meter
van de trillingsbron hebben verwijderd, tenminste als we aannemen,
dat we ons in open lucht bevinden. Dan moet de golflengte 340 :
R. Swicrstra, Radio.
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435 = 0,78 meter (dus ruim % m) zijn. Treffen dergelijke luchtgolven het oor, dan wordt daarin een geluidsindruk verwekt. In
het laatste geval zegt men dat men een toon van een frequentie van
435 hoort. Hoe sneller het tempo van de trilling van het voorwerp
is m.a.w. hoe hoger de frequentie van de trilling is, hoe kleiner de
golflengte is, en hoe hoger we de toon noemen.
Voor de bestudering van de verschillende geluiden, die altijd
hun ontstaan te danken hebben aan luchttrillingen, is het van belang
om de trillingen door figuren weer te geven. Gesteld eens, dat men
aan de pas genoemde
stemvork een varkensbaar vastklemt en dan,
^
terwijl de vork trilt,
het einde van de var
kenshaar laat strijken
over een beroet glasFig. 20. Trillingskromme door een stemvork

plaatje' dan tekent de

opgetekend.
haar een golflijntje op
het roetvlak (fig. 20). Dit is een voorstelling van de trilling, even
als fig. 21 a. Zou men de stemvork hard aanslaan, dan zou het lijntje
nog kleine onregelmatigheden vertonen, zoals in fig. 21 b is te zien.
De onregelmatigheid van de golflijn wijst er op, dat de stemvork
behalve de ene trilling nog
een fijnere trilling heeft
volbracht: deze wordt ken- ^
baar door de schelle metaal
Stemvork
klank, die men direct na het
(zacht aangeslagen)
harde aanslaan goed hoort.
In de lucht moeten derhalve
ook al die fijne trillingen
b
zijn overgedragen. De stem
vork volbracht dus twee
Stemvork
(hard aangeslagen)
trillingen, die te zamen een
samengestelde trilling vor Fig. 21. Voorstelling van stemvorktrillingen.
men. Indien we op een in
strument een toon voortbrengen, ontstaat in de regel een samen
gestelde trilling; steeds heeft men hier met een samenstelling
van een groot aantal trillingen te doen. Behalve de eigenlijke
gewenste toon, ontstaan er een aantal hogere bij; het geheel noemen
we een klank. Zo geven we in fig. 22a trillingen (klank) van een
klok en in fig. 22b die van een klarinet weer, terwijl fig 22c een
door een mens voortgebrachte klinker aa en fig. 22d van een klinker
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ie weergeeft. Op een gramofoonplaat vindt men allerlei geluiden
als zulke krommen vastgelegd (fig.
Klok
78); ze zijn echter zo fijn, dat men
i\i\ N\ t\i\ Aa
een sterke vergroting nodig heeft om — "VVV'fy''
Klarinet
ze te kunnen zien.
Ten slotte willen we er hier nog ^
op wijzen, dat men er zich goed —
rekenschap van moet geven, dat de
Klinker aa
luchtdeeltjes bij het zingen en spre- £
ken, trouwens bij elk voortgebracht
u
geluid, voortdurend heen en weer
Klinken ie
trillen, zoals wordt uitgebeeld door d A A A
de trillingskrommen. Elk voorwerp,
V V w v
Voorstelling van enkele
dat door deze trillingen of lucht Fig. 22. geluidstriliingen.
beweging wordt getroffen en aan
deze trillende krachten kan gehoorzamen, wordt nu op gelijke wijze
in trilling gebracht.
De leer van de geluidstriliingen
is omstreeks het midden van de
h k
vorige eeuw op een zeer voor
;V
treffelijke wijze ontwikkeld door de
grote Duitse natuurkundige en physioloog Hennann von Helmholtz, op wiens
arbeid latere onderzoekers met vrucht
hebben voortgebouwd. De radiotech
ï
niek is ongetwijfeld zeer veel verschul
digd aan dezen eminenten natuurvorser
door zijn studies op het gebied van het
geluid.
Hier moet ook vooral de Amerikaan
D. C. Miller genoemd worden, die een
Fig. 23. H. v. Helmholtz
(1821—1894).
zeer uitgebreid onderzoek heeft inge
steld naar trillingskrommen als in fig. 22, en deze heeft ontleed en
opnieuw samengesteld.
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§ 6.

Een zeer primitieve telefoon.

Na de voorgaande uiteenzetting kunnen we de telefoon gaan
bekijken, maar voordat we daartoe overgaan, willen we nog een
voor de jeugd alleraardigst speeltuig bespreken. Opgemerkt zij nog
dat telefoneren eigenlijk betekent verspreken (tele == ver;
phone — geluid of stem). Men neemt twee ledige cacaobusjes,
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slaat met behulp van een spijkertje een gaatje in het midden van
de bodem van elk, steekt een touwtje, dat voldoende sterk is en
een lengte van wel 20 meter kan hebben, door de gaten, voorziet
beide einden van een behoorlijke knoop, zodat het touw flink strak
getrokken kan worden (fig. 24). Spreekt men nu zacht voor het ene
\ ZENDEN

ONTVANGEN
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ï
M

Fig. 24. Een primitieve telefoon.
busje, dan kan de persoon, die voor het andere busje zijn oor legt,
duidelijk het gesprokene horen, wat anders niet mogelijk geweest
zou zijn. De luchttrillingen brengen het busje in trilling; de tril
lingen planten zich voort door het strak gespannen touw, die ze
weer doorgeeft aan het tweede busje, dat op zijn beurt de lucht
weer in trilling brengt.
§ 7.

De telefoon.

De werkelijke telefoon werd vele jaren later gevonden dan de
telegraaf, die ook eigenlijk eenvoudiger
is. De eerste telefoon schijnt in 1860 ge
maakt te zijn door de Duitser Philipp
Reis, die echter, niettegenstaande hij
meerdere demonstraties gaf, geen in
gang vond. Dank zij een vinding van
de Amerikaan Alexander Graham Bell
in 1875, slaagde deze het volgende jaar
er in een afstand van 8 km met succes
te overbruggen. Zoals men bij de
telegraaf een zend- en ontvangtoe
stel heeft, zo heeft men dit ook bij
de telefoon. Men noemt het toestel,
waarvoor men spreekt, de microfoon
Fig. 25. A. G. Bell
(micros = klein; phone = geluid
(1847—1922).
of stem) en het toestel, waardoor
men hoort, de telefoon. Bell maakte gebruik van een toestel, dat
zowel voor microfoon als voor telefoon diende en waarvan de con-
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structie nog teruggevonden wordt in onze tegenwoordige telefoon.
De Amerikaan Hughes verbeterde in 1878 de gehele inrichting zeer
veel door een apparaatje te construeren, dat voor het opnemen van
de ervoor voortgebrachte trillingen veel gevoeliger was en dat
daarmede de naam microfoon verkreeg. In fig.
Microfoon
26 is een microfoon voorgesteld. Deze bezit een
dun koolplaatje a, een koolblokje b, dat aan de
naar a gekeerde zijde voorzien is van fijne groef
jes. In deze groefjes — tussen blokje en plaatje
— bevinden zich fijne koolkorreltjes (bij zeer
gevoelige microfoons, als bij de radio-omroep,
is dit koolpoeder); het koolplaatje is verbonden
met de ene pool van een element en het kool
-Mentent blokje met de andere pool. Omdat de kool
korreltjes tegen blokje en plaatje rusten, vloeit
er een hele zwakke electrische stroom — de
microfoonstroom — van de ene pool over het
Fig. 26.
koolblokje, de korreltjes en het plaatje naar de
Koolmicrofoon.
andere pool. Stel nu eens, dat men rret de
vinger tegen het plaatje drukt. Dan drukken we het plaatje tegen
de korreltjes en daardoor wordt de weg voor de electrische stroom
gemakkelijker gemaakt. Dit heeft tengevolge dat er een wat grotere
stroom door de microfoon vloeit. Zou men daarentegen een zuignapje op het plaatje plakken en
dan het plaatje aantrekken, dan
a
zouden de koolkorreltjes iets los
raken van het plaatje en er zou
Luchttrilling voor de microfoon
een kleinere stroom door de mi
crofoon gaan. Laten we nu eens
b
even aannemen, dat we voor de
Constante microfoonstroom
microfoon een geluid, b.v. een
klinker voortbrengen; de luchtgolven zullen nu het plaatje heen
| en weer bewegen overeenkomstig
C
de trillingskromme in fig. 21a en
Gemoduleerde microfoonstroom
het microfoonstroompje wordt nu
Fig. 27. Modulatie van de
afwisselend sterker en zwakker,
microfoonstroom.
zodat in de oorspronkelijke con
stante microfoonstroom (fig. 2lb) de trillingen tot uitdrukking
gebracht worden. Men zegt nu, dat de microfoonstroom door de
geluidstrillingen gemoduleerd wordt, wat we door fig. 21c hebben
verduidelijkt.
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Nu de werking van de telefoon. Deze bestaat uit een doosje,
waarin een magneet is ondergebracht, waaromheen een spoel is
gelegd. Tegenover deze magneet is een ijzeren plaatje aangebracht,
dat door de eerste een weinig wordt doorgebogen, zoals fig. 28a
„^i
aangeeft. Zodra er door de spoel een stroom
Uzer êaat> we^e het' magnetisme van de magneet
---------------* plaatje versterkt, wordt het plaatje sterker aangetrok•»
N
1------------3.
ken (fig. 286). Gaat de stroom in andere
richting, dan wordt de aantrekking van het
plaatje verminderd (fig. 28c). Zou dus een
wisselstroom door het spoeltje gaan, dan zou
b
het plaatje voortdurend heen en weer gaan.
Als we aannemen dat de wisselstroom per
honderdste seconde een andere richting krijgt,
dan gaat dus het plaatje gedurende de eerste
C
Vioo seconde naar binnen, de volgende Vioo
seconde naar buiten en volbrengt zo in Vso
Fig. 28. Werking van seconde een heen en weer gaande beweging
de telefoon.
ofwel één trilling; per seconde heeft men
dus 50 trillingen en aangezien het telefoonplaatje op zijn beurt de lucht aan het trillen brengt, kan een toon
van 50 trillingen per seconde gehoord worden. Beschouwen we nu
de telefoon in combinatie met de microfoon. Deze twee toestellen
worden gewoonlijk gekoppeld door een soort transformator, die
ZENDEN
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Fig. 29.

Principe van de telefoon.

men als inductiespoel aanduidt. In een plaats A (fig. 29) is de
microfoon en in een plaats B de telefoon opgesteld. Als men niet
tegen het microfoonplaatje drukt of spreekt, zal er door de spoel
P een constante microfoonstroom gaan; deze heeft niet de minste
invloed op spoel S (P = primaire of eerste wikkeling; S = secon-
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daire of tweede wikkeling). Zodra men tegen het microfoonplaatje
drukt, gaat er een sterkere stroom-door P; daardoor wordt in spoel
S een stroompje geïnduceerd. Neemt men aan dat dit in de richting
a-b-c-d gaat, dan wordt het telefoonplaatje sterker aangetrokken.
Zou men omgekeerd het microfoonplaatje een weinig aantrekken
dan zou de microfoonstroom verkleind worden; er zou dan een
stroom in S geïnduceerd worden in tegengestelde richting als zopas,
n.1. via d-c-b-a en het telefoonplaatje zou worden losgelaten. Zo
wordt de beweging van het microfoonplaatje overgebracht op het
telefoonplaatje en het is nu wel duidelijk, dat, als iemand in A
voor de microfoon spreekt, het plaatje voortdurend gedrukt en ge
trokken wordt door de luchttrillingen, zodat deze luchttrillingen
de microfoonstroom moduleren. De microfoonstroom bezit nu als
het ware electrische trillingen. Deze worden door de inductiespoel
overgebracht naar de telefoon in B, die op zijn beurt de electrische
trillingen weer omzet in trillingen van het telefoonplaatje, dat de
lucht in trilling brengt, zodat men het voor de microfoon gesprokene
in B te horen krijgt.
§ 8.

Op weg naar de radio.

In § 3 vestigden we reeds de aandacht op de arbeid van de
Engelse natuurkundige Faraday, die ons het eerst toonde hoe een
verandering van een electrische stroom
in een geleider A in een andere geleider
B een electrische spanning kan opwek
ken, zonder dat er van onderlinge aan
raking sprake is. Faraday nam voor de
verklaring hiervan aan, dat er in het
omringende electrische veld verande
ringen of verstoringen plaats vinden,
die zich kringsgewijze uitbreiden en dan
de tweede geleider treffende, daarin de
electriciteit op hun beurt beïnvloeden,
m.a.w. daarin electrische spanningen en
stromen opwekken. De Engelse wis- en
natuurkundige James Clerk Maxwell,
Fig. 30. J. C. Maxwell
die zich enkele tientallen jaren later in
(1831—1879).
het bizonder bezig hield mét de bestu
dering van dergelijke electrische verschijnselen, is het geweest, die
een zeer uitgebreide en ingewikkelde theorie heeft opgesteld,
welke omstreeks 1865 verscheen als: „de electrornagnetische

.
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lichttheorie”. Maxwell toonde hierin aan, dat, ais electriciteit in
een geleider heen en weer stroomt, zoals bij een wisselstroom, er
in de aether (a ether is een denkbeeldige zeer ijle stof, die de
gehele wereldruimte doordringt) bepaalde regelmatige verstoringen
moeten ontstaan, die zich — volgens zijn berekening — zouden
moeten voortplanten met een snelheid van rond 300 000 km per
seconde. Deze verstoringen noemde hij electromagnetische golven;
ze worden kortweg ook wel electrische golven genoemd. Nu was
al sedert 1676 bekend, volgens metingen van den Deensen astro
noom Romer, dat lichtstralen zich voortplanten met een snelheid
van circa 300 000 km per seconde, terwijl volgens de theorie van
onzen beroemden landgenoot Christiaan Huijgens (1629—1695),
gegeven in het in het jaar 1690 verschenen werk „Verhandeling over
het licht”, het licht zich golfvormig in de ruimte verbreidt. Dit bracht
Maxwell tot het besluit, dat lichtstralen ook niets anders zijn dan
electromagnetische golven; vandaar dat hij zijn theorie de electro
magnetische licht theorie noemde. Er was echter geen enkel expe
riment bekend, dat deze theorie bevestigde, die bovendien moeilijk te
bevatten was, maar die later van zo’n geweldige betekenis zou blij
ken te zijn, dat niemand minder dan onze wereldberoemd geworden
landgenoot H. A. Lorentz hem eens noemde: een van de grootsten
van alle landen en alle tijden. Het was de grote Duitse natuurkun
dige H. v. Helmholtz, die tot de zeer weinigen behoorde, die de
ongewone betekenis van de Maxwellse
theorie inzag en een van zijn meest be
gaafde leerlingen Heinrich Hertz wist
aan te sporen, het probleem van de
electrische golven ter hand te nemen.
Moest deze eerst wegens gebrek aan
geschikte experimentele hulpmiddelen
het vraagstuk als onoplosbaar ter zijde
leggen, enige jaren later kwam hij er
op terug om in 1887 met zijn beroemde
publicatie „Over zeer snelle electrische
trillingen”, en de daarop in 1888 vol
jende „Over stralen van electrische
racht”, de wetenschappelijke wereld te
Fig. 31. H. Hertz
verrassen
met enige opzienbarende
(1857—1894).
onderzoekingen. Het was Hertz gelukt
om met een betrekkelijk eenvoudige apparatuur electrische golven
op te wekken en wat meer zegt, het bestaan daarvan aan te tonen
en de lengte te meten. Aangezien Hertz verder bij zijn stelsel vol-
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komen nauwkeurig wist hoe groot de frequentie der trillingen was
en de golflengte kon meten, kon hij ook berekenen hoe groot de
voortplantingssnelheid was. Hij vond hierbij rond 300 000 km per
sec, wat in overeenstemming was met de Maxwellse theorie. Waar
Maxwell verder tot een gelijkheid in wezen had besloten tussen
de electrische golven en de lichtgolven, zouden bij eerstgenoemde
ook overeenkomstige eigenschappen moeten bestaan; men zou ze
b.v. moeten kunnen terugkaatsen, breken, enz. De grote verdienste
van Hertz lag nu mede daarin, dat hij verschillende dezer eigen
schappen ook aantoonde, waardoor de theorie van Maxwell wel
voorgoed werd bevestigd.
Hertz maakte bij zijn proeven gebruik van golven van circa
35 cm lengte, terwijl de afstand, welke hij overbrugde slechts
enkele tientallen meters bedroeg. Merkwaardig is wel, dat Hertz
aan zijn proeven alleen een zuiver wetenschappelijke zin toekende
en allerminst heeft vermoed, dat deze de grondslag zouden vormen
voor een techniek, die wij thans kennen als de radio-techniek.
Het is geen wonder, dat de proeven van Hertz allerwege de
belangstelling hadden van de wetenschappelijke wereld en dat dus
in verschillende laboratoria getracht werd de onderzoekingen uit
te breiden; velen trachtten door andere zend- en ontvangmiddelen
betere resultaten te bereiken.
In dit verband moeten we zeker de volgende natuurkundigen
noemen: de Italiaan Righi, de Engelsman Oliver Lodge, de Frans
man E. Branly en de Rus Po poff. Wij komen later (§ 40) nog
terug op de vindingen van deze mannen. Ongetwijfeld waren het
deze, waarvan de Italiaanse technicus Guglielmo Marconi gebruik
maakte toen hij in 1896 er in slaagde om over enkele kilometers
afstand langs draadloze weg enige morsetekens over te brengen.
Voor de grote wereld was Marconi de uit de hemel gevallen
grote tovenaar. Het oog van de gehele wereld was op Marconi en
diens arbeid gevestigd, welke laatste steeds met groter succes werd
bekroond.
Marconi vertrok nog dat zelfde jaar naar Engeland, waar men
al sinds vele tientallen van jaren ernstig gezocht had naar een
draadloos communicatiemiddel, en waar nu weldra de radio-maatschappij, de „Marconi Wireless Company”, werd opgericht.
In Duitsland legde men in wetenschappelijke kringen een niet
minder grote belangstelling aan de dag. zodat eigenlijk van stonde
aan Engeland en Duitsland een leidende positie innamen in de
radio-ontwikkeling. In het vierde hoofdstuk komen we nog terug
op deze ontwikkeling.
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§ 9.

Over het wezen van de electriciteit.

Met het oog op later te behandelen electrische verschijnselen
willen we in dit hoofdstuk nog iets mededelen over het wezen
van de electriciteit. Het inzicht omtrent dit wezen heeft zich, zoals
wel voor de hand ligt, in de loop der tijden gewijzigd. Tot in het
einde van de vorige eeuw bestond op grond van de opvatting van
Maxwell de zeer verbreide mening, dat electriciteit moest opgevat
worden als een soort dunne vloeistof, die door geleiding verplaatst
wordt, terwijl men ook wel dacht aan twee soorten electriciteit, de
positieve en de negatieve, die zich bij een electrische stroom in
tegengestelde zin door de geleiders bewogen.
Merkwaardig is, dat men de voortgeleiding van de electrische
stroom in geleiders, in gassen en in electrolyten (b.v. in zwavelzuur)
toen op zodanige wijze verklaarde, dat deze voor de drie gevallen
meer of minder op zich zelf stonden, zodat dus een zekere eenheid
in de verklaring ontbrak.
Het is een van de grote verdiensten van onzen landgenoot
Hendrik Antoon Lorentz geweest (om
streeks 1895) een zodanige theorie over
het wezen van de electriciteit te hebben
opgesteld, dat de drie genoemde ver
schijnselen door één beginsel konden
worden verklaard. Lorentz beschouwde
jy
daartoe de electrische stroom als be
kw
tlv
staande uit uiterst kleine deeltjes, de
JÉH electronen. Door deze electronentheorie
werd het nu mogelijk een zeer aan
nemelijke verklaring te geven van vrij
wel alle toen bekende verschijnselen en
| ongetwijfeld is het deze theorie, waarop
“ vele grote natuurkundigen met zoveel
Fig. 32. H. A. Lorentz
succes hebben voortgebouwd. Daarbij
(1853—1928).
denken we vooral aan de Deense na
tuurkundige Niels Bohr, die enorm veel heeft bijgedragen tot
het inzicht inzake de bouw van de stof. Zoals bekend, bestaat de stof
uit moleculen, terwijl deze weer uit atomen bestaan. Een atoom is
niet, zoals men lang meende, een kleinste massief massadeeltje,
maar bestaat volgens Bohr uit een z.g. kern, waarom electronen
met grote snelheid heen wentelen. De kern bestaat uit een positief
geladen deel, terwijl de electronen een negatieve lading bezitten.
Indien de negatieve lading van de electronen te zamen even groot
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is als de positieve lading van de kern, kan het atoom geen electrische werking naar buiten uitoefenen, m.a.w. het atoom is neu
traal. Zou men echter een of meer electronen aan het atoom
onttrekken, dan zou het te weinig bezitten en het atoom zou
positief zijn. Zouden omgekeerd een of meer electronen boven
het normale aantal aan het atoom zijn toegevoegd, dan zou het
atoom negatief geladen zijn. Wanneer we deze redenering nu
overbrengen op een positief of negatief geladen lichaam, dan be
tekent dit: een positief geladen lichaam heeft te weinig, een nega
tief geladen lichaam heeft te veel aan electronen.
Stoffen, waarin de electronen zich gemakkelijk verplaatsen, noemt
men geleiders; stoffen, waarin ze dit niet doen, noemt men isolatoren.
Denkt men zich een positief en een negatief geladen metalen bol
(fig. 33) en verbindt
Elecironenstroom
men deze door een
metaaldraad, dus een
geleider, dan is het
duidelijk dat het teveel
aan electronen door de
draad een weg zoekt
naar de andere bol,
waar juist een te wei
nig is. Er ontstaat dan
gedurende een heel Fig. 33. Vereffening van de ladingen door de draad.
kort tijdje een electronenstroom ofwel een electrische stroom. Zeer merkwaardig is,
dat de electronenstroom van de — geladen bol naar de + geladen
bol gaat, terwijl men toch gewoonlijk zegt, dat een electrische
stroom van -f- naar — gaat, hetgeen we b.v. in fig. 8 en fig. 15
veronderstelden. Deze tegenstrijdigheid spruit voort uit het feit, dat
men vroeger — eigenlijk zonder goede grond — heeft aangenomen
dat een stroom van -j- naar — gaat. Had men vroeger de met
een zijden doek gewreven glasstaaf negatief en de met deze doek
gewreven harsstaaf positief genoemd, dan zouden de electronen
een lading hebben gehad, die men positief had genoemd en dan
zou een positief geladen lichaam een te veel aan positieve deeltjes
gehad hebben en was alles prachtig met elkaar in overeenstemming
geweest. Nu maakt het in wezen niet veel uit of men van de ene
dan wel van de andere voorstelling gebruik maakt. Wil men echter
b.v. bepaalde verschijnselen op de juiste wijze verklaren — we
denken b.v. aan de werking van een radiolamp — dan moeten we
beslist van de electronenstroom gebruik maken.
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We willen hier niet alle pas beschreven electrische verschijnselen
volgens de electronentheorie beschouwen, maar toch moeten we
even bij het element en de accu stilstaan.
Binnen in deze beide toestellen is, ten gevolge van het schei
kundig proces, dat zich daarin afspeelt, een kracht aanwezig, die in
het toestel de electronen van de ene electrode naar de andere
tracht op te stuwen. Deze kracht noemt men de electromotorische
kracht (d.w.z. de electriciteit-bewegende-kracht)
en wordt kortweg aangeduid als e.m.k.
(fig. 34). Daardoor krijgt de ene electrode
een positieve lading (dit is de pluspool) en
de andere een negatieve lading (de min
pool)
en we zeggen dat er een spanning
Spanning
♦i
tussen de twee electroden optreedt. Ver
bindt men een draad aan de + pool, dan
is het alsof er een zuigende werking op de
electronen in deze draad ontstaat, waardoor
*V. +
deze positief geladen wordt. Een draad aan
V
de — pool verbonden wordt door de daarin
opgestuwde electronen negatief. Verbindt
men tenslotte de uiteinden van deze draden
Fig. 34. Ladingstoestand met tussenschakeling b.v. van een lampje,
van de draden door de
dan gaat een electronenstroom van de
werkzame e.m.k.
— pool door het lampje naar de + pool.
De electromotorische kracht stuwt als het ware de aan de + pool
aankomende electronen weer op naar de — pool en zo wordt de
electronenstroom — de electrische stroom — onderhouden.
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§ 10.

Een paar belangrijke eenheden.

Wij hebben hiervoor reeds meermalen gesproken over de
spanning en de sterkte van een stroom. Het is nodig ook even stil
te staan bij de eenheden, die hiervoor in gebruik zijn. De spanning,
die een electrische stroombron bezit, of die tussen twee geleiders
optreedt, meet men met de eenheid volt (V). De spanning is het
best te vergelijken met de drukking op het water of op het gas
in een water- of gasleiding.
De sterkte van een electrische stroom wordt bepaald door de
hoeveelheid electriciteit, dus het aantal electronen, dat per seconde
door een willekeurig gedachte doorsnede van een geleider vloeit.
De eenheid, waarmede men de stroomsterkte meet, heet ampère(A).
De stroomsterkte is'te vergelijken met het aantal liters water,
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dat per seconde door een willekeurige doorsnede van een water
leiding of wel uit de mond van een kraan stroomt.
Nu we het toch over de eenheden hebben, dienen we ook vooral
de eenheid van het vermogen te bespreken.
Aan een waterleiding-pompstation staan machines, die elke
seconde een bepaalde hoeveelheid arbeid moeten leveren om de
benodigde hoeveelheid water onder bepaalde drukking te leveren.
Zodra we dus de kraan open zetten, verbruiken we als het ware
een deel van die arbeid en die arbeid zal groter zijn, naarmate
de kraan wijder is, dus meer water doorlaat, en naarmate de druk
king op het water groter is.
Bij de electrische stroom is de toestand niet anders. In de
electrische centrale staan dynamo’s, die voortdurend de electriciteit
in en door de leidingen (net) en de toestellen persen. De dynamo’s
leveren arbeid. Elk toestel, dat in werking is, verbruikt elke seconde
een deel van die arbeid. Nu noemt men de arbeid per seconde
gewoonlijk vermogen en men spreekt dus over het vermogen van
een dynamo, van een motor, van een strijkijzer, van een gloei
lamp, enz. Dit vermogen is groter, naarmate de stroomsterkte groter
is en naarmate de spanning hoger is. Indien een stroom van één
ampère door een toestel zou gaan, terwijl de spanning tussen de
beide polen van het toestel één volt zou zijn, zou dit toestel de een
heid van vermogen opnemen, welke eenheid men watt (W) noemt.
Was de spanning 200 volt en de stroomsterkte 10 ampère, dan
was het vermogen 2000 watt of 2 kilowatt (kW).
De arbeid, welke een toestel opneemt in een zekere tijd, wordt
bepaald door het product van het vermogen en de tijd; daarvoor
heeft men de eenheid kilowattuur (kWh; internationaal schrijft
men h van „heure” = „hour” = uur) ingevoerd. Heeft een toe
stel een vermogen van twee kilowatt en is dit één uur in bedrijf,
dan is de opgenomen arbeid 2 kilowattuur; in geval het b.v. een
kwartier in bedrijf zou zijn, dan is de arbeid 2 X Va = 0,5 kWh.
Als een radiotoestel 5 uren in bedrijf is en een vermogen van 50 W
vraagt, is het verbruik 5 X 50 = 250 Wh = 0,25 kWh.

Ê

TWEEDE HOOFDSTUK.
VAN HET ZENDSTATION DOOR DE AETHER NAAR HET
ONTVANGTOESTEL.
§ 11.

Radio-overdracht in vogelvlucht.

Na het voorgaande willen we maar direct de vraag onder ogen
zien hoe toch de radio-overdracht tussen zender en ontvanger tot
stand gebracht wordt. We willen hierbij alles in vogelvlucht zien
en zullen daarna de moeilijkheden, die zich hierbij in vele opzichten
voordoen, afzonderlijk bespreken.
In de allereerste plaats moeten we opmerken, dat we onderscheid
maken tussen radio-telegrafie en radio-telefonie. Men gebruikt in
plaats van het woord „r a d i o” ook wel het woord „d r a a d1 o z e”, doch dit is langer, terwijl „radio” gebruikelijk is in alle
moderne talen. Feitelijk is „radio” afkomstig van het woord
„radiatie”, dat „uitstraling” betekent; men heeft hier gedacht aan
de uitstraling van de reeds genoemde electrische golven door het
zendstation.
Bij het zendstation zijn gewoonlijk twee masten opgericht, waar
tussen een aantal draden zijn gespannen, die door middel van
draden in verbinding staan met een ingewikkelde apparatuur, de
eigenlijke zender, die in het zendergebouw is opgesteld. Genoemde
masten met draden worden aangeduid als antenne, terwijl strikt
genomen alleen de draden de eigenlijke antenne vormen.
In de laatste jaren wordt ook wei volstaan met een enkele zeer
hoge ijzeren mast, zoals er b.v. een te Hilversum staat, die dan
genoemde draden vervangt (fig. 71).
In de antenne-draden — of anders in het ijzer van de hoge mast
— wordt de electriciteit (de electronen) met een zeer hoge frequentie (§ 5) op en neer gestuwd, zodat men zegt dat er een hoog
frequente trilling aan de antenne wordt toegevoerd. Deze trilling
veroorzaakt op zijn beurt in de omringende aether electrische golven
(§ 8). Evenmin als bij de luchtgolven treffen we bij deze golven een
golfvorm aan, zoals op een wateroppervlakte; echter is er wel enige
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overeenkomst te ontdekken. Het wezen van de electrische golven is
echter te gecompliceerd, dat we daarop in dit werkje nader kunnen
ingaan; men stelt de electrische golven, evenals de geluidsgolven,
eenvoudigheidshalve door golflijnen voor.
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Fig. 35.

Principe van de radio-overdracht.

De electrische golven planten zich met de geweldige snelheid
van 300 000 km per sec door de aether voort (§ 8).
Treffen zij op hun weg een metaaldraad of -buis, dan zuilen ze
trachten daarin de electriciteit (electronen) ook aan het trillen te
brengen. Treffen ze de ontvangantenne, die iedere radio-ontvangtoestelbezitter er op na houdt, dan zullen hierin ook trillingen
worden opgewekt.
Deze zeer zwakke electrische trillingen worden dan door het
ontvangtoestel versterkt met het gevolg, dat de luidspreker het
resultaat duidelijk weergeeft.
A. Radiotelegrafie.
Bij de radiotelegrafie wordt heel vaak door de zender een con
stante trilling van een zeer hoge frequentie opgewekt, die echter
met behulp van een bepaalde inrichting kan worden onderbroken,
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Een woord als morsetekens in radiogolven uitgedrukt.

zodat gedurende kortere of langere tijden golven worden uitge
zonden. Men kan op deze wijze volgens het morseschrift (punten
en strepen) golven uitzenden. Vindt geen onderbreking plaats, dan
hoort men aan de ontvangzijde een ononderbroken fluittoon.
Onderbreekt men volgens het morseschrift (fig. 36), dan ontstaan
korte en lange fluittoontjes, zodat men aan de ontvangzijde kan
horen, wat men aan de zendzijde uitzendt. Men heeft dus geen
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schrijfontvangst, als bij de draadtelegrafie, maar hoorontvangst. Zo
dra men in een minuut een bepaald maximum van letters overschrijdt,
is hoorontvangst niet meer
j mogelijk; daarom wordt bij
3
' sneltelegrafie ook schrijfont
vangst toegepast (§ 49).
Draaggolf

B. Radiotelefonie.
Bij de radiotelefonie wordt
Geluidstrilling
door de zender een constante
trilling van zeer hoge fre
quentie opgewekt, zodat ook
C
een constante electrische golf
ontstaat (fig. old). Wanneer
Gemoduleerde draaggolf
in de studio van deze zender
Fig. 37. De draaggolf door de geluids- een persoon VOOr de microfoon
trillingen gemoduleerd.
spreekt, ontstaan et, ZOals we
in § 7 zagen, in de microfoonstroom electrische trillingen. Van
deze trillingen is de frequentie zeer veel kleiner dan van pas
genoemde en wordt daar
\/
om ook wel een laagfrequente trilling ge
Electrische golven
noemd (§ 13).
Deze trillingen worden
nu toegevoegd aan de
zendertrilling en het is nu
alsof de laatste in het
model van de geluidsC> O
trilling wordt gebracht
O O
o o
Oscillalor
(fig. 37c), wat men
\
Os
J
het moduleren van de
■o
hoogfrequente
trilling «y
Geluids
noemt. Omgekeerd kan
gol
men ook zeggen dat deze
Microfoon
Hl
laatste de drager is van de
geluidstrillingen. Daarom
noemt men de door de
V/MP/
Aarde
constante zendertrilling
Opgewekte golf (fig. Fig. 38. Een primitieve radio-telefoniezender.
Vla') ook de draaggolf en
men zegt dat de draaggolf door de microfoontrillingen wordt gemo
duleerd. De wijze, waarop de modulatie geschiedt, is te samengesteld
b
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om deze hier te bespreken. Toch kunnen we aan de hand van fig. 38
ons wel voorstellen hoe deze kan plaats vinden en onder juist
gekozen omstandigheden kan de methode wel resultaat hebben.
In de antenne is een spoel opgenomen en een microfoon. In
een toestel, dat we de oscillator zullen noemen, worden constante
hoogfrequente electrische trillingen opgewekt; deze trillingen
worden door inductie van spoel S op Si overgebracht, zodat de
electriciteit (electronen) zich voortdurend met een zeer hoge
frequentie (b.v. 200 000 trillingen per sec) in de antennedraad,
door de spoel via de microfoon naar aarde en weer terug beweegt.
De constante trilling veroorzaakt een constante golf, de draaggolf.
Gesteld nu eens, dat op het microfoonplaatje werd gedrukt; dan
werd de stroomovergang voor de trillingen gemakkelijker, d.w.z.
de sterkte van de trilling zou groter worden (niet de frequentie,
want die hangt alleen af van de frequentie der trillingen van de
oscillator).
Zou men het microfoonplaatje daarentegen van de korreltjes af
trekken, dan zouden de trillingen zwakker worden. Worden voor
de microfoon geluiden voortgebracht, dan zullen de luchtgolven het
microfoonplaatje overeenkomstig de drukkingen en verijlingen van
de lucht, heen en weer bewegen en zo verandert nu ook de sterkte
der hoogfrequente trillingen, m.a.w. de draaggolf is gemoduleerd.
Een dergelijke golf zal nu in de ontvangantenne overeenkomstige
sterkere en zwakkere hoogfrequente trillingen doen ontstaan. Deze
moeten nu door het ontvangtoestel weer gescheiden worden in een
constante hoogfrequente en een laagfrequente trilling. Hoe dit
plaats vindt zullen we later bespreken. We noemen dit scheiden
der trillingen gewoonlijk detectie, omdat men hier het verborgene
als het ware bloot moet leggen, wat ons doet denken aan het werk
van een detectieve (detectio = blootlegging). Bovendien zijn
de aankomende trillingen gewoonlijk zo zwak, dat ze nog versterkt
moeten worden om een behoorlijk sterk geluid te bekomen. Om
de overdracht van de geluiden van zender naar ontvanger nog een
voudiger voor te stellen, kan men de draaggolf vergelijken met
een duif, die een brief (de geluiden) overbrengt. Aan het ontvang
station aangekomen komt het er op aan de brief aan de duif te
ontnemen (detectie), die deze aan de zender ontving (modulatie).
§ 12.

I
1

Wat zijn electrische trillingen?

Het klinkt eerst wel een beetje vreemd, als men over electrische
trillingen hoort spreken. We willen er daarom nog wat meer van
R. Swierstra. Radio.
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zeggen. In § 3 maakten we reeds kennis met de begrippen gelijk
stroom en wisselstroom. Het is zeker wel nuttig hier nog iets meer
van het wezen van de wisselstroom te vertellen. Men kan zich van
zulk een stroom gemakkelijk een voorstelling maken, ais men even
het watervoorbeeld in fig. 39 bekijkt. Door het op- en neerbewegen
van de hefboomen zal het
water het ene ogenblik van
A naar B, dan weer van B
naar A bewegen. Er moet
=j;.
. op het ogenblik, dat de beweging der zuigers omkeert,
B
weer een stilstand van het
A
water zijn, m.a.w. er bestaat
Fig 39. Hoe men een „wisselstroom van
geen
stroming.
water" kan verkrijgen.
Als in fig. 40 de wissel
stroomdynamo werkt, moet het ene ogenblik de stroom van A naar
B, en het volgende van B naar A gaan.
In de regel is de dynamo zo gemaakt, dat de sterkte van de
stroom eerst geleidelijk toe
B
neemt, dan weer afneemt,
dan nul wordt, dan geleide
Lamp t
lijk toeneemt in andere
Wisselstroom
&
bron
richting, weer afneemt en
nul wordt, zoals dit door de
3
♦
golflijn in fig. 40& is voor
gesteld.
A
Deze golflijn is, zoals we Fig. 40. Een wisselstroom kan men voor
stellen door een golflijn.
weten, de typische vorm
van een trilling. Daarom is
een wisselstroom ook te beschouwen als een trilling van electriciteit, dus een electrische trilling.
Zoals we reeds vermeldden, leveren de electrische centrales
wisselstroom met een frequentie van 50, zodat dus gedurende de
ene 0 01 sec de stroom in de ene richting, gedurende de volgende
0,01 sec in de andere richting vloeit. In de radiotechniek hebben
we in de regel te doen met trillingen van veel hogere frequenties.
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§ 13.

Over de aanduiding van frequenties.

Werd vroeger nog al dikwijls gesproken van een frequentie
van b.v. 50, het is steeds meer de gewoonte geworden om achter
dit getal een nadere aanduiding te plaatsen. Zo wordt b.v. wel
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geschreven een frequentie van 50 perioden per sec, van 40 000
perioden of40 kiloperioden per sec. In Duitsland is het
gewoonte geworden om in deze gevallen te spreken van 50
Hertz en 40 kiloHertz. (Hertz is de naam van een Duits
geleerde, waarover in § 8 een en ander is gezegd).
In de internationale litteratuur vindt men overwegend gebruik
gemaakt van: een frequentie van 50 cycli per sec (c/sec),
resp. 40 k i 1 o c y c 1 i per sec (kc/sec).
(„cycli” is het meervoud van „cyclus” = kringloop, zodat een
trilling dus overeenkomt met een kringloop; in ons land hoort
men in plaats van een „cycli” heel vaak het Engelse „cykles”, dat
als „seikels” wordt uitgesproken; dit gebruik is o.i. minder
juist).
In de radiotechniek maakt men onderscheid tussen hoogfrequente
en laagfrequente trillingen. Trillingen, die in de lucht voortgebracht
worden, kunnen niet alle door ons gehoord worden; dat hangt
vooral af van de frequentie. Alleen trillingen, welke een frequentie
hebben, liggende tussen ca. 50 c/sec en 15 000 c/sec (bij kinderen
is deze grens circa 20 000 c/sec), worden gewoonlijk gehoord. Men
noemt dit het hoorbaarheids gebied, terwijl de trillingen in dit ge
bied, onverschillig of het mechanische (geluids) of electrische tril
lingen zijn, laagfrequente trillingen worden genoemd. Onder hoog
frequente trillingen verstaat men gewoonlijk trillingen van
ongeveer 100 000 c/sec en hoger.
Daarom zegt men ook dat bij de radiotelefonie de hoogfrequente
(draaggolf) trilling door de laagfrequente (geluids) trilling wordt
gemoduleerd.
§ 14.

De golflengte der electrische golven.

Als in een antenne de electriciteit trilt, dan verbreiden de elec
trische golven zich met een snelheid van 300 000 km per seconde.
Dit is een snelheid, die bijna 1000 000 maal zo groot is ais die van
de geluidsgolven. Gesteld nu dat de frequentie van de antennetrillingen 100 000 c/sec was; dan zullen over de afstand van
300 000 000 m 100 000 golven moeten bestaan en dit betekent,
dat elke golf een lengte moet hebben van 300 000 000: 100 000 =
3000 m. Men zegt nu dat de draaggolf van de zender een lengte
van 3000 m heeft, m.a.w. dat de golflengte 3000 m is.
Men ziet nu ook direct in, dat hoe hoger de frequentie van
de electrische trilling in de antenne is, hoe korter de golflengte is.
Zo is bij de Huizense zender, die een golflengte van 1875 m heeft,

i
,

i

56
de frequentie 160 000 c/sec en bij de Hilversumse met 301,5 m
de frequentie 995 000 c/sec; de Phohizender werkt vaak met een
golflengte van 16,88 m, wat overeenkomt met een frequentie van
17 750 000 c/sec.
Het is gewoonte geworden om van de zenders de golflengte van
de draaggolf op te geven. Strikt genomen is dit niet geheel juist,
omdat men aan het zendstation niet de lengte van de golven meet,
maar de frequentie, zodat er dan ook een streven bestaat om van
de zenders de frequentie op te geven. Natuurlijk is dit voor de
leek, die nu eenmaal aan „golflengte” gewend is, niet bepaald
gemakkelijk.
Men hoort heel dikwijls spreken over „lange” golven en „korte”
golven. In de omroep verstaat men onder lange golven zulke waar
van de lengte groter is dan ca. 1000 m en onder korte golven zulke
met een lengte van ca. 200 tot 600 m. In de radio-techniek bestaat
echter een andere aanduiding; daar onderscheidt men:
het langegolfgebied: 30 000 tot 400 m golflengte.
het middengolf gebied:
400 tot 150 m
„
het kortegolf gebied:
150 tot 10 m
„
het ultrakortegolf gebied:
onder 10 m
Deze aanduiding berust op de typische eigenschappen der golven
bij de voortplanting door de atmosfeer, waarop we hier niet verder
in zullen gaan. Wij zullen in het vervolg ook deze indeling volgen,
en de golven, die men gewoonlijk in het spraakgebruik als „kort”
aanduidt, als „midden”golven bestempelen.
§ 15.

De sterkte van een zender.

Om de electriciteit in de zendantenne te doen trillen is het nodig,
dat arbeid verricht wordt en zo bezitten deze trillingen ook arbeid,
terwijl deze arbeid per seconde het vermogen van de antennetrilling of kortweg het antennevermogen weergeeft. Dit wordt in
watt of kilowatt aangegeven. Zo vindt men b.v. van de Hilver
sumse zender opgegeven dat het vermogen 20 kW en dat van de
Huizense 7 kW is. Hoe groter dit vermogen is, des te krachtiger
zijn de opgewekte electrische golven en des te verder breiden deze
zich uit, d.w.z. des te groter is de werkingssfeer van de
zender.
Geen wonder dan ook dat de landen, die met hun zenders een
groot gebied wensen te bestrijken, het vermogen steeds meer op
voeren; men denke b.v. aan Warschau 120 kW, Moskou met 500
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kW, Cincinnatie (staat Ohio in Amerika) met 500 kW en dat wel
licht in Europa ook hoorbaar zal zijn (golflengte 428 meter).
Overigens is de werkingssfeer ook nog afhankelijk van de golf
lengte, zoals we later zullen zien (§ 16).
De arbeid, die elke seconde aan de antenne wordt toegevoerd,
wordt ook gelijktijdig weer afgestaan; de golven bezitten n.l. deze
arbeid.
Op het eerste gezicht lijkt dit misschien wat vreemd, doch be
kijken we even het volgende voorbeeld. Op een wateroppervlak
drijft een stukje hout. Zou men dit op en neer willen bewegen,
dan moet men daartoe arbeid verrichten. Ais nu iemand een paal
in het water op en neer plonst, ontstaan er golven en deze golven
zullen het blokje hout op en neer bewegen; de golven verrichten
dan arbeid. In de golven is dus een zekere arbeid .aanwezig. Zo
is het ook met de eiectrische golven. Naarmate de golven zich
steeds verder in de ruimte uitbreiden, wordt de arbeid over een
groter gebied verdeeld. Zo zal dan ook een ontvangantenne, die
dicht bij de zender staat een veel groter deel van die arbeid ter
beschikking krijgen, dan wanneer deze op grotere afstand wordt
geplaatst. Ook blijkt uit deze beschouwing, dat elke ontvang
antenne een deel van de door de zender uitgestraalde arbeid op
neemt. Hoe hoger zo’n antenne is, hoe groter in het algemeen die
opgenomen arbeid is, m.a.w. hoe sterker het geluid wordt.
§ 16.

Over de voortplanting der golven.

Men heeft in deze eeuw uitgebreide studies gemaakt over de
vraag op welke wijze de eiectrische golven zich in de atmosfeer
rondom de aarde voortplanten en nog steeds staat hier en daar nog
wel een vraagteken. Toch is het mogelijk gebleken om voor vele
verschijnselen een behoorlijke verklaring te vinden. Toen men
aanvankelijk, d.w.z. in het begin van deze eeuw, met golven van
grote lengte werkte (boven 1 km lengte) bleek heel duidelijk,
dat door het opvoeren van het vermogen van de zender de
werkingssfeer vergroot kon worden.
Afgezien van het feit, dat de golven zich over een steeds groter
wordende kring verbreiden, moest de sterkte van de golven ook
nog afnemen doordat een deel van de daarin verborgen arbeid
in de aardlagen wordt opgenomen of geabsorbeerd en door het
feit dat de aarde een bolvorm heeft.
Zo leerde de ervaring, dat de golven zich gemakkelijker over
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zeewater en vochtige landstreken bewegen, dan over droge en hoge
gronden, die blijkbaar meer absorberen.
Waar het natuurlijk voor de hand lag om zo mogelijk te trachten
de antipoden te bereiken, zat er niet anders op dan het vermogen
van de zenders tot een zeer grote hoogte op te voeren, b.v. 200 kW
en hoger. Inderdaad gelukte dit ook.
Later bleek echter dat men bij gebruik van veel kortere golven
met veel kleiner zendvermogen de antipoden kon bereiken. Dit
is te verklaren door de omstandigheid dat deze golven, voor zover
zij schuin naar boven gaan, daar in een atmosferische laag (of
lagen) komen, waarin ze zich gemakkeiijk voortplanten, terwijl
ze tevens in deze laag weer naar de aarde worden toegebogen.
Men noemt deze laag, die het eerst (omstreeks 1903) door meerdere
natuurkundigen o.a. Heaviside, Kennelly, Fitzgerald en Tesla werd
verondersteld ter verklaring van de voortplanting der golven,
dikwijls de Heaviside-Kennèllylaag of Heavisidelaag, doch tegen
woordig wordt zij in wetenschappelijke kringen meer en meer de
tonosfeer genoemd. (In deze laag worden n.l. onder de invloed
van de zonnestraling luchtdeeltjes gesplitst in tweeërlei deeltjes,
waarvan de ene soort een positieve en de andere een negatieve
lading heeft en welke deeltjes men
ionen noemt.)
Zender
?
Het radioverkeer op zeer grote af^
stand
geschiedt tegenwoordig dan
T/i
ook zonder uitzondering door geAarde
KJ bruikmaking van de ionosfeer. Het
Si
'Jjj is intussen wel leerrijk op enkele
verschijnselen te wijzen, die met de
voortplanting samenhangen. Het is b.v.
gebleken dat de golven soms meer dan
Fig. 41. Hoe de radiogolven eens rondom de aarde kunnen lopen
zich rondom de aarde verbreiden, (fig. 4l). Omstreeks 1928 heeft men
voor de microfoon van de korte golfzender in het Philips’ Laboratorium, waarmede men
voor het eerst tot Ned.-Indie heeft gesproken, een metronoom —
d.i. een toestel, dat men in de muziekleer gebruikt en zeer
regelmatig tikken geeft — geplaatst. Daarbij heeft men kunnen
constateren, dat ca. 1/7 sec na het horen van een tik, deze tik nog
eens, doch zachter, werd gehoord. De golf was dan éénmaal rond
de aarde geweest (de aardomtrek is 40 000 km = 1/7 X
300 000 km).
Een ander merkwaardig verschijnsel is, dat men op plaatsen.
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liggende op enkele honderden km van een zender, die met korte
golven zendt, even na elkaar een zelfde
Zender
tettSSCtS. straal
sein tweemaal hoorde; men noemt dit
het echo-effect.
Directe
Dit is te verklaren doordat er golven
straal
\
zijn, die zich van A (fig. 42) langs de
Aarde
aarde voortplanten en de ontvangantenne in B het eerst bereiken, (men
noemt dit de directe straling) en golven,
die via de ionosfeer iets later aankomen
in B (dit is de indirecte straling). Een
Fig. 42. De directe en indi ander gevolg van de directe en indirecte
recte straling van een zender. straling is het later (§ 34) te bebespreken sluieringsverschijnsel.
§ 17.

Het verkrijgen van electrische trillingen.

Door de in § 12 gegeven beschouwing zou men gemakkelijk tot
het besluit kunnen komen, dat electrische trillingen, evenals wissel
stromen, steeds door dynamo’s
worden opgewekt.
Dit is niet het geval. Het is
n.1. mogelijk om de electriciteit
^
op een zeer eenvoudige wijze aan ^----het trillen te brengen, m.a.w. we
hebben hiervoor een zeer een- jg|j|P|:|
voudig stelsel nodig. Om dit te giSji
leren kennen, beginnen we met vSSgis
een watervoorbeeld. Twee vaten
A en B (fig. 43*) zijn door een
dikke buis verbonden. In vat A
is meer water dan in B. Zet men
A
de kraan open, dan stroomt het S
naar B, doch komt niet direct tot ff
stilstand; het schommelt even in
de buis tussen A en B heen en H
b
weer. Men denke zich. nu. in deze
/r.
Fig. 43. Watervoorbeelden om de
buis een watermolentje (tig. electrische trillingskring te leren
begrijpen.
43b). Zodra nu de kraan open
gezet wordt, zal het van A naar B
stromende water het molentje doen draaien. Is aanstonds de water-
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stand in A en B even hoog, dan heeft het molentje nog zoveel
arbeid in zich opgehoopt, d.w.z. bezit nog zoveel arbeidsvermogen,
dat dit het water in B opvijzelt. Zodra dit arbeidsvermogen is uit
geput, stroomt het water van B naar A terug, het molentje gaat
dan de andere kant om draaien. Dit herhaalt zich tot het water
eindelijk tot rust is gekomen. Men ziet gemakkelijk in, dat de
schommeling nu langzamer gaat dan zopas; m.a.w. de periode
hiervan is groter, of wel: de frequentie is kleiner.
Indien de vaten A en B wijder geweest waren, dus een groter
bevattingsvermogen hadden gehad, zou elke schomme
ling langer hebben geduurd, m.a.w. dan zou de periode hiervan
groter, dus de frequentie kleiner zijn geweest.
En nu keren we terug naar het gebied van de electriciteitsleer.
Condensator We beschikken daar over een allereenvoudigst
toestel, dat een condensator heet en bestaat uit
B
twee metalen platen, die b.v. door lucht, mica
of een andere isolerende stof gescheiden zijn
(fig. 44). Verbindt men deze platen of bekleedsels aan de polen van een batterij (in fig.
44 door de schakelaars S in te zetten), dan
worden beide platen electrisch geladen en wel
zo, dat de ene plaat te veel en de andere te
weinig electronen krijgt. Het bizondere van een
condensator is in het algemeen dat de elecBatterij
trische ladingen van die platen, of wel het
Fig. 44. De conden bevattingsvermogen of de capaciteit
sator wordt opgela van de condensator, groter is naarmate de platen
den door de batterij dichter bij elkaar gebracht zijn en naarmate
in te schakelen.
de tegenover elkaar liggende oppervlakken
groter zijn. Gesteld nu eens, dat we de beide punten a en b
met elkaar verbonden (fig. 45a), dan zou ogenblikkelijk door de
draad (als in de buis in fig. 43) een schommeling van de electronen
plaats vinden, m.a.w. we hadden een electrische trilling. De
periode van deze trilling zou groter zijn, als de capaciteit van de
condensator groter was geweest. Plaatsten we bij het watervoorbeeld een watermolentje in de buis, in het electrische geval doet
een spoel voor de electrische stroom precies hetzelfde. Denken we
dus tussen de punten a en b een spoel geschakeld (fig. 45b), nadat
weer de condensator geladen was, dan zou ook nu een electrische tril
ling tussen de bekleedsels, d.w.z. door de draden en de spoel, plaats
vinden. Door de spoel wordt de periode vergroot en wel des te meer,
naarmate de spoel groter is. Men zou nu kunnen vragen: maar met
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welke frequentie trilt nu de electriciteit in zo’n stelsel, dat door
een condensator en een spoel gevormd
B
wordt? Deze frequentie wordt volkomen
nauwkeurig bepaald door de capaciteit van
de condensator en de grootte van bepaalde
g electrische eigenschappen van de spoel; het is
wel zo: hoe groter de condensator
en hoe groter de spoel, hoe klei
ner de frequentie. Men noemt een
b
dergelijk stelsel een electrische trillingskring en
noemt de frequentie, die deze bezit, de eigenfrequentie van de kring. Men moet er zich nu
B
wel goed rekenschap van geven, dat in een ge
geven trillingskring de electriciteit bij voorkeur
, altijd wil trillen in één bepaalde frequentie.
— Wordt b.v. in de spoel de electriciteit even in
beweging gebracht, of zoals men zegt: wordt
deze aangestoten, dan zal hij daarna
zolang in de eigen-frequentie trillen, totdat de
I Spoel
I
trilling is uitgestorven. Het is hiermede vol
komen als met een slinger, die men een stoot
Fig. 45. De electri geeft en daarna net zo lang slingert in één besche ladingen, in fig.
,, r
■
,
.
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44 verkregen, veref- paalde frequentie, totdat deze in rust gekomen
fenen zich door tril is. De trillingskring neemt in de radiotechniek
lingen van een be een uiterst belangrijke plaats in, zowel bij het
paalde frequentie
zenden als bij het ontvangen. Dikwijls bestaat
(trillingskring).
de behoefte om de frequentie van de trillingen
te kunnen regelen. Men kan dit doen door zowel de grootte van
de condensator als die
van de spoel te veranderen. Beide middelen f
worden toegepast. Het
M
veranderen van de grootte van de condensator
geschiedt in de regel
door deze te maken uit
L
twee stel tegenover el
kaar geplaatste draaibare Hg. 46. Een electrische trillingskring met draai
de eigen-frequentie te
platen, zodat men spreekt bare condensator om
wijzigen.
van een draaibare con
densator (fig. 46).
Hoe meer de platen in elkaar gedraaid zijn, hoe groter de
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capaciteit is en hoe groter de periode of wel hoe kleiner de
frequentie der trillingen zal zijn. De spoel kan men ook wel zo
construeren, dat men deze als het ware groter en kleiner kan maken
door een draaiende beweging, doch veel meer heeft men vroeger
gebruik gemaakt van twee of drie spoelen van verschillende
grootte, die men naar willekeur in de kring opnam. In de laatste
tijd neemt men meestal een spoel, waarvan men een groter of
kleiner deel inschakelt met behulp van een schakelaar, die
men volgens § 14 de „m i d d e n -1 a n g” schakelaar kan noemen
(vroeger: „kort-lang” schakelaar).
§ 18.

De antenne is een trillingskring.

Wanneer men een zender bekijkt, dan is het voor de leek wel
heel moeilijk om daar de trillingskringen terug te vinden, welke
nodig zijn om de electriciteit op gemakkelijke wijze in een
bepaalde frequentie te laten trillen.
En wanneer men dan gewezen wordt op de antenne en daarvan
hoort vertellen, dat ook
deze een trillingskring is,
c
dan lijkt dit wel heel
^7
wonderlijk. Toch is dit
L
L
- - —a?
zo. Een antenne bezit in
T
3
de regel ook een be
paalde eigen-frequentie.
T
Om tot dit inzicht te
:
komen gaan we uit van
£ è
de trillingskring, in fig.
47a voorgesteld. Wij
L
twijfelen er niet aan
Aarde
P of in deze kring zal
^
\\W//A\\W///A\V\W//
............
de electriciteit in een be
i'
Vochtige laaol
Fig. 47. Een antenne als trillingskring
paalde frequentie kunnen
verklaard.
trillen.
Denk nu eens, dat we de beide bekleedsels van de condensator
verder van elkaar brengen, maar tevens groter maken; dan ligt
het voor de hand, dat men nog even goed een trillingskring be
houdt en dat het ook mogelijk is dat de frequentie van de trilling
even groot blijft. We kunnen de platen nog verder van elkaar
brengen; we kunnen zelfs de ene plaat vervangen door een of
meer boven de aarde uitgespannen draden. En toch is dit stelsel
nog een trillingskring. We kunnen van het ingraven van een der

1

43
platen afzien en daarvoor een toevallig aanwezige vochtige aard
laag of een waterleiding gebruiken en nog hebben we een trillingskring; hierbij moet men zich voorstellen dat de electriciteit zeer
snel, van het horizontale stuk via het verticale deel naar de aarde
en dan weer terug stroomt, enz, m.a.w. trilt.
Mocht bij zulk een antenne de frequentie van de trilling niet
precies de gewenste zijn, wel
Antennp
nu, dan kan men van een
grotere spoel gebruik maken,
of wel men schakelt parallel
aan de spoel L (soms ook wel
in serie) een draaibare conden
Afstem1
condensator [4 Z
sator C, zoals in fig. 48 is aan
gegeven. Door deze conden
Aarde
sator wordt de periode altijd
iets vergroot. Het verdraaien Fig. -48. Door de afstemcondensator
is de eigen-frequentie
van de condensator brengt te veranderen
van de antenne te wijzigen.
mede, dat men de periode meer
of minder vergroot. Gesteld nu eens, dat dit een zendantenne was,
zodat deze electrische golven uitzendt. Hoe groter men de periode
der trillingen maakt, hoe langer de uitgezonden golven worden
en omgekeerd.
Men regelt dus met de grootte van de spoel en de condensator
de lengte der uit te zenden golven.
Het is na het voorgaande duidelijk, dat ook de ontvangantenne
is te beschouwen als een trillingskring met een eigen-frequentie,
waarvan de grootte te regelen is door de grootte van de spoel L
en de condensator C in het ontvangtoestel. We zijn nu echter tot
een nieuwe moeilijkheid gekomen, n.1. welke betekenis heeft deze
regelbaarheid voor de ontvangantenne. Om dit te begrijpen moeten
we eerst iets mededelen over het resonantieprincipe.

Tc W

§ 19.

Het resonantieprincipe de grondslag van de
radio-overdracht.

We verlaten even het gebied van de electriciteitsleer, om een
ogenblik stil te staan bij een zeer belangrijk verschijnsel uit de
geluidsleer. Men heeft twee stemvorken, die een toon van vol
komen gelijke hoogte voortbrengen, m.a.w. die gelijkgestemd zijn.
De ene (B) laten we met de steel op de tafel rusten (fig. 49);
daarna slaan we de andere (A) aan,, drukken deze even met de steel
tegen .het tafelblad, halen hem daarna weg en drukken de benen
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tegen ons lichaam aan, zodat de trilling direct uitsterft. Het merk
waardige is, dat nu de stemvork B zeer duidelijk een toon voort
brengt. Wat is hier gebeurd? De trillingen van A hebben zich
door het tafelblad (en ook door de lucht) voortgeplant en hebben
B getroffen. B zou bij voorkeur deze trillingen zelf ook vóórt
brengen en is dus uitermate gevoelig voor deze kleine stootjes.
Het gevolg is, dat deze weldra zelf ook heftig begint te trillen
en dus: de toon voortbrengt.
Men noemt dit verschijnsel van het terugklinken: resoneren; het
komt tot stand door het
feit, dat A en B beide
^ gelijk gestemd waren,
/ zodat heel kleine trillinM gen van A voldoende
BI waren om B in beweging
^ te brengen. Zou men
twee stemvorken nemen,
die maar een klein aantal trillingen per seconFig. 49. Het resonantieprincipe met stemvor- de verschillen dan ver
ken verklaard.
dwijnt het verschijnsel.
Het resonantieverschijnsel doet zich steeds voor bij gelijkgestemde
trillende voorwerpen. Maakt men de eigen-frequentie van het ene
voorwerp gelijk aan die van een ander, dan kan men zeggen, dat
men ze gelijk stemt of het ene op het andere afstemt.
In de radiotechniek doet zich het resonantieverschijnsel ook voor.
Indien in een zendantenne een trilling van een bepaalde frequentie
optreedt, ontstaan er electrische golven van de zelfde frequentie.
Treffen deze golven een ontvangantenne, waarin bij voorkeur
trillingen van dezelfde frequentie zouden optreden, dan zou deze
in hoge mate gevoelig zijn voor deze golven, m.a.w. de electriciteit
wordt hier heel gemakkelijk in trilling gebracht. Beide antennes
zijn dan wat men noemt g e 1 ij k g e s t e m d, of wel de tweede
antenne is op de eerste af gestemd.
Men stemt derhalve een ontvangantenne af
op een zender door zijn eigen-frequentie gel ij k
te maken aan die van de zendantenne.
Bestaat er geen gelijkgestemdheid, dan kan men door het ver
draaien van de condensator (C in fig. 48) in de ontvangantenne
(deze is in het ontvangtoestel gebouwd) de ontvangantenne af
stemmen op de zendantenne.
=3
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DERDE HOOFDSTUK.
HET RADIO-ONTVANGTOESTEL.

§ 20.

Een primitief ontvangtoestel.

Als we de werking van het radio-ontvangtoestel willen leren
kennen, doen we goed even terug te gaan tot de eerste toestellen,
zoals deze 20 a 25 jaar geleden door de radio-amateurs werden
gebouwd.
Bepalen we ons eerst tot de antenne; daartoe gebruiken
we liefst een blanke \1/
koperdraad, welke geïso
Antenne
leerd is opgehangen, ge
3
woonlijk eerst enige me
ters omhoog gaat en ver
öJL
der horizontaal of enigs
T
zins schuin is gespannen
/ Q *■©
(fig. 48). Verder moet
o
een draad aanwezig zijn,
Cr-T
die met „de aarde” is
b
verbonden, de aardleiding, en daartoe op
zeer soliede wijze b.v. V/////A L -afstemspoel
aan de waterleidingbuis, Aarde C =afstemcondensator
S =.,midden-lang" schakelaar
liefst door middel van
D = knstaldetedor
solderen, is bevestigd.
T = hoofdtelefoon
Cr=telefooncondensalor
Tussen het naar beneden
gebruikelijke kristal-ontgaande einde van de eerst Fig. 50. De vroeger
vanger.
bedoelde antennedraad
en het uiteinde van de aardleiding wordt een spoel en een draai
bare condensator C geschakeld, die deel uitmaken van het eigen
lijke ontvangtoestel, zoals in fig. 50 is aangegeven. Door de juiste
keuze van de grootte van de spoel en verder door het draaien van
de condensator kan men de ontvangantènne het meest gevoelig
maken voor de ontvangst van golven van een bepaalde lengte of
frequentie; men kan dus afstemmen.

lH 9&

L° m

!

I
!

46
Wenste men de z.g. lange golven te ontvangen, dan nam
men vroeger een grote spoel, terwijl voor kortere golven een
kleinere spoel gebruikelijk was. Over allerlei bizonderheden van
het gebruik hiervan willen we hier niet spreken.
Tegenwoordig maakt men in de regel gebruik van een spoel,
waarvan men een groter of kleiner deel gebruikt, door de „midden
lang” schakelaar S op / of m te zetten; in de stand l heeft de
schakelaar geen invloed, doch door deze in stand m te brengen,
wordt het onderste deel van de spoel buiten werking gesteld,
(kortgesloten), zodat alleen het bovenste deel van de spoel
dienst doet.
De vraag is nu: „hoe slaagt men er in, om, als men afgestemd
is op een bepaalde zender, uit de in de antenne geïnduceerde tril
lingen juist de geluidstrillingen te voorschijn te halen?” In de
eerste plaats hebben we nodig een hoofdtelefoon, d.i. een twee
delige telefoon, die men om het hoofd klemt.
Waar moet deze nu aangesloten worden? Men zou op het denk
beeld kunnen komen hem tussen a en b (fig. 50) te schakelen
op grond van deze redenering: als er een electrisch stroompje van
de top van de antenne naar de aarde gaat, treedt er een spanning
op tussen a en b\ gaat de stroom van de aarde naar boven, dan
ontstaat er eveneens een spanning, maar in tegengestelde zin. Ais
we derhalve tussen a en b een hoofdtelefoon schakelen, dan zullen
deze spanningen trachten stroompjes door de telefoon te laten gaan
en we hebben de hoop wel wat te horen. De redenering is geheel
juist, maar de hoop, dat we wat zullen horen, is ijdel.
De snelle stroomveranderingen door de telefoon, aangenomen
dat ze er doorheen konden gaan, zien er geen kans toe het telefoonplaatje zo snel heen en weer te bewegen. Maar gesteld, dat ze het
wél konden, dan zouden we nog niets horen! Immers, het zijn hoog
frequente trillingen, die door de modulatie van ogenblik tot ogen
blik in sterkte wisselen, doch hoogfrequente trillingen, door enig
lichaam voortgebracht, kunnen niet gehoord worden, daar ze ver
boven de hoorbaarheidsgrens liggen (§ 13).
Wat nu te doen? We maken gebruik van een zeer eenvoudig
instrumentje, dat bestaat uit een kristal, b.v. loodglans, waartegen
we een scherp metalen puntje heel zacht laten drukken. Men noemt
dit een kristal-detector (fig. 51). Deze heeft de merkwaardige
eigenschap om alleen maar stroompjes in de ene richting, b.v. van
a naar b (fig. 50) en niet van b naar a, door te laten. Door het
aanbrengen van deze detector wordt het in eens mogelijk iets te
horen. Om dit te begrijpen willen we een mechanisch voorbeeld
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beschouwen. Men heeft een metalen plaatje opgehangen en laat nu
twee jongens van weerskanten kleine kogeltjes tegen het plaatje
schieten en wel zo, dat afwisselend het plaatje getroffen wordt door
een kogeltje van links en door een van rechus. Elk kogeltje tracht
het plaatje te doen uitwijken, doch naarmate deze elkaar sneller
opvolgen worden de uitwijkingen kleiner en straks treedt geen uit
wijking meer op, zelfs niet in het geval dat de kogeltjes afwisselend
met verschillende kracht op het plaatje
tpsleischroef
treffen. Dit komt overeen met het geval,
dat we met onze telefoon niets hoorden
Kristal
van de gemoduleerde trillingen. Neem nu
eens aan, dat een der jongens verboden
wordt te schieten, zodat daarna de andere
alleen maar het plaatje bestookt. Als zijn Fig. 51. Kristal-detector.
kogeltjes allen met de zelfde kracht het
plaatje treffen, zal het plaatje een constante uitwijking krijgen.
Dit is te vergelijken met het geval, dat de kristal-detector is aan
gebracht en een geheel constante golf (een ongemoduleerde draaggolf) de ontvangantenne bereikt. Gesteld nu, dat de nog schietende
jongen in hetzelfde tempo, doch met in sterkte wisselende
kracht, de kogeltjes tegen het plaatje schiet. Het plaatje zal
nu in het tempo, waarin de kracht der kogeltjes verandert, heen
en weer gaan.
Het tempo, waarin deze kracht verandert, willen we vergelijken
met de laagfrequente veranderingen van de hoogfrequente trillingen.
Zo zal nu ook het telefoonplaatje heen en weer gaan volgens de
laagfrequente veranderingen en het gevolg is, dat we een geluid
te horen krijgen, dat overeenkomt met het geluid, dat in de studio
voor de microfoon werd voortgebracht en de draaggolf modu
leerde. Na het voorgaande is het wel duidelijk, dat het kristalletje
met het scherpe metalen puntje „het middel” was om uit de gemo
duleerde trillingen, die in de antenne werden opgewekt, het geluid,
dat daarin als het ware verborgen was, duidelijk naar voren te
brengen; het werkte als een „detectieve” en draagt dan ook de
karakteristieke naam van kristal-detector.
Er is tenslotte nog een onderdeel in het in fig. 50 gegeven
schema, n.1. de telefoon-condensator CT, die we even moeten
bespreken. Door het aanbrengen hiervan wordt het geluid in de
regel belangrijk verbeterd. De hoogfrequente trillingen voelen er
in het algemeen heel weinig voor om door een spoeltje te gaan en
vooral niet als zich hierin ijzer bevindt, zoals bij de' telefoon het
geval is; daarentegen biedt een condensator, die te beschouwen is
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als twee reservoirs, die zich gemakkelijk laten vullen en ledigen,
zeer geringe weerstand aan de trillingen. Indien nu een ongemoduleerde trilling in de antenne zou optreden, zouden constante
hoogfrequente stroompjes in één richting naar de telefooncondensator gaan en er zou een constant stroompje door de telefoon gaan
(gelijkstroompje), dat van het ene naar het andere bekleedsel vloeit.
Was het een gemoduleerde trilling, dan is dit stroompje niet meer
constant, maar vertoont de laagfrequente veranderingen, die we
* juist nodig hebben.
§ 21.

5

De grote betekenis van de radiolamp.

Hoe verrassend destijds ook de resultaten met de pas behandelde
kristal-ontvanger waren, zij konden bij lange na niet in de schaduw
staan met dat wat thans met een goed ontvangtoestel wordt ver
kregen. Deze grote verbetering is wel in de allereerste plaats te
danken aan de radiolamp en zijn ontwikkeling. De grote bezwaren
van de kristalontvanger waren ten eerste: de inconstantheid van
het toestel, welke vooral ontstond door de detector, die bij lichte
trillingen werd ontsteld, ten tweede: dat de trillingen niet konden
worden versterkt, zodat men alleen sterke stations en dan nog maar
met de hoofdtelefoon kon ontvangen. De radiolamp bracht niet
alleen een zeer grote stabiliteit, maar schiep ook de mogelijkheid
de aankomende zwakke trillingen zeer veel te versterken. Boven
dien bleek de radiolamp een bij uitstek geschikt apparaat te zijn,
met behulp waarvan een in een trillingskring opgewekte trilling
in het leven is te houden, zodat men dus voortdurende trillingen
van constante grootte kan krijgen. Was de eerste eigenschap, zowel
voor de ontwikkeling van het radiozend- als radio-ontvangtoestel,
van grote betekenis, de laatstgenoemde eigenschap was wel van
zeer grote waarde voor de radiozenders, die, zoals we hiervoor
(§ 11) reeds zagen, een constante trilling moeten opwekken ter
verkrijging van een draaggolf. We mogen wel gerust zeggen, dat
de radio-omroep, zoals we die thans kennen, zijn ontstaan en ont
wikkeling geheel te danken heeft aan de radiolamp. Was deze
niet gekomen, dan zouden wellicht in de loop van de tijd wel
pogingen gedaan zijn om aan de verlangens van een groot aantal
amateurs te voldoen, door enige muziek en het gesproken woord
uit te zenden, doch dit is niet eens zeker. Het spreekt wel van zelf
dat, behalve‘de radiolamp, ook de andere delen van het radioontvangtoestel — om van de zender maar niet te spreken —
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gaandeweg een grote verbetering hebben ondergaan, terwijl nieuwe
elementen zijn toegevoegd en andere schakelmethoden zijn
ingevoerd.
§ 22.
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De bouw van de radiolamp.

De meest eenvoudige vorm van een radiolamp is die, waarbij in
een glazen ballon een gloeidraad en een metalen plaatje, dat dik
wijls als een kokertje de gloeidraad omsluit, zijn aangebracht
(fig. 52a). Men noemt dit de twee electroden van de lamp en
spreekt daarom van een twee-electrodenlamp, of diode (di = twee).
De gloeidraad noemt
'
men wel de kathode,
hoewel dit niet regel
;f J
is, terwijl het metalen
plaatje de plaat, of de
anode heet.
Daarnaast heeft men
radiolampen, waarbij
waf b
binnen de kokervor
mige plaat nog een
nauw gewonden spi
Gloeidraad
raal, welke heel vaak
Rooster
meer of minder plat
gedrukt schijnt, is aan
TRIODE
gebracht, en waar
Fig. 52. Twee radiolampen.
binnen zich de gloei
draad bevindt. De bedoelde spiraal vormt de derde electrode van
de lamp, zodat men nu een drie-electroden lamp of triode heeft
(tri = drie).
De derde electrode is steeds aangeduid als het rooster. De elec
troden zijn bij een triode verbonden aan een viertal pennen, die
in de vorm van een vliegerkruis aan de voet van de lamp zijn
bevestigd (zie fig. 52b).
In de loop der jaren zijn lampen met twee roosters (tetroden),
met drie roosters (pentoden), met vier roosters (hexoden,) en zelfs
met zes roosters (octoden) ontstaan; de laatste worden bij enkele
van de nieuwste Philips toestellen toegepast.
Het ligt niet in de bedoeling van dit werkje om op de bizonderheden van al deze typen en het juiste gebruik daarvan in te gaan.
We willen ons tot de diode en de triode beperken, daar hiermede
in grote trekken de werking van een radiotoestel is te verklaren.
R. Swierstra, Radio.
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§ 23.

De werking van de diode.

Om te beginnen spreken we af, dat we een radiolamp steeds
door een cirkel of een ovaal aanduiden, terwijl we de gloeidraad
door een gebogen en de plaat door een recht lijntje voor
stellen.
In fig. 53 is de gloeidraad verbonden met de gloeistroombatterij A en de plaat en het andere einde van de gloeidraad via
schakelaars met de anode of anodebatterij B. Voor de verklaring
van hetgeen in dit stelsel plaats vindt, willen we veronderstellen
dat de schakelaars S zijn uitgetrokken. De batterij A stuurt een
zodanige stroom door de gloei
Electronenstroom
draad dat deze begint te gloeien.
Er gebeurt nu iets wonderlijks.
De atomen en de moleculen van
DIODE
Üj
de gloeidraad hebben door deze
vGloeidraad
verwarming een veel heftiger
beweging gekregen; zij botsen
met grotere kracht tegen elkaar
's
_□__ Q_
en wel zo heftig, dat er van de
+
aan de buitenomtrek liggende
A
B
atomen electronen naar buiten
worden geworpen en wel desteFig. 53. De diode met gloeistroom- en meer, naarmate de verwarming
anodebatterij.
sterker is. Men noemt dit uit
zenden van electronen ook wel emitteren en spreekt van
electronenemissie. Het gevolg is dat zich in de luchtledige ballonruimte een enorm groot aantal electronen verzamelt.
Denken we nu eens, dat we de schakelaars S inzetten. Direct
onttrekt dan de batterij electronen aan de anode, die nu op zijn
beurt de electronen uit de ballonruimte aantrekt. De electromotorische kracht van de batterij B stuwt deze electronen weer door
naar de — pool, doch daar deze aan de ene zijde van de gloei
draad verbonden is, vinden de electronen weer hun weg naar de
gloeidraad, die ze opnieuw in de ballonruimte werpt. Op deze
wijze ontstaat er dus een stroming van electronen van de gloei
draad door de ballonruimte naar de plaat, door de batterij B
naar de gloeidraad. Men noemt dit de anodestroom of plaat stroom.
Zou men in de pas aangegeven kring, die anodekring heet,
een gevoelige milli-ampèremeter aanbrengen, dan zou deze werke
lijk een uitslag geven, m.a.w. men kan de electronenstroom
meten. Wat zou er nu gebeuren, als men de batterij B eens
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omkeerde, zodat de — pool aan de plaat en de -f- pool aan de
gloeidraadzijde verbonden werd? Niets.
Immers, de plaat zou dan negatief worden, d.w.z. deze zou te
veel aan electronen bezitten en zou geen electronen aantrekken.
Dit zou nu door de gloeidraad moeten gebeuren, maar ais dit
daar gebeurde, zou de plaat, waarheen de batterij B ze zou op
stuwen, ze niet kwijtraken, daar deze immers koud is.
§ 24.

De toepassing van de diode.

Gesteld nu eens, dat de batterij B voortdurend werd gedraaid;
dan zou telkens, als de + pool van B aan de plaat verbonden is,
een stroom ontstaan, en in de andere stand niet.
Eigenlijk zouden we dan een spanning, die telkens van richting
verwisselt, een wisselspanning, in de anodekring laten optreden.
Het is duidelijk, dat, wan
neer we nu een toestel, dat
Electronenstroom
werkelijk wisselstroom kan
afleveren en dus een wis
selspanning bezit (denk b.v.
rende gelijks
aan een transformator), in
deze kring zouden laten
werken, er alleen maar
stroompjes ontstaan op de
ogenblikken, waarop de
plaat positief is. Er ontstaat
+
dan een stroom, die, zij het
ook voortdurend, onderbro
Bron voor wisselspanning
ken, steeds in dezelfde rich
ting door ’de kring gaat, Fig. 54. De diode gebruikt voor gelijkrichting.
m.a.w. een gelijkstroom, of
meer nauwkeurig: een onderbroken of intermitterende gelijkstroom
(% 54).
Door dus een wisselspanning in de anodekring te laten werken
krijgen we een gelijkstroom. Men noemt deze werking gelijkrichting en noemt de lamp een gelijkrichtlamp. Op dit principe
berust ook de werking van de in de radio vroeger zo gebruikelijke
gelijkrichter, die men aan het wisselstroomnet aansluit en dan een
gelijkstroom levert om b.v. accu’s te laden of om schoolproeven
te doen.
Toen men deze gelijkrichters eenmaal geconstrueerd had, kon
het niet anders of men trachtte al heel spoedig toestellen te maken.
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die, aangesloten op het wisselstroomnet, zoveel gelijkspanning
konden leveren, dat ze b.v. de batterij B (fig. 53) zouden kunnen
vervangen. Daartoe was niet alleen de gelijkrichtwerking nodig,
maar nog wel iets meer, omdat dit toestel een volkomen constante
gelijkspanning moest leveren. Hoe dit precies bereikt werd willen
we hier niet nagaan; alleen merken we op dat de condensator hierbij
wel een zeer belangrijke plaats inneemt, daar deze de intermitte
rende gelijkstroompjes als het ware opzamelt en ze dan als een
vrijwel constante gelijkstroom kan afgeven. Het aldus geconstru
eerde toestel, heet plaatspannings- of anodespanningsapparaat.
Aangezien een modern toestel aan het wisselstroomnet kan
worden aangesloten, bevindt zich in dit toestel een dergelijk plaatspanningsapparaat, terwijl de. daartoe nodige gelijkrichtlamp nu
de plaatspanningslamp heet.
§ 25.

De werking van de triode.

Zoals we reeds zeiden, bezit een triode, behalve een gloeidraad en een plaat, nog
een rooster, dat in fig.
Anode
55 door een streeplijntje is
Rooster
aangegeven. Zou men aan
----- 1 TRIODE
dit rooster en aan de ene
rGioeidraad
kant van de gioeidraad een
draad verbinden en daarna
de einden a en b weer ver
binden met een draad (zie
streeplijn), dan zou de in
+
A
+ § 23 verkregen anodestroom
B
daardoor practiseh niets ver
anderen. Gesteld nu, dat we
Fig. 55. Door het rooster aan C of Ci aan de verbindingsdraad a b
te sluiten kan men de anodestroom groter of
wegnemen en a met de +
kleiner maken.
pool en b met de — pool
van de batterij C verbinden. Door deze roosterbatterij geeft men
het rooster een positieve spanning, d.w.z. het rooster zal uit de
ballonruimte electronen willen trekken. Nu is deze kans daartoe
veel kleiner dan bij de plaat, ten eerste omdat men er voor zorgt
dat de batterij C een veel kleinere spanning heeft dan batterij B,
ten tweede omdat het rooster als het ware grote openingen heeft.
Het is wel duidelijk, dat er in elk geval een kleine roosterstroom ontstaat. Maar, wat gebeurt er nu met dè anodestroom?
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Op het eerste gezicht zou men denken,- dat de anodestroom kleiner
zal worden, doch dit blijkt juist niet het geval te zijn; integendeel
de anodestroom wordt belangrijk groter.
Voor de verklaring van dit verschijnsel hebben we in fig. 56 een
deel van het binnenwerk van een triode getekend; de kleine puntjes
stellen electronen voor, die rondom de gloeidraden het dichtst op
elkaar gedrongen zijn. Men denke nu eens een electron a. Daarop
werken drie krachten, waarvan die, door de anode uitgeoefend, de
grootste is. Daar de beide roosterdraden even
Anode
+
sterk op het electron werken, zal dit noch
naar de ene, noch naar de andere roosterdraad gaan; het resultaat van beide krachten
is, dat het electron in dezelfde richting wordt
M
gedreven als waarin de kracht van de plaat
werkt. Om dit in te zien, denke men a met
Gloeidraad
twee even strakgespannen elastische draden Fig. 56. Door een poaan de roosterdraden verbonden; laat men a SItiej rooster wordt de
los, dan schiet het naar boven. Het gevolg
is dat dit electron a met versnelde vaart tussen de beide draden
door schiet en dus juist door het rooster geholpen wordt om naar
-p
de anode te gaan. Wat met a geschiedt, vindt
+ Anode
plaats met alle electronen in de omgeving
van a en het is dus wel voor de hand liggend
dat de anodestroom vergroot wordt. Men
zegt nu: een positief rooster vergroot de
anodestroom.
Gloeidraad
We willen nu in fig. 55 de roosterbatterij
Fig. 57. Door een ne- C vervangen door de batterij Ci, waardoor
gatief rooster wordt de jiet rooster aan de negatieve en de gloeidraad
aan de positieve pool verbonden wordt. Het
rooster krijgt dus een negatieve lading en zal dus de electronen uit
de ballonruimte niet willen aantrekken, doch juist afstoten.
Op een electron a (fig. 57) werken nu weer drie krachten, en
wel zo, dat de beide roosterdraden het electron willen wegdrijven
en een tegenwerking bieden aan de van de anode uitgaande kracht.
Het is niet moeilijk in te zien dat daardoor de kans, om door de
maas van het rooster naar de plaat te komen, voor de electronen
veel kleiner wordt, zodat de anodestroom kleiner moet worden.
Dus: een negatief rooster verkleint de anodestroom.
Men ziet ook gemakkelijk in, dat men het rooster wel zo sterk
negatief kan maken, dat in het geheel geen electronen meer door
de mazen schieten, zodat de weg voor de electronen geheel is
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afgesloten. Men zegt dan dat de lamp is „dicht geslagen”.
De werking van het rooster kan men vergelijken met die van een
jaloezieklep, die men in een gasleiding kan denken en normaal
half open staat; deze vormt dan een soort rooster. Een kleine draaiWisselspanning op het
rooster
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Pulseerende gelijkstroom

| Bron voor
'wisselspanning

1
A

Fig. 58.
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B
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Een wisselspanning op het rooster, veroorzaakt
een pulserende anodestroom.

beweging aan de handel en de kiep staat open, waardoor de gasstroom sterk toeneemt; een kleine beweging in andere zin en de
gasstroom neemt af, of wordt zelfs geheel afgesloten.
Gesteld nu eens, dat men een wisselspanning tussen rooster en
gloeidraad laat optreden; dan zal de anodestroom tijdens de ene
halve periode vergroot en gedurende de andere verkleind worden,
waardoor een pulserende gelijkstroom (fig. 58) ontstaat. De anode
stroom krijgt dus variaties, die geheel overeenkomen met de aan
gelegde wisselspanning en men zegt eenvoudigheidshalve dat er
in de anodekring een wisselstroom ontstaat. Nu is het belangrijke
van dit verschijnsel verder dat een zwakke wisselspanning tussen
rooster en gloeidraad optredend, een vrij behoorlijke wisselstroom
kan doen ontstaan in de anodekring, terwijl deze overdracht ogen
blikkelijk geschiedt, zodat er geen tijdsverschil ligt tussen de beide
verschijnselen. Deze beide eigenschappen maken de triode zo bij
uitstek geschikt voor toepassing in het radio-toestel.
§ 26.

De triode in het radiotoestel.

In fig. 59 hebben we een schema getekend, dat zal moeten leiden
tot het begrijpen van de werking van het radio-ontvangtoestel. In
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dit schema stelt L de antennespoel en C de antennecondensator
voor, die dienen voor het afstemmen van de antenne (§ 19). Wil
men lange golven (1000 tot 2000 m) ontvangen, dan is de scha\/
Antenne

‘Ihn 7 c
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0

Triode

Hh

H H

+
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r*i

B

+

Fig. 59. De triode versterkt de antennetrillingen; de laagfrequente trillingen worden echter niet hoorbaar.

kelaar S op contact l gesteld, zodat alle windingen van de spoel
in de antenne zijn geschakeld (een grote spoel dus); is deze op
m geschakeld, dan zijn de
onderste windingen van de A
JL
spoel buiten werking ge
steld (kortgesloten) en is
het toestel geschakeld voor
ontvangst van midden gol
ven (kleine spoel).
Zoals we bij fig. 50 be
Ma
redeneerden, treden, als in A
de antenne electrische tril
lingen worden opgewekt,
overeenkomstige spannin
gen op tussen de uiteinden
van de Spoel; deze Span- Fig. 60. Trillingen verkregen in de anodekring.
ningen moeten nu worden

overgedragen op de triode
en wel tussen rooster en gloeidraad. In de anodekring van de
lamp is een hoofdtelefoon met teiefooncondensator opgenomen.
De aan het rooster toegevoerde snel variërende wisselspan
ningen (trillingen) zullen in de anodestroom overeenkomstige
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wisselstroompjes (trillingen) doen ontstaan, welke hun weg
vooral zoeken door de condensator.
Gesteld eens, dat een constante hoogfrequente trilling in de
Antenne
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Fig. 61. Door roostcrcondensator (Cr) en lekweerstand (Rl )
worden de laagfrequente trillingen hoorbaar gemaakt (detectie).

antenne zou ontstaan, dan zou de anodestroom, die eerst constant
was (in fig. 60a aangegeven door het rechte stuk AB) in sterkte
gaan wisselen. Deze' hoogfrequente stroompjes zullen hun weg
zoeken over de telefoonA
condensator, daar de tele
foon een veel te grote weer
stand zou bieden. Door de
telefoon zou een stroom
gaan, voorgesteld door de
streeplijn BC, m.a.w. de
telefoonstroom zou volko
men gelijk blijven. En dit
zou zelfs ook het geval zijn,
—
indien de anodewisselspanning niet constant veran
derde, maar allerlei varia
ties bezat (fig 60£), dus in
Fig. 62. Trillingen verkregen in de andodegeval een gemoduleerde
kring.
trilling werd ontvangen. Er
ontbreekt dus nog een detectiemiddel. Dit bestaat veelal hierin,
dat men een condensator CR, de roostercondensator, en een
grote weerstand RL aanbrengt, waardoor de electronen zich maar
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heel langzaam kunnen verplaatsen, m.a.w. waardoor de electriciteit als het ware kan lekken en die daarom lekweerstand heet.
We willen de invloed van deze twee elementen niet afzonderlijk
bespreken, doch alleen het resultaat bekijken. Dit is in fig. 62
weergegeven, die we even vergelijken moeten met fig. 60. Als
een constante trilling in de antenne zou worden geïnduceerd, zou
volgens fig. Gla na een kleine daling een constante stroom door
de telefoon gaan, aangegeven door de streeplijn BC, die de gemid
delde waarde aangeeft van de veranderlijke anodestroom.
Zou er een gemoduleerde trilling in de antenne optreden, dan
zou een anodestroom als in fig. 62b ontstaan, met het gevolg dat
de telefoonstroom een veranderlijke waarde krijgt, zoals door de
streeplijn BC is aangegeven. Deze verandering komt volkomen
overeen met de laagfrequente trillingen, waardoor de hoogfre
quente aan de zender was gemoduleerd. (Zie de gestreepte golflijn
in fig. 60b). Deze laagfrequente veranderingen gaan door de tele
foon, die nu een overeenkomstig geluid voortbrengt.
§ 27.

De versterking in het radiotoestel.

Met het hiervoor behandelde toestel zou het, indien men een
zeer sterk station ontvangt en het geheel van goede constructie is,
wel mogelijk zijn om de telefoon te vervangen door een kleine
luidspreker, doch in het algemeen zou het resultaat toch niet bijster
DETECTORLAMP

ll

© T

'

LF VERSTERKER
LAMP

KOPPEL TRANSFORMATOR

n

A
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Twee radiolampen door een transformator gekoppeld voor
laagfrequenticversterking.

groot zijn. De trillingen in de anodekring zijn te zwak en men zal
deze eerst moeten versterken. Daartoe kan men de volgende weg
bewandelen.
Men neemt de telefoon weg en brengt de primaire wikkeling
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van een transformator (§ 3) daarvóór in de plaats. Deze transfor
meert nu de spanning, die er aan de uiteinden van die wikkeling
komt te staan, in de secundaire wikkeling omhoog en deze ver
hoogde spanning wordt toegevoerd aan rooster en gloeidraad van
een volgende triode (fig. 63), in welke anodestroom nu weer gro
tere veranderingen optreden dan in de voorgaande anodekring, die
men desgewenst door een luidspreker kan laten gaan. Gewoonlijk
wenst men echter nog een krachtiger geluid, zodat men de hiervoor
beschreven schakeling nog eens herhaalt. Bij het aldus verkregen
drielampstoestel (fig. 64) worden alleen de laagfrequente trillingen
(immers deze gingen anders alleen door de telefoon) versterkt,
zodat men spreekt van laag\l/
frequentieversterking.
In plaats van transforma
Detector- LF'verst.
Eindlamp
toren gebruikt men ook wel
| < — weerstanden om twee
op
\
— elkaar volgende lampen aan
elkaar te koppelen; in het
mom
Va
eerste geval spreekt men van
transformatorkoppeling, in het
tweede van iveerstandskoppe■>/////.

Fig. 64. Overzicht van een toestel voor
laagfrequentieversterking.

ling.

Soms ook gebruikt men
tussen de ene twee lampen weerstands- en tussen de andere twee
transformatorkoppeling. Met het oog op een getrouwere overdracht
van alle trillingen, en dus betere geluidskwaliteit, wordt steeds meer
weerstandskoppeling toegepast.
Gewoonlijk noemt men de eerste lamp hier de detectorlamp,
terwijl de daarop volgende laagfrequentieversterkerlampen heten.
De laatste lamp wordt steeds de eindlamp genoemd.
De in de antenne opgewekte trillingen kunnen bij ontvangst
van zwakke, of ver afgelegen stations wei zo zwak zijn, dat het
practisch gesproken niet mogelijk is met behulp van een telefoon
achter de eerste lamp enig geluid te verkrijgen. In dat geval zou
men zeker meer dan 2 lampen achter de eerste lamp moeten
schakelen.
Dit ondervangt men door de eerste lamp niet als detectorlamp
te gebruiken en deze aan de antennespoel te verbinden, zoals fig. 59
laat zien. Verder wordt de telefoon in deze figuur weer vervangen
door de primaire wikkeling van een transformator, waarna de
secundaire wikkeling verbonden wordt aan rooster en gloeidraad
van de volgende lamp. Neemt men in de roosterkring hiervan
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een rooster-condensator en lekweerstand op, dan wordt deze lamp
de detectorlamp. De daaraan voorafgaande lamp dient dan om de
hoogfrequente trillingen (natuurlijk met de daarin gemoduleerde
laagfrequente trillingen) te versterken en men spreekt daarom
van hoogjrequentieversterking en van een hoogfrequentielamp.
Aan deze hoogfre- \I/
quentielampen worden
zeer bijzondere eisen
gesteld, waarop we
hier niet kunnen in
gaan. Zij onderschei
den zich dan ook dik
wijls belangrijk in
constructie van de
lampen voor laagfrequentieversterking. Fig. 65. Overzicht van een toestel met gecombiBijna zonder uitzonncerde versterking,
dering gebruikt men hiervoor tetroden of pentoden (§ 32).
Gewoonlijk past men een of twee lampen voor hoogfrequentieversterking toe; daarna volgt de detectorlamp en daarop nog één
of twee laagfrequentieversterkerlampen. In dit geval spreekt men
van een gecombineerde versterking (fig. 65).
De koppeling van de hoogfrequentielampen onderling en met
de detectorlamp kan geschieden met behulp van een daartoe ge
schikte hoogfreqiientietransforniator(transformatorkoppeling) doch
ook, en dit geschiedt heel vaak, door een trillingskring, die dan
gewoonlijk de naam van sperkring draagt, zodat men van een
sperkringkoppeling spreekt.
Om enig idee te krijgen in welke mate de trillingen versterkt
worden bij een toestel, geven we hieronder een paar waarden.
De electrische spanningen, die in de ontvangantenne worden
opgewekt, zijn o.a. afhankelijk van het vermogen en de afstand
van de zender en verder van de bouw van de antenne. In een niet
al te grote ontvangantenne induceert de Daventryzender hier te
lande een hoogfrequente wisselspanning van ongeveer 3 a 4 millivolt; bij zwakkere zenders en grotere afstanden wordt deze be
langrijk kleiner en kan wel 0,01 millivolt en nog kleiner zijn.
Wil men zulke zenders nog voldoende sterk hoorbaar maken,
dan moet het toestel wel zeer veel versterken of zoals men zegt:
het toestel moet zeer gevoelig zijn.
Bij een modern drielampstoestei mag men wel aannemen, dat
dit tenminste 25 000 maal versterkt.
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§ 28.

Het afstemmen van het toestel.

Bij het éénlampstoestel, dat we in § 26 bespraken, was voor
het afstemmen slechts een draaibare condensator nodig, terwijl
een schakelaar nodig was om op midden en lange golven af te
stemmen. Eigenlijk stemt men dus één kring af en men kan dus
ook van een eenkringstoestel spreken.
Het is echter ook mogelijk om aan deze kring nog een tweede
toe te voegen, zodat men dan een tweekringstoestel heeft. Zouden
we het éénlampstoestel verder uitbreiden, door er lampen voor
laagfrequentieversterking aan toe te voegen, dan vermeerdert daar
door het aantal af te stemmen kringen niet.
Bij hoogfrequentieversterking geschiedt de koppeling van de
eerste hoogfrequentielamp met de volgende lamp gewoonlijk door
middel van een sperkring, die ook afgestemd moet worden.
Heeft men dan één kring voor de hoogfrequentielamp en één
er achter, dan spreekt men ook van een tweekringstoestel. Is de
tweede lamp ook een hoogfrequentielamp, dan zal men gewoonlijk
achter deze lamp nog een afstembare kring hebben, zodat nu een
driekringstoestel is verkregen.
In de laatste jaren maakt men veelvuldig gebruik van een kop
peling van twee afstembare kringen, welk stelsel men dan bandftiter noemt (§ 35). Men kan dit voor, tussen of achter de hoogfrequentielampen toepassen. Gaat nu zo’n bandfilter aan de eerste
lamp vooraf en volgt daarop weer een bandfilter, dat gevolgd wordt
door de detectorlamp, dan heeft men dus vier afstembare kringen,
dus een vierkringstoestel.
De bedoeling van het groter aantal kringen is in het algemeen
om het toestel zodanig te maken, dat practisch alleen dat station
wordt ontvangen, dat men wenst, zodat het „uitzoekend vermogen”
of de selectiviteit (selectus = uitgezocht) groot is (§ 35).
Vanzelfsprekend geeft het afzonderlijk afstemmen van meer dan
één kring altijd vele moeilijkheden, zoals de gebruikers van oude
toestellen maar al te goed^weten. Het is geen wonder, dat de toestelfabrikanten er naar gestreefd hebben de kringen juist zo te con
strueren, dat men alle condensatoren door één as kan bewegen en
waardoor dus de afstemming door bediening van één knop kan
geschieden (éênknopsafstemming). Men zie fig. 68.
Een modern toestel heeft dan ook een afstemknop en een draaischakelaar, waarmede men op „lange” of „midden” golf schakelt
(grote of kleine spoel inschakelt).
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§ 29.

De sterkteregeling van het geluid.

Zoals ieder wei weet, is het nodig dat de sterkte van het door
een luidspreker voortgebracht geluid kan worden geregeld. Gewoon
lijk noemt men dit de volumeregeling. Vroeger werd deze als regel
verkregen door b.v. van de eerste lamp de sterkte van de gloeistroom te veranderen. Een sterkere verhitting van de gloeidraad
brengt mede, dat de aan een triode toegevoerde trilling sterkere
trillingen in de anodekring \i/
doen ontstaan. Tegenwoor
dig maakt men in de regel
van een andere methode ge
bruik, die op het volgende
K>
beginsel berust.
O
.
O
Gesteld, dat aan een rao
diolamp (fig. 66) een be
o
paalde constante trilling
Volume regelaar
p
wordt toegevoerd; er ont
staat dus ook een daarmede
overeenkomende constante
trilling in de anodestroom
(fig. 60a). Neem nu eens
aan, dat we tussen rooster
en gloeidraad een batterij Fig. 66. Hoe men de sterkte van het geluid
van de negatieve
van geringe spanning, b.v. regelt door verandering
voorspanning.
van een paar volt, aan
brengen, en wel zo, dat het rooster een weinig negatief wordt.
Door deze negatieve voor spanning wordt volgens § 25 de anode
stroom kleiner. Veronderstel nu eens, dat weer dezelfde constante
trilling van zopas aan de triode wordt toegevoerd; dan zal blijken,
dat nu ook de trillingen in de anodestroom kleiner worden. Hoe
groter we de negatieve voorspanning maken, hoe kleiner de sterkte
der trillingen in de anodekring worden. Men verkrijgt dit op de
volgende wijze (fig. 66). Over de batterij C is een grote weerstand
a—b geschakeld, zodat hierdoor voortdurend een klein stroompje
vloeit. Nu staat tussen de punten a en b de volle spanning van
de batterij; tussen a en c staat echter een veel kleinere spanning.
Draait men het contact c nog meer naar a, dan is de spanning
tussen beide nog weer kleiner; draait men de andere kant uit, dan
is de spanning groter. Op deze wijze kan men dus naar willekeur
de spanning tussen a en c wijzigen. Nu is a vast aan de -f pooi
van de batterij verbonden, terwijl c via de spoel met het rooster
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in verbinding staat en daar c altijd negatief is ten opzichte van a,
krijgt dus het rooster een negatieve spanning. De grootte van deze
spanning wordt dus geregeld door het verdraaien van het contact;
daarmede verandert ook de geluidssterkte.
§ 30.

De voeding.van het toestel.

In fig. 59 en 6l tekenden we een schema, waarbij we gebruik
maakten van batterijen. Bij een meerlampstoestel zou men zich
kunnen denken dat elke lamp een stel batterijen had, zoals fig. 63
aangaf. Het is echter geen bezwaar om de gloeistroom van alle
lampen te onttrekken aan één gloeistroombatterij en alle anodestromen aan één anodebatterij en .... is veel voordeliger.
Dit geschiedde vroeger dan ook als regel. Sedert vele jaren is
echter de anodebatterij vervangen door het plaatspanningseippa
raat (§ 24).
Aanvankelijk handhaafde zich de gloeistroombatterij, daar het
bij de toen gebruikelijke lampen noodzakelijk was een volkomen
constante stroom door de gloeidraad te laten gaan. Een gelijkrichter levert wel gelijkstroom, doch deze is allesbehalve constant;
integendeel hij is sterk intermitterend (fig. 54). Om deze stroom
tot een volkomen constante gelijkstroom te maken, zou een zware
en dure apparatuur nodig zijn.
De oplossing kon pas gegeven worden na de invoering van de
hierna te bespreken wisselstroomlampen.
§ 31.

Wisselstroomlampen.

Gesteld eens, dat men door de gloeidraad van een lamp, in plaats
van een gelijkstroom, een wisselstroom laat gaan. De draad zal
telkens in de ogenblikken, dat de stroom in de draad van richting
omkeert en er dus geen stroom vloeit, afkoelen. Wanneer dit
100 X per sec geschiedt, zal de draad ook 100 X per sec minder
grote hoeveelheden electronen uitzenden dan in de tussengelegen
ogenblikken. Bovendien zal de spanning, die er tussen de plaat
en de gloeidraad bestaat, ook regelmatig de veranderingen van de
wisselspanning ondervinden. Al deze veranderingen komen tot
uitdrukking in de anodestroom, die daardoor een pulserend karak
ter krijgt en het is voor de hand liggend, dat zij oorzaak zullen
zijn van door de telefoon of luidspreker voortgebrachte bromge
luiden. Deze zullen zo sterk zijn, dat geen behoorlijke weergave
mogelijk is. Daarom maakt men gebruik van een kunstgreep.
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Men omgeeft de eigenlijke gloeidraad met een dikke laag van een
isolerende stof; daaromheen heeft men een metaallaagje gebracht
en daarop bevindt zich een stof, die bij verwarming gemakkelijk
electronen uitzendt. Dit laagje noemt men de kathode.
Wordt nu door de eigenlijke gloeidraad een wisselstroom ge
voerd, dan zal het omringende dikke buisje eerst langzamerhand
op temperatuur komen. Is dit geschied, dan heeft het zoveel warmte
in zich opgehoopt, dat de temperatuur van het geheel niet meer
verandert met de stroomwisselingen in de gloeidraad. Daardoor
zendt de kathode dan een constant aantal electronen uit en treedt
een constante anodestroom op van de kathode naar de anode.
Men noemt lampen met een dergelijke kathode indirect verhitte
lampen.
De voeding van de gloeidraden geschiedt nu eenvoudig door
deze aan te sluiten op de secundaire wikkeling van de z.g. voedingstransformator, die in elke wisselstroomontvanger is aangebracht.
Het voorgaande verklaart nu ook, waarom men bij een wisselstroomtoestel in de regel na het inschakelen even moet wachten,
voordat men het uitgezondene te horen krijgt.
§ 32.

Bestrijding van de Mexikaanse hond.

Vroeger was het vrijwel regel, dat men gedurende langere of
kortere perioden van het luisteren, gestoord werd door een allerhinderlijkst gefluit, gehuil of gebrom, dat bestempeld werd als de
„Mexikaanse hond”.
Dit verschijnsel ontstond daardoor dat elk toestel destijds zo
geconstrueerd was, dat het zelf ook trillingen kon opwekken, welke
dan werden overgedragen op de antenne. Deze zond als gevolg
daarvan golven uit, die op hun beurt in de naburige ontvangantennes weer trillingen trachtten op te wekken. Als de omstandig
heden daartoe gunstig waren, veroorzaakten deze trillingen dan,
komende in de daarop aangesloten ontvangtoestellen, de hinder
lijke huilgeluiden. Deze ontstonden op de volgende wijze.
Gesteld eens, dat zo’n ontvanger was afgestemd op een station
van 300 000 c/sec en dat het storende ontvangtoestel een trilling
van 301 000 c/sec opwekte; dan ontstond in de eerste ontvanger een
samengestelde trilling, die 301 000 — 300 000 = 1000 keer per
seconde in sterkte wisselde of die, zoals men zegt, 1000 zwevingen
bezit (§ 36). Deze veroorzaken een fluittoon van 1000 c/sec. Ver
draaide de buurman zijn afstemcondensator een weinig, zodat hij
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dan trillingen opwekte van 300 500 c/sec, dan werd een toon van
500 c/sec verkregen en zo „zong het toestel dus een toontje lager”,
alles dank zij het slechte toestel van de buurman. Bleef deze een
beetje draaien, dan veranderde de toonhoogte voortdurend.
Van deze ernstige plaag heeft men zich voor een
groot deel vrij kunnen maken door gebruik van op
bijzondere wijze geconstrueerde lampen. Zij zijn
voorzien van twee roosters, waarvan het ene het
tweede als een soort kooi omgeeft en zijn bekend als
hoogfrequentietetroden (fig. 67); later zijn ook
lampen met drie roosters, de hoogfrequentiepentoden,
in gebruik gekomen.
Toch konden de h.f. lampen alleen het gevaar van
het opwekken van trillingen niet bezweren. Daartoe
was nodig dat verschillende onderdelen in metalen
dozen en wel in het bizonder de spoelen van de
Fig. 67. Hoog- afstembare kringen werden opgesloten, terwijl ook
sterkerlamp.r het gehele apparaat, met uitzondering van de lampen,
in een metalen kast werd opgesloten. Deze afscherming is voor de bouw van een goed radio-ontvangtoestel onont
beerlijk.
Tenslotte geven we in fig. 68 een schematisch overzicht van een
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Overzicht van een modern toestel.

toestel met drie kringen; elk dezer bestaat uit een condensator C
en een in een afgeschermde metalen doos ondergebrachte spoel S.
(Zie ook fig. 75).
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§ 33.

Klankcorrectie.

Meer dan eens bestaat bij het luisteren naar een radio-uitzending hét verlangen om niet alleen invloed te kunnen uitoefenen op
de sterkte, maar ook op de kwaliteit van het geluid.
Vindt men de weergave te scherp, dan is dit vaak het gevolg van
een te groot aantal hoge tonen. Om aan dit bezwaar tegemoet te
komen, zou men parallel aan de luidspreker een condensator C
(fig. 69) kunnen schakelen.
Een condensator toch is een toestel, dat een veel gemakkelijker
weg biedt aan trillingen van hoge
frequentie dan de spoeltjes van
de telefoon of luidspreker. Hoe Toestel
Toonzeef
hoger de frequentie is, hoe groter
die voorkeur is. Indien nu b.v.
■ '1 Luidspreker
een dergelijke condensator tril
lingen van 5000 c/sec en hoger Fig. 69. Klankcorrectie door een
condensator.
zo goed als geheel opneemt, dan
zegt men dat de tonen boven
5000 c/sec zijn afgesneden of zijn uitgezeefd of uitgefilterd.
Vandaar dat men spreekt van een toonzeef of toonfilter.
Indien men wenste, dat tonen tot b.v. 4000 c/sec worden afge
sneden, dan moet men een grotere condensator C kiezen.
Er zijn intussen nog andere, meer samengestelde schakelingen
mogelijk om correctie van de klank te bereiken, doch deze laten
we buiten beschouwing. Bij de nieuwe Philips toestellen is een
knop aanwezig, waardoor men de klankcorrectie geleidelijk kan
bewerkstelligen en zich tevens van het ergste geruis door storingen
of bij gramofoonweergave kan ontdoen.
§ 34.

Sluiering en sluieringscompensatie.

Er is een minder aangenaam verschijnsel bij de radio-ontvangst
bekend, dat men hier in navolging van de Engeisen vaak aanduidt
als „fading”, doch dat we sluiering zullen noemen. Het heeft n.1.
de schijn alsof tussen de zender en het ontvangtoestel soms lang
zaam, soms snel op elkaar volgend, een sluier van verschillende
doorlaatbaarheid wordt gebracht. Dit verschijnsel vindt zijn oorzaak
in het feit, dat vooral bij het gebruik van de midden-omroepgolven
(600 — 200 m) de golven ons langs de directe en langs de indirecte
weg bereiken (§ 16).
R. Swierstra, Radio.
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We hebben dit in fig. 70 door twee golflijnen voorgesteld. In
fig. 70* is de toestand zo getekend, dat de beide trillingen juist
zo aankomen bij de ontvanger, dat ze — om het eenvoudig te
zeggen — gelijktijdig met elkaar op en neer gaan. De trillingen
zullen elkaar dus versterken en men hoort het station sterk. In
fig. 10b komen de golven, doordat de weg van de indirecte straal
iets korter is dan in fig. 70*, zo bij de ontvanger aan, dat de ene
de andere tegenwerkt; nu zal de ontvangst zwakker zijn.
Dat nu in werkelijkheid het ene, zowel als het andere optreden
Indirecte golf

a
Directe golf
;a«

Zender

Ontvanger
Indirecte golf

b
Zender

1

Fig. 70.

^

Directe golf
Ontvanger

Verklaring van het sluieringsverschijnsel.

kan, moet gezocht worden in de niet volkomen constante toestand
van de ionosfeer, waardoor de weg van de indirecte stralen afwis
selend vergroot of verkleind wordt.
In het allerergste geval zullen beide stralingen elkaar precies
opheffen en zwijgt zelfs het beste toestel.
Men tracht deze sluiering wel te onderdrukken door te zorgen
dat de straling naar boven zo klein mogelijk en die langs de aarde
zo groot mogelijk is. Dit kan worden bereikt, door b.v. de zendantenne als een zeer hoge mast (mastantenne) uit te voeren en
daaraan de zendertrillingen toe te voeren. Men heeft dit ook bij
de Hilversumse zender (301,5 m golflengte) toegepast en heeft
daartoe een mast van 140 m hoogte gebouwd (fig. 71). Voor het
zelfde doel bouwde men in Boedapest een mast van 307 m
hoogte, welke de hoogste van Europa is.
Anderzijds tracht men de sluiering wat minder storend te maken
door een z.g. sluierings-compensatie (fadingcompensatie) in het
ontvangtoestel aan te brengen. Deze wordt verkregen door in het
ontvangtoestel een schakeling toe te passen, die er voor zorgt dat
de b.v. 2 maal zo sterk aankomende trillingen niet 2 maal zo sterk,
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maar veel minder versterkt worden doorgegeven aan de luidspreker,
terwijl de 2 maal zo zwak aan
komende trillingen niet 2 maal
zo zwak, maar veel minder dan
2 maal verzwakt, de luidspreker
bereiken. Er ontstaat op deze
wijze dus een automatische
sterkteregeling, die vanzelf
sprekend vooral van betekenis
is als de sluiering zich voor
doet en daarom gewoonlijk
sluieringscompensatie genoemd
wordt.
Het zou ons te ver voeren
nader in te gaan op de wijze,
waarop deze sterkteregeling ver
kregen wordt.
Wel moet men in het oog
houden, dat er sprake is van een
sluieringsro/;/ pensatie en niet
van een sluienngsopheffhjg;
immers, als de indirecte en
directe straling elkaar opheffen,
zal geen schakeling in het toe
stel in staat zijn enig geluid te
voorschijn te brengen. Er kan
alleen nog verschil bestaan in de
graad, waarin men compensatie
bereikt. Een hoge graad van
compensatie is zeer geliefd,
maar brengt het bezwaar mede,
(Foto N.S.F.)
dat zwakke storingen ook des Fig. 71. Mastantenne van de N.S.F. te
te hinderlijker worden. Van
Hilversum.
daar dat men vaak volstaat
met een niet al te hoog opgevoerde compensatie.
§ 35.

Over frequentiebanden of kanalen en selectiviteit.

Bij de oudere toestellen bemerkt men vaak, dat twee omroepzenders, waarvan de golflengten betrekkelijk weinig verschillen,
elkaar bij de ontvangst ernstig storen, d.w.z. dat men de ene niet
zodanig kan ontvangen of de andere komt er doorheen. Om dit
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te begrijpen willen we eerst iets vertellen over de z.g. frequentieband van een zender.
In fig. 72 wordt door b een draaggolf voorgesteld, waarvan we
willen aannemen, dat de frequentie 100 000 c/sec is. Neem nu eens
aan, dat deze draaggolf gemoduleerd wordt door een toon met
een frequentie van 1000 c/sec,
^100000 c/sec
zoals fig. 72 aangeeft. Nu
leert de wiskunde ons, dat
a
we precies hetzelfde resultaat
N.1
zouden hebben verkregen, als
^1000 c/sec'
we de trillingen c en d bij b
hadden opgeteld. De trilling c
zou daartoe een frequentie van
100 000 — 1000 = 99000 c/sec
en de trilling d een van
100000 c/sec
c (wwvwwwww- 100 000 + 1000 = 101 000
'
99000 c/sec
c/sec moeten hebben. Men
d Iwvwwwwwvwmoet zich nu voorstellen, dat,
1
101000 c/sec
wanneer iemand voor de
Fig. 72. Waarin een gemoduleerde hoog- mjcr0f00n een toon van 1000
frequente trilling (a) is te ontleden.
c/sec fluit, er behalve de draag
golf van 100 000 c/sec, twee zwakkere hoogfrequente golven n.1.
van 99 000 en 101 000 c/sec door de antenne worden uitgezonden.
Bij een hoge toon van 10 000 c/sec zouden dit golven zijn met
frequenties van 90 000 en 110 000 c/sec; bij een toon van 500
c/sec 99 500 en 100 500 c/sec.
Gesteld nu, dat er voortdu
Frequentie
rend tonen tussen 50 c/sec en
10 000 c/sec worden voortge
bracht, wat bij een radioomroepzender het geval is, dan I | |
5000 10000 c/sec
10000 5000
krijgt men dus in de aether
100000 c/sec
behalve de draaggolftrilling
(3000 m)
van 100 000, nog een reeks,
Fig.
73.
Een
frequentieband van
trillingen tot 110 000 c/sec en
2 X 10000 c/sec.
een reeks tot 90 000 c/sec.
Men zegt nu dat er een frequentieband van een breedte van
2 X 10 000 c/sec in de aether in beslag genomen wordt (fig. 73).
In de laatste tijd is het steeds meer gewoonte geworden om te
spreken van het kanaal van een zender, waarmede men dan de
frequentieband bedoelt. Het ligt nu wel voor de hand, dat een
tweede zender ook een bepaalde frequentieband heeft en als deze
■N
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de eerste niet zal storen, dan moet zijn frequentieband, die we
ook weer op 20 000 c/sec moeten stellen, ten minste zover van de
eerstgenoemde liggen, dat de beide frequentiebanden elkaar niet
overlappen en dus hoogstens aan elkaar grenzen. In dit geval zouden
de twee aan weerszijden aangrenzende zenders draaggolffrequenties moeten hebben van 100 000 — 20 000 = 80 000 c/sec en
100 000 + 20 000 = 120 000 c/sec.
Echter is de belangstelling voor de radio-omroep zo groot, dat
men niet in staat zou zijn alle Europese omroepzenders, die
nu werken in de golflengtegebieden van 2000 tot 1000 m en van
600 tot 200 m, onder te brengen. Er is een zodanig „gedrang in
de aetbed’, dat men de onderlinge afstand der draaggolffrequenties tot 9000 c/sec heeft terug moeten brengen, zodat bij een draaggolf van 100 000 c/sec een band behoort, die zich van 95 500 tot
104 500 c/sec uitstrekt, dus een breedte heeft van 2 X 4500 c/sec.
Dit sluit in, dat een zender eigenlijk geen tonen mag uitzenden
hoger dan 4 500 c/sec. Bedenkt men, dat het midden-golfgebied
zich uitstrekt over de frequenties van 1500 tot 500 kc/sec, dan zijn
hier 1000 : 9 = 110 kanalen van 9 kc/sec mogelijk; bij het langegolfgebied is het aantal kanalen ongeveer 17.
Het ontvangtoestel moet wel beslist zo gebouwd worden, dat
dit ook al weer geen frequentieband van grotere breedte dan 2 X
4 500 c/sec kan ontvangen, want zou dit, afgestemd op een
frequentie van 100 000 c/sec, een frequentieband ontvangen van
b.v. 94 000 tot 106 000 c/sec, dus met een breedte van 2 X 6000
c/sec, dan zou een deel van de frequenties van de aangrenzende
zenders worden ontvangen en men heeft een gestoorde ontvangst.
Het is dus nodig, dat het ontvangtoestel een vrij smalle, scherp
begrensde frequentieband ontvangt. Heeft het deze eigenschap,
dan kan men de stations goed van elkaar scheiden en men noemt
het toestel zeer selectief, d.w.z. het selecterend of scheidend ver
mogen is groot (§ 28).
De selectiviteit wordt in hoge mate bevorderd door het aantal
afstembare kringen, omdat elke kring als het ware een filter is,
dat het de ongewenste golven steeds moeilijker maakt om tot de
detectorlamp door te dringen.
Nu is er in het algemeen een moeilijkheid en wel deze, dat
een ontvangtoestel voor de midden-omroepgolven (600 — 200 m)
moeilijker selectief te maken is dan voor de lange (1000 —
2000 m), terwijl het toch voor beide geschikt moet zijn.
Een belangrijk hulpmiddel om hieraan voor een deel tegemoet
te komen, bestaat hierin, dat men tenminste eenmaal een band-
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filter (§ 28) toepast, d.w.z. een tweetal volkomen gelijke afstembare kringen, dat op een
zeer bepaalde, hier niet te
bespreken wijze, aan elkaar
gekoppeld is. Verder draagt,
behalve de constructie en
de keuze van de lampen,
de constructie van de spoe
len, nodig voor de afsternbare kringen, zeer veel bij
tot het bereiken van een
goede selectiviteit. Door
Philips is aan dit laatste
deel wel zeer grote aandacht
geschonken, zodat spoelen
van superieure kwaliteit zijn
ontstaan. Aangezien hier
door een groot deel van de
eigenschappen van het toe
stel worden beheerst, noemt
Philips Radio haar toestellen
Fig. 74. Philips „super-inductie" toestel 638A. ,,Super-inductie” toestellen.
In fig. 74 geven we een
afbeelding van zulk een toestel, terwijl fig. 75 het binnenwerk
laat zien. Dit toestel
638Ais een vierkringstoestel en heeft één
bandfilter.
Hierin stellen voor:
A de h.f.lampen (penthoden), B de detectorlamp(diode), Bj de
l.f. versterkerlamp ën
C de eindlamp (penthoden), D de gelijkrichtlamp behorende
bij het plaatspanningsapparaat. Hiervan is
H de transformator,
waaraan de wissel Fig. 75. Het inwendige van het toestel 638 A.
stroom uit het net
wordt toegevoerd. Verder zijn E de metalen bussen, waarin de
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superinductiespoelen goed afgeschermd zijn opgeborgen en is F een
langwerpige bus, waarin de vier draaibare condensatoren van de
trillingskringen, die worden bediend door de knop L; draait men
aan L, dan beweegt gelijktijdig een dun naaldje over de golflengteschaal, die bij het gebruik nog overdekt is met een doorzichtige
schaal, waarop de namen der stations staan (namenschaal). Voorts
zijn de bussen G een nieuw soort condensatoren, waarin zich een
vloeistof — een electrolyt — bevindt (electrolytische condensa
toren), welke behoren bij het plaatspanningsapparaat (§ 24);
de knop M dient om het volume te regelen, terwijl men met
knop I de klank kan corrigeren. Ten slotte kan men met de acht
kante knop K het toestel inschakelen, op het midden-golfgebied,
op lange-golfgebied (midden-langschakelaar) en op „gramofoon”
schakelen. Het is n.1. gewoonte geworden om elk toestel zo te
construeren, dat men deze er op aan kan sluiten (§ 38). De sterkte
van het geluid van de gramofoon wordt ook geregeld door knop M.
§ 36.

„Super”ontvangers (transponeringsontvangst).

In de laatste jaren komt hoe langer hoe meer een ontvangmethode
in gebruik, waarvoor toestellen geconstrueerd worden, welke van
nog grotere samengesteldheid getuigen dan de hier voor bespro
kene. Wij bedoelen de superheterodyne en superautodyne ont
vangers, kortweg ook ,,Supers” genoemd.
Het ligt buiten het bestek van dit werkje om daarvan een uit
voerige beschrijving te geven. Toch vraagt de nieuwsgierige lezer
er naar „iets” meer er van te weten. Aan dit verlangen willen we
pogen te voldoen.
Als men twee stemvorken, één van 435 en één van 430 c/sec
gelijktijdig laat trillen, hoort men vijf maal per seconde een aan
zwellen en een verzwakken van de toon. Men zegt dat er 5
zwevingen zijn; dit aantal is juist het verschil van beide frequenties.
Indien men in één trillingskring een electrische trilling van de
eigen-frequentie, b.v. van 300 000 c/sec, laat ontstaan en dan door
een tweede kring daarin nog een trilling van b.v. 400 000 c/sec
induceert, dan zal er in die kring een trilling ontstaan, die
400 000 — 300 000 = 100 000 keer per seconde aanzwelt en afneemt, m.a.w. 100 000 zwevingen bezit.
Bij het superheterodynetoestel is nu de toestand als volgt. Daarin
bevindt zich een trillingssysteem (oscillator), waardoor men zelf
een trilling van bepaalde frequentie opwekt, b.v. van 400 000 c/sec.
Neem nu eens aan, dat men van een zender een gemoduleerde
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draaggolf ontvangt met een frequentie van 300 000 c/sec. Men
laat deze trilling en die van de oscillator samenwerken op één
kring, zodat 100 000 zwevingen ontstaan. Nu zitten in deze samen
gestelde trilling ook nog alle laagfrequente veranderingen van de
aankomende gemoduleerde draaggolf. Door middel van detectie
haalt men uit dit geheel de 100 000 zwevingen, zodat een middelfrequente trilling van 100 000 c/sec wordt verkregen, waarin ook de
laagfrequente trillingen nog voorkomen. Men zegt nu, dat men de
modulatie getransponeerd (overgebracht) heeft van de hoog
frequente trilling op de middelfrequente. Vervolgens worden door
een tweede detectie uit dit geheel de laagfrequente trillingen ge
haald. Er moet dus bij „supers” steeds tweemaal detectie worden
toegepast. Ongetwijfeld lijkt deze transpon eringsm ethode nog al
omslachtig en dit is ook niet geheel te ontkennen, doch men heeft
hiermede het grote voordeel, dat men door de toegevoegde trilling
de zeer zwak ontvangen stations belangrijk kan versterken, terwijl
een zeer hoge graad van selectiviteit is te bereiken, wat bij de
huidige omroeptoestanden zeer belangrijk is. Echter staat hier tegen
over, dat een zeer grote kans bestaat op het optreden van velerlei
fluittoontjes en een onrustige ontvangst.
De „supers” zijn wel bij uitstek geschikt voor de ontvangst van
ultrakortegolven, omdat men de trillingen van zeer hoge frequentie,
zoals deze door de antenne worden toegevoerd aan de eerste lamp
en nog al moeilijkheden bij de versterking geven, zo spoedig moge
lijk omzet in de minder lastige middelfrequente trillingen.
Hoewel de „supers” al sedert jaren in de handel zijn, is het
pas de laatste tijd gelukt de vele bezwaren, die er aan dit systeem
kleefden, te overwinnen.
Bij Philips worden momenteel verschillende typen dezer ont
vangers gemaakt. Een der eerste toepassingen heeft men bij de
Philips Autoradio-ontvangers. Bij deze „super”, welke 7 lampen
heeft en twee bedieningsknoppen, kan de antenne in de kap van
de auto zijn weggewerkt.
Dan nog zijn er een paar ontvangapparaten voor de huiskamer
gemaakt, die bestempeld worden als „Octode supers”, omdat hierin
voor het eerst is toegepast een lamp met 8 eiectroden, de octode,
die in staat is meerdere functies te verrichten en dus ook meerdere
lampen vervangt.
Ten slotte merken we nog op, dat de naam „superheterodyne”
ontvanger is ontleend aan het feit, dat men hier te doen heeft
met een „betere” (super) soort heterodyne ontvanger d.w.z.
ontvangers, waarbij door een , andere” (heteros = de andere)
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inrichting of „kracht” (dyne van dynamis = kracht) een trilling
wordt toegevoegd.
Een „superautodyne” ontvanger verschilt in zoverre van de voor
gaande, dat nu niet een „andere” inrichting aanwezig is, die een
trilling opwekt, maar dat men door het toestel „zelf” {auto =
zelf) deze laat opwekken.
Heel vaak bouwt men een z.g. voorzetapparaat, dat vóór een ge
woon radio-ontvangtoestel wordt geplaatst. In dit voorzetapparaat
wordt de toegevoegde trilling opgewekt en de eerste detectie ver
kregen, zodat aan het eigenlijke ontvangtoestel de middelfrequente
trillingen worden toegevoerd tussen antenne en aardkiem, d.w.z.
tussen de klemmen, waar anders de h.f. trillingen binnenkomen.
§ 37.

Iets over luidsprekers.

Aanvankelijk werden luidsprekers geheel naar het principe van
de gewone telefoon
gebouwd. Alleen voor
zag men de telefoondoos nog van een
vrij
grote
hoorn.
Hierdoor werd vooral
Poolschoenen
een krachtiger geluid
verkregen. Later ging
men tot andere con- A
structies over, waarbij
men al spoedig kwam
tot het gebruik van
een uit papier, of een
andere geschikte stof,
gemaakte conus, die in
plaats van het trilConus
plaatje van de tele
\
foon, aan het trillen
wordt gebracht door
de laagfrequente tril
Klankbord—►
lingen, welke de eindlamp aan de luidspre
Fig. 76. Binnenwerk van een Philips electroker toevoert.
magnetische luidspreker.
De conusluidspreker
heeft de oude hoornluidspreker zo goed als geheel verdrongen.
Men onderscheidt bij de conusluidspreker voornamelijk twee prin-
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cipes, n.1. de electro-magnetische en electro-dynamische. Deze aan
duiding hangt samen met de werking. De electro-magnetische luid
sprekers zijn in verschillende variaties gebouwd. Wij geven hier
de beschrijving van een der laatste constructies, welke nogal opgang
heeft gemaakt.
Een hoefijzervormige magneet (fig. 76) is voorzien van twee
ijzeren blokjes, of poolschoenen, die niet geheel tegen elkaar
sluiten. Midden daaronder bevindt zich een aan een veertje beves
tigd stukje ijzer of ankertje, terwijl het zich vrij kan bewegen in
een daarom heen gebracht
spoeltje. Verder is aan het
anker een pen bevestigd, die
aan de punt van de conus is
verbonden.
Gaat een stroompje van het
A B
einde A door het spoeltje naar
h ?? Anker
het einde B, dan beweegt het
ankertje naar de ene kant; gaat
de stroom in tegengestelde
%
richting door het spoeltje, dan
Kern
gaat het ankertje de andere
kant uit. Zou dus een wissel%
1
^ stroom of een electrische tril
ling, zoals van de eindlamp
Maqneetl
van het toestel komt, door het
spoeltje gaan, dan trilt het
anker op overeenkomstige
wijze in het spoeltje, welke
trillingen door de conus in ge
luidsgolven worden omgezet.
L Klankbord
Men noemt dit een electromagnetische luidspreker met
vrijtrillend anker.
Fig. 77. Binnenwerk van een Philips
De electro-dynamische luid
electrodynamische luidspreker.
spreker is op geheel andere
wijze geconstrueerd (fig. 77). Aan het ondereind van de conus
bevindt zich een cylindrisch deel, dat als spoeltje is uitgevoerd.
Dit spoeltje beweegt zich in een nauwe cylindrische spleet, gevormd
door de ijzeren kern en het magneetsysteem, bestaande uit een
cylindrische magneet, afgesloten door twee ijzeren platen, of ankers.
Gaat door het spoeltje een stroom van A naar B, dan beweegt
het spoeltje zich b.v. iets naar links; is de stroomrichting van
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B naar A, dan wil het spoeltje naar rechts. Wordt dus het spoeltje
op de eindlamp van het toestel aangesloten, dan gaan er electrische
trillingen door, die mechanische trillingen veroorzaken, welke op
hun beurt weer geluidsgolven doen ontstaan. Terwijl dus bij het
electro-magnetische type het spoeltje vast is opgesteld, wordt bij
de electro-dynamische luidspreker het spoeltje bewogen.
Het grote voordeel van het laatste principe is, dat de overdracht
van electrische in mechanische trillingen veel meer getrouw of
zoals men zegt, meer vervormingsvrij geschiedt, zodat het geluid
meer natuurgetrouw is.
§ 38.

De gramofoon en het radiotoestel

In § 5 bespraken we het wezen van de geluidstrillingen en we
merkten op, dat men deze door golflijntjes kan weergeven. Het
is Edison geweest, die er in 1876 bewust van uitging om deze golf
lijntjes vast te leggen op een wasrol, die hij langzaam liet rond
draaien en waarin een naald een golflijntje kraste, wanneer de
geluidsgolven een plaatje troffen, waarmede de naald was ver
bonden. Edison noemde dit de phonograaf {phone = stem of
geluid; graphein = schrijven). In 1887 construeerde E. Berliner
een apparaat, waarbij de rol vervangen was door een vlakke schijf,
waarin de trillingen werden vastgelegd; hij noemde dit de gramofoon {granima = tekenschrift). Er ontstonden later twee gramofoonsystemen, n.1. één, waarbij de
3 Beeld v. e slemvorklhllinq
trillingen in de diepterichting en
één, waarbij de trillingen in dwarsrichting werden vastgelegd. In
b
Beeld v e. klinker aa
het laatste geval ontstaat op de
plaat een grote spiraal, waarlangs
de naald loopt, en die het aan- Fig. 73 Twee trillingen op een
gramofoonplaat
zien krijgt van een kronkelend
riviertje (fig. 78). Dit systeem
is tegenwoordig wel algemeen. Om deze op de gramofoonplaat
vastgelegde trillingen weer in geluid om te zetten, werd vroeger
door een naald, die zich in de groef bewoog, een metalen plaatje
aan het trillen gebracht, welke trillingen dan werden omgezet in
geluidsgolven, terwijl een hoorn vooral diende voor de versterking
van deze. Deze z.g. mechanische weergave is in de laatste jaren
geheel verdrongen door de electrische, welke daarin bestaat
dat men de trillingen van de naald eerst omzet in electrische, waarna
deze worden toegevoerd aan een versterkerapparaat, b.v. aan
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het l.f. versterkergedeelte van een radio-ontvangtoestel. De om
zetting van de mechanische in electrische trillingen geschiedt met
behulp van de gramofoonopnemer (pick-up). De Philipsopnemer
bestaat uit een hoefmagneet met twee ijzeren poolschoenen
(fig. 79), die niet geheel aan elkaar sluiten. Voor de spleet bevindt
zich het einde van een draaibaar ankertje, dat aan het andere einde
de gramofoonnaald draagt. Om het ankertje is een spoeltje aan
gebracht, waarin het zich vrij
kan bewegen. Elke beweging
van het ankertje doet door in
ductie een electrisch stroompje
in het spoeltje ontstaan; be
\ Anker
weegt
het zich naar rechts, dan
Poolschoen
ontstaat b.v. een stroompje
van A naar B. Beweegt het
A B
zich naar links, dan is de
Fig. 79. Binnenwerk van een Philips
stroomrichting juist andersom.
gramofoonopnemer.
Zo wordt de beweging of
trilling van het anker in een electrische trilling omgezet. We
moeten wel bedenken, dat al deze trillingen laagfrequent zijn;
immers het zijn geluidstrillingen. Wil men ze dus versterken door
een radiotoestel, dan moet men de trillingen niet toevoeren aan
Radio toestel
de aansluitingspunC
ten van de antenne
Opnemer
en de aardleiding,
B
maar aan het roosA
ter en gloeidraad
Volumeregelaar
van een der laagfreFig.
80.
Geluidssterkteregeling
bij een gramofoon
quentieversterkeropnemer.
lampen. Gewoon
lijk kiest men de aansluiting op de detectorlamp.
Om de sterkte van het geluid te regelen, wat steeds nodig is,
maakt men van het volgende hulpmiddel gebruik. Men verbindt
de beide van de opnemer af komende draden aan een grote weer
stand AC, die voorzien is van een draaicontact (fig. 80). Als dit
contact op hun punt C staat, kunnen de trillingen direct naar
het versterkende toestel gaan en doet de weerstand zo goed als
niets. Wanneer het contact op B staat, moeten de trillingen ook
nog over het weerstandstuk CB en worden daardoor verzwakt, zodat
het geluid zwakker wordt. Bij de moderne ontvangtoestellen is deze
volumeregelaar daarin ondergebracht en doet dan ook dienst voor
sterkteregeling bij radio-ontvangst (§ 35).
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VIERDE HOOFDSTUK.
DE ONTWIKKELING VAN DE RADIOTECHNIEK.

§ 39.

Inleiding.

In het eerste hoofdstuk hebben we getracht om, volgende de
lijn van de historische ontwikkeling, datgene uit de electriciteitsleer
en electro-techniek te verklaren wat voor het inzicht en het begrip
van de later te behandelen stof nodig of gewenst is.
Wij hebben deze historische draad afgebroken bij het einde
van de vorige eeuw.
Met het oog op de ons opgelegde omvang van dit werkje was
het niet mogelijk op de verschillende, zeer uiteenlopende onder
zoekingen en de in gebruik zijnde toestellen ook maar enigszins
uitvoerig in te gaan.
Veel meer hebben we ons voor ogen gesteld in vogelvlucht de
radiotechniek in' zijn ontwikkeling en zijn huidige toestand te
beschouwen.
§ 40.

Van Hertz tot Marconi.

We gaan nog even terug tot de proeven van Hertz, die we thans
beter kunnen begrijpen.
Hertz maakte gebruik van een zender (fig. 81), die bestond
uit een inductieklos van Ruhmkorff, een toestel met twee spoelen,
dat sterk overeenkomt met een transformator, een oscillator, be
staande uit twee bollen van ca. 30 cm diameter, bevestigd aan staven
van ongeveer 50 cm lengte, een morsesleutel en een ankertje,
zoals bij een electrische bel voorkomt. Door de morsesleutel neer
te drukken wordt de stroom in de ene wikkeling (P) van de klos
van Ruhmkorff gesloten; dan wordt het ankertje afwisselend aan
getrokken en losgelaten, waarbij de stroom in de wikkeling P wordt
verbroken en gesloten. Telkens, wanneer dit geschiedt, wordt in
de tweede spoel S, die zeer veel windingen heeft, een hoge spanning
opgewekt. Daardoor worden de electronen met een grote kracht
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van de ene bol van de oscillator via de wikkeling P naar de andere
opgestuwd, zodat de lucht tussen beide bollen geen tegenstand
kan bieden aan de heftige drang tot vereffening der beide ladingen
en een vonkje overspringt. Zodra dit gebeurt, snelt een zeer grote
hoeveelheid electronen van de negatief geladen bol naar de
positieve; op deze laatste
komen te veel, die direct
Morsesleutel
^
7 ü I
de
terugtocht onderne
$
i
l
—5 riH _
men. Dit herhaalt zich
zolang, totdat er een ver
5
effening der ladingen
is ingetreden. In een zeer,
zeer kort tijdsdeeltje trilt
of oscilleert de electriciOscillator
j 1___ q"
Ruhmkorffteit in de oscillator,
inductieklos
d.w.z. door de staafjes
en bollen en in de lucht
ruimte daartussen. Het
Fig. 81. Toestel van Hertz voor het opwekken
lijkt er niet veel op, dat
van electrische golven.
deze oscillator een trillingskring is. En toch is dit het geval. Hertz kon de
eigen-frequentie van deze oscillator nauwkeurig berekenen.
Hertz kon verder door de beschouwingen van Maxwell en hemzelf
precies nagaan op welke wijze hij de in de aether opgewekte tril
lingen zou kunnen aantonen, waartoe hij ge
bruik maakte van het resonantieprincipe.
Hij maakte een metalen ring (fig. 82)
van circa 70 cm diameter, waarvan de uit
einden niet volkomen aan elkaar sloten; deze
ring was een trillingskring, die juist het meest
gevoelig was voor de pas opgewekte trillin
gen.
Zodra
die hij resonator
D. 82.
00 Resonator
0
°
, . hij
i deze
, ring,
ii.
,
Fig.
van
noemde, in de golven bracht, werd tussen Hertz om de electrische
golven aan te tonen.
de einden van deze een vonkje waargenomen
en wel op bepaalde afstanden van de oscil
lator. Dit waren plaatsen, waar in de ring sterke trillingen werden
opgewekt. Daaruit kon Hertz de golflengte bepalen en ten slotte
de voortplantingssnelheid berekenen, daar hij de frequenties der
trillingen kende. De resonator van Hertz was dus de ontvanger der
trillingen; hiermede gelukte het hem tot op ca. 20 m afstand de
trillingen aan te tonen.
Om de golven zo sterk mogelijk te maken, plaatste Hertz om de
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oscillator een parabolisch *) gevormd metalen scherm van 2 m
hoogte (fig. 83), dat op de electrische golven werkt als een reflector
achter een lichtbron, m.a.w. de golven worden door scherm A als
een bundel uitgezonden. We zullen in § 47 zien hoe in de praktijk
gebruik gemaakt wordt van zulke reflectoren.
Hij toonde verder aan, dat deze golven ook weer door een
reflector B zijn op te vangen en op een kleine plaats zijn te

Ruhmkorff

Fig. 83.

Si1

Proef van Hertz voor reflectie van electrische golven.

verenigen, waar hij nu een soort resonator bracht. Men kan ook
een electroscoop gebruiken om het optreden der golven aan te tonen.
Vrijwel in dezelfde tijd, dat Hertz zijn opzienbarende proeven
deed, werden in Engeland door de natuurkundige Oliver Lodge
proeven genomen, waarbij hij constateerde, dat, als men een con
densator laat ontladen door een lange draad, er door het trillen
van de electriciteit door de draad ook langs de draad golven ont
staan. Het mag ons dan ook niet verwonderen, dat Lodge een van
de mannen was, die weldra de proeven van Hertz herhaalde en
er in 1894 in slaagde een afstand van enkele honderden meters
te overbruggen. Hij had daartoe de resonator van Hertz vervangen
door een in 1890 door de Fransman E. Branly geconstrueerd toe
stelletje, dat Lodge een coherer noemde. In 1885 had een zekere
Onesti ontdekt, dat, als men metaalpoeder brengt in de nabijheid
van een sterke vonkontlading, zoals bij een inductieklos van
Ruhmkorff ontstaat (dus in een sterk wisselend electrisch veld),
er dan veel gemakkeiijker een stroom door het poeder gaat; het
*) Een parabool is een wiskundige lijn, waarnaar men wel spiegels maakt
(parabolische spiegels).
Laat men lichtstralen evenwijdig aan de as van zo’n spiegel op deze vallen,
dan worden ze alle naar één punt teruggekaatst (brandpunt). Denkt men in dit
punt een lichtend punt geplaatst, dan wordt een evenwijdige bundel uitgezonden.
Een lichtgevend vlakje (in het brandpunt) veroorzaakt een bundel, die
wijder uitloopt of spreidt, naarmate het vlakje groter is.
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schijnt, alsof het poeder daardoor meer wordt samengekleefd, naar
aanleiding waarvan Lodge het toestel van Branly een coherer
noemde (coherere = aaneenkleven). Deze coherer werd verbonden
tussen de uiteinden van twee verticale staven, aan de einden
voorzien van bollen, zoals bij de
Vs///////.
w//////.
oscillator
van Hertz.
'///////?
“
'/////////
I
In
1895
deed A. S. Popoff,
fflast \tfikkelpoeder
natuurkundige
bij het meteorolo
Fig. 84. Coherer.
gisch instituut te Leningrad vrij
wel gelijke proeven als Lodge, doch verving de bollen door een
lange naar boven gaande draad en een draad, die hij aan de aarde
verbond. Hiermede had hij een veel gevoeliger inrichting verkregen,
waarmede het hem gemakkelijk was het optreden van ver verwij
derde onweders (bliksemslag is ook een vonkontlading) te consta
teren. Popoff noemde de lange, naar boven gaande draad een
antenne, wat voelhoorn betekent.
§ 41.

r
F

Marconi’s eerste successen.

Een grote sprong werd in eens gedaan, toen het den Italiaan
Guglielnio Aiarconi in 1896 gelukte om op de rede van Spezia
over een afstand van 3 km morsetekens over te brengen. Deze
vordering was deels te danken aan het
feit, dat hij, behalve aan de ontvangzijde, ook aan de zendzijde gebruik
maakte van een antenne, die hij op
grond van zijn proeven met de aarde
verbond, deels aan de omstandigheid
dat de door hem gebruikte golven
langer waren (circa 300 meter) en
daardoor verder reikten dan die van
Hertz, en ten slotte aan het feit, dat
hij de bolletjes bij de Hertzse zender,
waartussen de vonk optrad, vervangen
had door een iets meer samengesteld
bollensysteem, waartussen het vonkverschijnsel optrad (vonkenbrug),
Fig. 85. G. Marconi.
welke door zijn vroegere leermeester
Righi was geconstrueerd. Later verving hij de coherer door een
gevoeliger toestel, n.1. door een door hem geconstrueerde detector.
Het volgende jaar werd door hem in Engeland „The Marconi
Wtreless Company” gesticht, die aan de kust een drietal
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zendstations oprichtte. Dat zelfde jaar nog slaagde hij er in een
telegram van het vaste land over te seinen naar een op 20 km
verwijderd schip. In Duitsland was de belangstelling voor deze
radiopogingen niet geringer dan in Engeland; zo slaagde Prof.
A. Slabij er in October 1897 ook reeds in een telegrafische verbin
ding te krijgen tussen twee op 21 km verwijderde plaatsen. Dan
volgen in de komende jaren allerlei verbeteringen aan zenders
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(Foto Marconi.)

Fig. 86.

Marconi’s eerste zendstation te Poldhu.

en ontvangers, waaraan ongetwijfeld de Duitsers aanvankelijk een
belangrijk aandeel hebben gehad. Het is niet doenlijk hier bij alle
belangrijke momenten in de ontwikkeling te blijven stilstaan. We
willen slechts enkele noemen. Op 8 April 1899 werd voor het eerst
tussen Engeland en Frankrijk een telegrafische verbinding viceversa tot stand gebracht; op 12 December 1901 gelukte het Marconi
en diens medewerkers om een van uit Engeland (Poldhu) uitge
zonden teken — de letter S — in Amerika (New-Foundland) te
ontvangen, waarmede een afstand van 3600 km werd overbrugd.
Een jaar later — op 17 December 1902 — werd het eerste radiotelegram vanuit Engeland in Amerika ontvangen. Marconi had
hiertoe te Poldhu een zeer hoge antenne opgericht, die door zijn
R. Swierstra, Radio.
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eigenaardige bouw een harpantenne werd genoemd (fig. 86).
De moeilijkheden bij de verbinding waren echter zo groot, dat
het pas na 1908 mogelijk was van een volkomen betrouwbare
communicatie te spreken.
i

§ 42.

Radio in dienst van de scheepvaart.

!

A. Gewone berichtgeving.
Van stonde af werd sterk gevoeld van welke grote betekenis de
radio zou kunnen zijn voor de scheepvaart, zodat men dan ook
eigenlijk direct daar de toepassing zocht.
Zo verrezen weldra in meerdere landen radio-kuststations, terwijl

i

(Foto P.T.l )

Fig. 87.

Harpantenne te Scheveningen-Haven (1909).

enkele schepen werden uitgerust met een ontvang- en zendinrichting.
Tot een van de ailereersten behoorde de Cunardlijn (Liverpool—
New York), die in 1901 al haar grote schepen daarvan voorzag.
In ons land werden in 1901 de eerste radioproeven genomen
door de P.T.T. en wel tussen Hoek van Holland en het Lichtschip
„Maas”; daarna volgden in 1902 de proeven van de H.Y.S.M.
tussen Enkhuizen en Stavoren.
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Op 19 December 1904 werd het radio-kuststation ScheveningenHaven geopend (fig. 87) zowel voor mededelingen van zuiver
zakelijke aard, als voor die aan en van passagiers op diverse
schepen. Van den beginne af nam dit station, zowel door zijn ver
mogen, als door zijn goede uitrusting en bediening, een eerste plaats
in in de rij der kuststations. Ondanks de kleinheid van deze zender
bereikte men een werkingssfeer van 1500 a 2000 km, zodat schepen
op de Middellandse Zee of Atlantische Oceaan meer dan eens
tevergeefs dichterbij gelegen zenders aanroepende, door Scheveningen-Haven werden gehoord en bediend.
Op 30 Juli 1904 vertrok het eerste Nederlandse koopvaardij
schip met een radio-installatie aan boord en wel de „Noorddam”
van de Holland—Amerikalijn. Na de andere passagiersschepen van
de H.A. Lijn, volgden in 1905 de schepen van de Mij. „Zeeland”,
in 1908 die van „De Batavierlijn” (beide verbindingen Holland—
Engeland) en in 1910 die van de Maatschappij „Nederland”
(Amsterdam—Batavia) en van de „Rotterdamse Lloyd” (Rotter
dam—Batavia).
In 1912 volgden de grootste sleepboten en vele vracht
schepen.
Geleidelijk werden natuurlijk de scheepszenders en -ontvangers
verbeterd; zo bedroeg de werkingssfeer in 1904 circa 150 mijl,
in 1929 circa 2000 mijl, terwijl deze voor de schepen van de grote
lijnen thans onbeperkt is, zodat desgewenst een rechtstreekse ver
binding met één station kan worden onderhouden (b.v. die van
de Mij. „Nederland” en de „Rott. Lloyd” metScheveningen-Haven).
Daartoe zijn aan boord in de regel meerdere zenders geplaatst;
voor de zeer grote afstanden moet n.1. gewerkt worden met zeer
korte golven. Het is regel dat het scheepsverkeer plaats vindt op
golflengten tussen 600 en 800 m, althans bij beperkte afstanden;
voor het verkeer op grotere afstanden maakt men gebruik van
golven tussen 2000 en 2400 m. Volgens de bepalingen van een te
Washington genomen conferentiebesluit is de golflengte van
600 m alleen bestemd voor het oproepen van stations en verder
voor het geven van nood-, spoed- en attentieseinen, terwijl hij slechts
bij uitzondering gebruikt mag worden voor telegramwisseling. Men
dient als regel over te gaan tot de golflengte van het schip of het
kuststation, die voor deze zijn aangewezen. Bij gebruikmaking
van de langere golven is 2100 m de oproepgolf.
Scheveningen-Haven heeft de golflengte van 705 m, wat men
de verkeersgolf van dit station noemt.
Met betrekking tot dit station merken we nog op, dat, hoewel
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de zenders met antennes in de Scheveningse duinen zijn geplaatst,
de bediening in IJmuiden geschiedt.
De telegrammen worden in IJmuiden ontvangen, terwijl ook
daar de telegrammen via de draad worden verzonden naar de
zender te Scheveningen, die ze zonder tussenkomst van enig persoon
uitzendt. In IJmuiden zijn, voor het geval de zender te Scheveningen
gestoord mocht zijn, reserve zenders opgesteld. De 705 m golf van
Scheveningen reikt iets verder dan het Kanaal. Voor grotere af
standen (midden Atlantische Oceaan, Middellandse zee, enz.)
wordt gebruik gemaakt van de verkeersgolf 2222 m. De radio
vervult tegenwoordig wel een zeer belangrijke rol in de scheep
vaart; men denke maar aan de berichtgeving betreffende vrachten,
passagiers, koerswijzigingen, weergesteldheden en weersverwach
ting, dreigend gevaar voor stormen, typhons of ijsbergen, storing
aan bakening, behandeling van ziektegevallen, waarvoor door be
paalde kuststations geregeld berichten worden uitgezonden of waar
aan medisch advies kan worden gevraagd.
Vooral betekent de radio een voortreffelijk hulpmiddel in geval
van nood en van navigatie.
Sedert een in 1906 gehouden wereldconferentie geldt als be
paling, dat in geval een schip in nood verkeert, dit regelmatig
de letters S.O.S. (Save our souls = red onze zielen) in
morseschrift (fig. 16) moet uitzenden, waartoe uitsluitend de golf
lengte van 600 m wordt gebruikt.
Zodra zulks geschied is het scheepsverkeer in deze zone verplicht
het telegrafisch verkeer te staken, opdat alle aandacht geschonken
kan worden aan dit noodsein.
Dank zij het voortreffelijke middel van de radio konden destijds
bij het vergaan van de Amerikaanse reuze stomer de „Titanic”,
die op 15 April 1912 op een ijsberg liep, nog 700 personen worden
gered.
Nadien heeft de radio meer dan eens in dit opzicht zijn groot nut
bewezen.
Op sommige grote schepen voor transatlantisch verkeer komt ook
een telefoniezender voor. De trawlers bezitten gewoonlijk een
telefoniezender, daar deze zonder marconist bediend kan worden.
Bij telefonisch verkeer bestaat het noodsein uit het gesproken woord
May Day (afgeleid v.h. franse: M’aider = help mij).
Steeds meer is men er op uit de veiligheid zo sterk mogelijk te
bevorderen. Zo bestaat al sedert enige jaren een automatisch alarm
systeem, dat steeds meer ingang vindt en ten doel heeft om den
marconist te waarschuwen voor een komend noodsein. Het alarm-
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toestel, dat als radio-ontvanger werkt, is zo ingericht, dat, wanneer
gedurende enige tijd een bepaald sein wordt ontvangen, er aan
boord van het schip op een drietal belangrijke punten een bel gaat
werken. Dit alarmsignaal bestaat uit een reeks morsestrepen, waar
van er twaalf in een minuut komen, terwijl elke streep 4 seconden
en elke tussenruimte 1 seconde duurt. Wil dus een marconist een
noodsein uitzenden, b.v. S.O.S. of een naderende cycloon melden,
dan zendt hij pasgenoemde strepen op een golflengte van 600 m.

(Foto Mij. Ncd.)

Fig. 88.

„Johan van Oldenbarnevelt” van de Mij. „Nederland".

Op alle schepen, die uitgerust zijn met een automatisch alarm
systeem en het zendende schip kunnen ontvangen, zal nu het alarm
systeem in werking treden.
B. Radiopeiling.
Tenslotte moeten we nog even stilstaan bij de radio peiling. In
1905 vestigde de Duitser Bratin er de aandacht op, dat, als men een
aantal windingen op een raam brengt, zodat dus een grote spoel
ontstaat, er in deze spoel door de electrische golven electrische
stromen zullen worden geïnduceerd, die het grootst zijn, als het vlak
van het raam ligt in de voortplantingsrichting der golven en het
kleinst zijn, als de golven loodrecht door het vlak van het raam
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gaan. Zo zullen, als de golven van A komen, (fig. 89) de sterkste
en als ze van B komen de zwakste
stroompjes worden opgewekt. Een derge
lijk raam wordt wel gebruikt als antenne
en heet raamantenne.
Met behulp van zo’n raamantenne kan
men altijd gemakkelijk vaststellen uit
welke richting gezonden wordt, m.a.w. in
welke richting het zendstantion ligt. Men
doet dit gewoonlijk zo door de stand van
de minimale sterkte te bepalen, daar deze
met grotere nauwkeurigheid is te vinden
dan die van de grootste sterkte. In dat ge
val ligt dus de zender in de richting, welke
loodrecht op het vlak van het raam staat.
Een ontvangtoestel met raamantenne
Fig. 89. Raamantenne.
leent zich dus in het bizonder voor het
bepalen van richtingen en wordt dan ook ais richtingzoeker
bestempeld.
In de laatste jaren doet men meer en meer afstand van het draai
bare raam, en gebruikt men
twee vaste, loodrecht op elkaar
geplaatste ramen. Door een
kunstige schakeling in het ont
A
vangtoestel kan men ook pre
cies nagaan uit welke richting
de golven deze antennes tref
1\\ \
z
fen; men maakt hierbij gebruik
\
van hoekmeting en noemt
W
daarom het ontvangtoestel een
U
radiogoniometer (goniomet r i e = hoekmeting).
De richtingzoekers stellen
l
ons in staat om nauwkeurig de
Uk
plaats van een zendend schip
\
vast te stellen. Gesteld eens,
dat een schip S (fig. 90) het
&(c
S.O.S. uitzendt, en dat twee
stations A en B dit horen. Het
Fig. 90. Hoe de radiopeiling
geschiedt.
station A stelt nu vast, dat het
schip ligt in de richting AS, terwijl B de richting BS vindt. De
twee stations verstaan zich met elkaar en als B aan A zijn gevonden
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richting mededeelt, kan de marconist in A precies op zijn kaart
aangeven waar de twee richtingen elkaar snijden, zodat S nauwkeurig bepaald is, b.v. door zoveel graden Noorderbreedte en zoveel
graden Westerlengte. Daar het bij een dergelijke samenwerking
door twee stations in de practijk eigenlijk nooit zeker is, dat het
snijpunt S precies de juiste plaats aangeeft, wordt ook nog aan
een derde station C (of schip) de richting gevraagd, zodat men
op de kaart gewoonlijk een driehoekje vindt, waarbinnen met grote
zekerheid de gezochte plaats ligt. Maar niet al
leen in tijd van nood is een dergelijke radioinstallatie van belang; ook in geval van mist of
ruw weer kan het wenselijk zijn, dat, zoals de
zeeman zegt, een „radiopeiling genomen” wordt.
In het hiervoor besproken geval spreekt men
van radiopeiling van de wal.
Om enig idee te krijgen van de omvang van
deze peilingen vermelden wij, dat jaarlijks in
IJmuiden circa 2000 radiopeilingen worden
aangevraagd.
Steeds meer worden de grote moderne sche
pen zelf met een richtingzoeker uitgerust, zodat
men zelf peilingen kan nemen; men spreekt dan
van eigen-radiopeiling. Thans zijn reeds meer
dan 4000 schepen van een richtingzoeker voor
zien. In fig. 91 laten wij een dergelijke inrich
ting zien. Het raam steekt boven de brug van
het schip uit, terwijl het ontvangtoestel op de
(Foto Tclcfunken.)
brug in de kaartenkamer is aangebracht; door
Fig.
91.
het horizontale handwiel (onder het toestel) te ker a. b.Richtingzoe
v. e. schip.
draaien, bedient men het raam. Om deze ont
vanger ook te kunnen gebruiken zonder raam, is verticaal omhoog
een staaf aangebracht, die als antenne dienst kan doen.
Wij merken hierbij op, dat radio-installaties aan boord van sche
pen verzorgd worden door in verschillende landen gevestigde maat
schappijen; zo verzorgt de in 1916 opgerichte N.Y. Nederlandse
Telegraafmaatschappij „Radio Holland” de inrichting op de Neder
landse schepen.
Ten slotte geven we in fig. 92 een afbeelding van een radiohut
op een modern schip. De marconist zit in de positie van het opne
men van de berichten voor de scheepscourant. Links van hem staan
de zenders, vóór hem de verschillende ontvangers; geheel rechts
op de foto staat op de tafel de ontvanger met de radiogonio-
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meter, die bediend wordt door de knop met witte schaal.
De radionavigatie wordt verder nog sterk bevorderd doordat men
hier en daar langs de kust radiobakens plaatst. Zo telde men in
1934 langs de Engelse kust 23 radiobakens. Deze bakens zenden
op bepaalde tijden op een bepaalde golflengte en geven dan een
bepaald teken van een bepaalde toonhoogte. Daardoor is gedu‘
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(Foto Radio Holland.)

Fig. 92.

Radiohut a. b. van een groot modern schip.

rende tijden van slecht zicht een voortdurende peiling zeer gemak
kelijk geworden en de veiligheid voor de zeeman belangrijk
gestegen. Aanvankelijk werd veelvuldig gebruik gemaakt van
gerichte zenders; daarvan heeft men steeds meer afgezien. In fig.
93 is voorgesteld de antenne van een radiobaken te Dungeness in
Engeland; dit zendt niet-gericht.
Ook heeft men gebruik gemaakt van langzaam draaiende ramen,
bestaande uit 4 sectoren, die een parabolische vorm hebben en
waarbinnen antennes zijn opgesteld. De parabolen werken als
reflectoren. Door elke antenne worden in bepaalde standen be
paalde morsetekens uitgezonden. Het bezwaar hiervan is, dat deze
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met ultra-kortegolven (b.v. 6 m) zenden, zodat de schepen een
speciale ontvanger aan boord moeten hebben. Daarom heeft dit

(Foio

Fig. 93.

Marconi.)

Lichttoren en radiobaken te Dungeness.

systeem geen verbreiding gevonden. Marconi heeft er destijds een
gebouwd op Schotland.
§ 43.
A.

Radiotelegrafische verbindingen.

Uit de eerste ontwikkeling.

Naast de scheepsradio zien we in de loop der jaren ook de
radiotelegrafische verbindingen tussen landen en werelddelen zich
ontwikkelen en naarmate de vorderingen van de techniek toenemen,
geschiedt dit in een versneld tempo. Steeds gecompliceerder worden
de zend- en ontvanginrichtingen en voortdurend wordt het ver
mogen opgevoerd om een grotere werkingssfeer (§ 15) te bereiken.
In Engeland was het de Marconi Co., die naast de in 1903
in Duitsland opgerichte maatschappij Telefunken, aanvankelijk
een leidende positie had in deze ontwikkeling; deze beide
organisatie’s voorzagen vrijwel de gehele wereld van de nodige
toestellen en apparaten. In Duitsland begon men in 1906 met de
bouw van een groot zendstation te Nauen bij Berlijn, dat in de loop
der jaren geleidelijk werd uitgebreid en waarbij de aanvankelijke
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werkingssfeer van circa 1500 km gestadig groeide (4600 km in
1909; 5000 km in 1910; 8300 km in 1914).
In 1914 werd het radiotelegrafisch verkeer tussen Duitsland en
Amerika geopend, waarbij vanuit Nauen gezonden werd met een
vermogen van 200 kW, terwijl enige km daarvan verwijderd in
Geltow de ontvanginstallatie werd opgesteld. In Amerika werkte
men met een daar gebouwde, niet minder grote zender te Sayville,
die zo geconstrueerd was, dat hij naar alle werelddelen kon zenden.
De ontvangst van de Duitse zender geschiedde aldaar door een
afzonderlijk ontvangstation. Tijdens de wereldoorlog (1914—1918)
werd in alle landen, maar wel in het bizonder in Duitsland met
grote ijver gewerkt in de richting van vergroting van de werkings
sfeer. De zendenergie werd opgevoerd tot 400 kW, terwijl men in
1917 ontvanginrichtingen plaatste op Java (11000 km), in Buenos
Aires (12000 km) en in Peking (10000 km), met welke plaatsen
men het volgende jaar verbinding kreeg, terwijl berichten van deze
zender datzelfde jaar nog in New-Zeeland (18000 km) werden
opgevangen. In andere grote landen viel een zeker niet veel klei
nere groei te bemerken, waartoe de oorlogstoestand sterk aan
spoorde.
Ten aanzien van ons land merken we op, dat reeds in 1903 door
het dagblad „Het Handelsblad” een radiotelegrafische verbinding
tussen Amsterdam en een Marconi-post in Broomfield (Engeland)
in het leven werd geroepen met het oog op het ontvangen van
koersen; deze verbinding bestond echter zeer kort. In 1917 kreeg
bij hoge uitzondering het Persbureau Vaz-Diaz te Amsterdam het
recht radioberichten op te vangen. Dit bureau legde zich steeds
meer toe op de radio-ontvangst en kreeg enige jaren later ook het
recht om persberichten uit te zenden, waarmede het op 21 Februari
1922 aanving en daarmede als eerste van alle persbureaux ter
wereld een draadloze telefonische persdienst instelde; hiermede
heeft het persbureau Vaz-Diaz zich voor bijna iederen Hollandsen
radioluisteraar tot een welkomen en trouwen gast op het avond
programma gemaakt.
Door de Kon. Marine werd zowel in Holland als in Ned. Indië,
ook reeds in het jaar 1903 aangevangen met diverse proefnemingen;
in de loop van de tijd werden o.a. in Amsterdam en Nieuwediep
zend- en ontvangstations opgericht.
B. De eerste Holland-lndië verbinding.
Toen de wereldoorlog daar was en de verbinding van de Kolo
niën met het Moederland steeds meer moeilijkheden onvervond,
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werd in het bizonder van de zijde van de Marine in 1916 er bij
den Minister van Oorlog op aangedrongen een rechtstreekse radiotelegrafische verbinding tussen Holland en Indië tot stand te
brengen, welk voorstel een krachtige ondersteuning vond in de
studies van Dr. C. ]. de Groot, ingenieur bij de Indische P.T.T.
De resultaten waren, dat voor de bouw van de zender in Holland
de opdracht werd gegeven aan Telefunken, die te Kootwijk een
copie van de zender te Nauen bouwde, terwijl in Sambeek een
ontvanginrichting werd geplaatst. In Indië bouwde Dr. de Groot
nabij Bandoeng een krachtzender voorlopig voorzien
van een kleine, later van een
enorm grote boogzender
(§ 44), welke de grootste
van de wereld zou worden.
De kleine zender kwam
gereed tijdens de bouw in
Kootwijk, zodat in Novem
ber 1919 de eerste seinen uit
Indië te Sambeek (nabij
Boxmeer) werden opge
vangen. Eerst op 5 Mei
1923 werd officiëel de radio
dienst tussen Holland en
Indië geopend. Men werkte
daarbij overdag met een
golflengte van 15 km.
(Foto P.T.T.)
Weldra zag men in, dat Fig. 94. Zendstation te Kootwijk (1921).
voor een vlot verkeer met
Indië de toestand zodanig gewijzigd diende te worden, dat het
ontvangstation diende te worden verplaatst naar Noord- of ZuidHolland, waarom in Meyendel (nabij Wassenaar) een nieuw ont
vangstation werd opgericht, terwijl men de kabels uit Kootwijk en
Meyendel op het telegraafkantoor te Amsterdam liet eindigen aan
één tafel bij twee tegenover elkaar geplaatste ambtenaren. Hetzelfde
geschiedde in Indië. Door deze concentratie, die sedert 4 Augustus
1924 werd ingevoerd, was het verkeer wel zeer eenvoudig geworden.
Twee maal twee mensen zouden voortaan het gehele verkeer af
wikkelen. Ambtenaar A (fig. 95) seint een telegram langs de kabel
naar Kootwijk, waar het zonder enige hulp van personen wordt
uitgezonden. In Tjankring wordt het opgevangen en ook weer
direct langs de kabel doorgegeven naar Bandoeng, waar ambtenaar
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B het opneemt. De tegenover B zittende ambtenaar C seint via
Malabar naar Holland, waar de ambtenaar D via Meyendel ont
vangt. Met handhaving van dit concentratiesysteem, is het HollandIndië verkeer in de laatste jaren sterk gewijzigd door het gebruik
van de korte golven, zoals we in § 47 zuilen bespreken.
Zoals we reeds zeiden, is de Holland-Indië radioverbinding onder
de drang van de oorlogstoestanden in het leven geroepen en wel
in het bizonder voor politiek strategische doeleinden; hij is echter
Tjankring

Koolwijk
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Telegraaf
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L ANGF-GOL F VERBINDING
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Fig. 95.

direct voor het commercieel verkeer in gebruik genomen met het
gevolg, dat na een gebruik van 1,5 jaar reeds de helft van het
telegraafverkeer met Indië werd verzorgd. Tegenwoordig bedraagt
het circa 98 %.
Tenslotte is. het wel aardig op te merken, dat bij het in werking
treden der Holland-Indië verbinding alle wereldverkeer voor
commerciële doeleinden nog steeds in etappes plaats vond en dat
deze verbinding de eerste was met een rechtstreekse overdracht
over een afstand van 11400 km.
§ 44.

De eerste verbetering van de zenders.

A. Vonkzenders.
Zoals we in § 39 zagen, was de zender van Hertz zo ingericht,
dat hierbij telkens een vonkje over sprong en dat gedurende dit
vonkje een electrische trilling optrad, die snel uitstierf. Het gevolg
daarvan was het ontstaan van een even snel uitstervende golf, of,
zoals men zegt, een gedempte golf.
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In fig. 96 stelt a een gedempte golf en b een ongedempte golf
voor. Bij de zender van Hertz en evenzo bij die van Marconi waren
deze gedempte golven, die als treinen op een lange baan achter
elkaar aan liepen (fig. 97), wel van zeer korte duur, waarom
men ze golf treinen noemde.
Men zag al heel spoedig in, dat het nodig was zodanige maat
regelen te nemen, dat grotere hoeveel
heden electriciteit aan het trillen
werden gebracht, m.a.w. dat het ver
mogen vergroot werd, terwijl tevens 5
gepoogd moest worden om de tril- ”
'Gedempte golf
lingen minder snel te doen uitsterven.
y
f
De Duitse natuurkundige Prof. F.
Braun ontwierp daartoe in 1899 een
schakeling, waardoor hij een veel b
minder sterk gedempte golf verkreeg,
Ongedempte golf
doch toch nog altijd een golf, die
allerminst het ideaal genoemd kon Fig. 96. Een gedempte en een
worden (fig. 97).
ongedempte golf
In 1906 slaagde de Duitse natuur
kundige Max Wien erin door een verbetering van de vonkenbaan (Braun gebruikte de vonkenbaan van Righi) de golven
nog belangrijk minder sterk
GOLVEN BU ZENDER VAN :
gedempt te maken, wat wel
van grote waarde bleek te
zijn voor het afstemmen der
Marconi
ontvangtoestellen.
Bij de eerste gedempte
zenders, zoals b.v. die van
Hertz en de eerste van Marconi, werd door een zeer
Braun
kort en heftig golftreintje
de electriciteit in alle anten
n A A a n n
n \
nes in de omgeving aange^ftA/WVWVWWVV - stoten en dan begon de
u V v u u Wjen
electriciteit in die antennes
in de eigen-frequeritie van
deze te trillen, zodat er
Fig. 97.
van afstemmen geen sprake
was. Niettegenstaande dit nu bij de zenders van Braun en
Wien al veel verbeterd was, was het nog niet ideaal. Dit
was ook een van de ernstige bezwaren tegen deze zenders,

----- ---------^\fW

94
die om het daarbij optredend vonkverschijnsel, werden aangeduid
als vonkzenders; men treft ze op kleinere vrachtschepen nog veel
vuldig aan. Wij merken nog even op, dat verschillende Duitse
namen hun oorsprong vinden in het vonkverschijsel als o.a.
Funktelegrafie — Rundfunk — Telefunken, enz.
B. Boogzenders.
Omstreeks 1894 vond de Ierse natuurkundige Duddell, dat, als
men met behulp van gelijkstroom een lichtboog tussen twee koolstaven tot stand brengt (de stroom gaat in fig. 98 van A over de
lichtboog naar B), er onder be|
k paalde omstandigheden in een
O parallel aan de lichtboog geschakelde spoel en condensator, die
Trillings- O
Lichtboog !• " kring
een trillingskring vormen
O1
y over de lichtboog, een onge
wis dempte trilling kan ontstaan. Op
dit principe construeerde de
B
—
Deense ingenieur Poulsen in 1903
Fig. 98. Bij een boogzender ontstaat een zender, die als boogzender
ecn CS 7nrdf condensator00' *
bestempeld. Hiermede was
een zender verkregen, die onge
dempte golven kon uitzenden. Een grote opgang maakten de boog
zenders niet, ook al omdat zich gelijktijdig de hierna te bespreken
machinezenders ontwikkelden. De grootste boogzender, die ooit
gebouwd werd, werd ontworpen en gebouwd door onzen landge
noot dr. de Groot; deze had een vermogen van 2400 kW (§ 43).
C. Machinezenders.
Daar bij de intrede van deze eeuw in de electro-techniek reeds
sinds jaren wisselstroommachines werden gebouwd, lag het voor
de hand dat men poogde machines te construeren, die wisselstroom
van hoge frequentie konden leveren, teneinde deze voor het zenden
van ongedempte golven te gebruiken. Daarin slaagde de Amerikaan
R. A. Fessenden in 1906, die een wisselstroomdynamo bouwde van
150 V en een frequentie van 41000 c/sec, terwijl de Amerikaan
Alexanderson een dergelijke dynamo bouwde, die bij 20 000 om
wentelingen per min en een vermogen van 200 kW een trilling
met frequentie van 20 000 c/sec leverde, welke hij in 1908 opvoerde
tot 100 000 c/sec.
In 1910 construeerde de Duitser R. Goldschmidt een machine,
waarbij hij de omwentelingssnelheid veel minder hoog opvoerde,
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maar door het toepassen van een bepaalde schakeling er toch in
slaagde een hoge frequentie te verkrijgen; de machine zelf wekt
trillingen van 10 000 c/sec op, welke frequentie daarna 2, 3, of
4 maal zo groot wordt gemaakt.
Zowel de Marconi Co., als Telefunken maakten bij de bouw
van de nieuwe grote zenders meer en meer gebruik van machines.
In Nauen en Kootwijk werden machinezenders geplaatst, door
Telefunken ontworpen en geconstrueerd.
§ 45.

i

De komst van de radiolamp.

A. De eerste ontwikkeling.
Een ware revolutie in de zend- en ontvangtechniek voltrok zich
met de komst van de radiolamp.
De radiolamp is geboren uit de gloeilamp en dit is dan ook wel
de reden, dat men hem ook als „lamp” aanduidt, hoewel hij aller
minst de bedoeling heeft licht uit te
stralen.
In 1883 ontdekte Thomas Alva Edi
son bij zijn onderzoekingen aan gloei
lampen een zeer merkwaardig ver
schijnsel. Hij liet door de gloeidraad
van de gloeilamp gelijkstroom gaan
(fig. 100). In de ballon had hij een
metalen plaatje ingesmolten. Verbond
hij dit plaatje via de galvanometer aan
de schakelaar met de + pool, dan sloeg
de meter uit; verbond hij hem met de
— pool, dan gaf de meter geen uitslag.
Dit voor hem onverklaarbare verschijn
Fig. 99. Th. A. Edison
sel werd bekend als het Edison-effect
(1847—1931).
en had de belangstelling van vele
physici, o.a. van den Engelsen ingenieur J. A. Fleming en den
groten Engelsen natuurkundige ƒ. f. Thomson (Lord Kelvin).
Inmiddels groeide er een nieuwe theorie voor de verklaring van
de electrische verschijnselen, de electronentheorie, waaraan de naam
van onzen groten landgenoot A. H. Lorentz onafscheidelijk is ver
bonden. Hierdoor kon in de laatste jaren van de vorige eeuw dit
merkwaardige verschijnsel verklaard worden; de gloeiende draad
zendt n.1. electronen uit en deze worden door de positief geladen
plaat aangetrokken, waardoor de meter uitslaat. (Zie ook § 23).
Het was Fleming, die in 1904 van het verschijnsel gebruik maakte

96

-

door de lamp toe te passen als detector; immers, treedt tussen gloei
draad en plaat een wisselspanning op, dan gaat op de ogenblikken,
dat de plaat positief is, wel. wanneer hij negatief is, geen stroom
door het stelsel (§ 24). Deze eerste gelijkrichtlampen hadden een
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Gloei
draad
V

Galvanometer

+
Fig. 100.

Proef van Edison.

W
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Fig. 101. De twee-electrodenlamp
van Fleming (1904).

kooldraad-gloeidraad (fig. 101), omdat bij het onderzoek met
lampen met een gloeidraad van platina geen betere resultaten
werden bereikt; in tegendeel de electronenemissie (d.i. het uit
zenden van electronen) was bij eenzelfde
temperatuur kleiner. Echter bleek door de
onderzoekingen van den Duitsen natuurkun
dige Wehnelt in 1903, dat, wanneer men de
Rooster
draad omgeeft met een oxydelaagje van
calcium, barium of strontium, de emissie zeer
Gkxidraad
Anode
belangrijk toeneemt, van welke uitvinding
4
//
eigenlijk vele jaren later met vrucht gebruik
gemaakt is geworden. Deze draden zijn thans
bekend als oxydedraden. Omstreeks 1904
kwam de Amerikaan Lee de Forest na vele
onderzoekingen tot de ontdekking, dat,
Fig. 102. De dne-electro- wanneer men een derde electrode in de
denlamp van Lee de Fo
ballon brengt en men deze een spanning
rest (1907).
geeft, men invloed kan uitoefenen op de
reeds verkregen stroom. Deze derde electrode ontwikkelde hij in
1907 tot een zigzag gewonden draad, die tussen plaat en gloeidraad
werd geplaatst (fig. 102). Daarmede was de triode geboren, die
hij direct gebruikte voor het versterken van trillingen en voor het
verkrijgen van detectie.
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In 1906 kondigde Von Lieben, een Oostenrijker, ongeveer het
zelfde aan (fig. 103).
Van een sterke ontwikkeling van de triode was in de eerste jaren
nog geen sprake. Een belangrijke verbetering was mogelijk toen
de gloeilampenindustrie er omstreeks 1908 in slaagde uit wolfraam
een zeer houdbare draad te vervaardigen, waardoor de kooldraadgloeilampen plaats moesten maken voor de wolfraamlampen. Een
wolfraamdraad toch heeft bij dezelfde temperatuur een belangrijk
grotere electronen-emissie dan een kooldraad.
In 1914 slaagde de Amerikaanse natuurkundige
Anode
Langniuir er in de emissie van de wolfraam
draad nog belangrijk te verbeteren door daar
Rooster
aan enig thorium toe te voegen, waardoor de
z.g. gethoriseerde draden ontstonden Maakte
/
men aanvankelijk, d.i. tot ca. 1920 eigenlijk al
Voeidraad
leen gebruik van wolfraamdraden, later hebben
steeds meer de oxydedraden en de gethoriseerde
draden ingang gevonden.
Terwijl de zuivere wolfraamdraden helgloeiend moesten worden gemaakt om een
Fig. 103. De driebehoorlijke emissie te verkrijgen, was dit bij electrodenlamp van
de andere beide soorten niet nodig en kon Von Lieben (1906).
men met een veel kleiner vermogen voor
verwarming van de draad eenzelfde emissie verkrijgen.

m

B. De radiolamp in dienst van de zender.
Wij merkten zopas reeds op, dat de triode zich leende voor
versterking en voor detectie. In 1913 vonden enkele onderzoekers,
waaronder Lee de Forest in Amerika, Meissner in Duitsland en
Strausz, een medewerker van Von Lieben, in Oostenrijk een schake
ling, waardoor het mogelijk was om met behulp van de triode
trillingen van grotere constantheid in frequentie en in sterkte op
te wekken.
Daartoe schakelden zij tussen rooster en gloeidraad en ook tussen
anode en gloeidraad een trillingskring of wel alleen een spoel
(anodespoel) en liet deze induceren op de roosterspoel, of eigenlijk
terugwerken (fig. 104), waarom men spreekt van terugkoppeling.
De werking van dit stelsel is als volgt:
Zodra de electrische toestand in de kring L C maar even wordt
verstoord, ontstaat er een trilling in die kring van de eigenfrequentie; deze trilling laat zich gevoelen tussen rooster en gloei
draad en in de anodekring ontstaan dezelfde trillingen. Nu zijn
R. Swierstra, Radio.

7

98
de spoelen L en Lj zo tegenover elkaar geplaatst, dat deze elkaar
sterk induceren en het gevolg is, dat spoel L] de trilling in L
versterkt; deze versterken via de lamp de trilling in de anodekring
en zo zullen de trillingen
o
tot een bepaalde sterkte
o
o
aangroeien, die afhangt
van de eigenschappen van
de lamp. Maar ophouden
doet de trilling nu niet
meer. Het stelsel oscil
Ki
9rc
leert en brengt een zeer
O
O
constante electrische trilling voort; men zegt nu
dat de lamp als oscillator
+ | werkt.
Door deze vinding ver
overde de lamp direct een
Fig. 104. De triode in gebruik als oscillator.
plaats in de zendtechniek,
waar men toch gaarne constante trillingen (ongedempte golven)
ter beschikking had. Aanvankelijk (dit was in het begin van de
wereldoorlog) werd de lamp, die men gebruikte om te ontvangen,
ook voor het zenden gebruikt, doch dit
duurde slechts kort; men zag al direct in,
dat de lamp, waarmede men wil zenden
gewoonlijk veel grotere vermogens moet
verwerken dan een ontvanglamp. Voert
men het vermogen van een zendlamp op,
dan bemerkt men al heel spoedig, dat de
plaat in de lamp gloeiend wordt. Dit komt
doordat het aantal electronen, dat de anode
Anode
treft en de kracht, waarmede dit geschiedt,
zo groot is, dat er een waar bombardement
ontstaat.
Gaandeweg groeiden de vermogens en Fig. 105. Een lucht-gede afmetingen der zendlampen. Omstreeks kocldkeocIed" Uödtam"'9*"
1922 hadden de grootsten een vermogen
van 5 kW. Allerwegen werd gezocht naar een zodanige oplos
sing, dat men de anode zou kunnen afkoelen, waardoor men
bij gelijke afmetingen het vermogen belangrijk zou kunnen op
voeren.
Daarin slaagde men omstreeks 1920, toen het gelukte om
op betrouwbare wijze metaal aan glas te lassen. De lamp kreeg
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nu de buisvorm, waarbij het ene deel uit glas, het andere uit
metaal bestond en welke delen aan elkaar gelast waren. Het
metalen vat, dat bij de Philipslampen uit chroomijzer bestaat,
vormt nu de anode; daarbinnen worden de gloeidraad en het
rooster aangebracht (fig. 106).
Het metalen vat wordt geplaatst in een wijder, waarna men
tijdens het bedrijf van boven in dit vat koud water toevoert,
dat door een buis onder aan het vat in warme toestand wordt
afgevoerd. Men noemt dit gewoonlijk water-gekoelde zendlampen.

Fig. 106. Oud type
water-gekoelde zendlamp van 25 kW met
koeler (opengesneden).

Fig. 107. Een Philips
zendlamp van 300 kW.

De gloeidraad is verbonden aan de beide uiterste stroomtoevoerkabels; de middelste staat in verbinding met het rooster.
Om de afkoeling te bevorderen, wordt door de koperen pijpjes,
waaraan genoemde kabels bevestigd zijn en die tot aan de ver
dikkingen onder in de lamp lopen, lucht geblazen via de boven
zichtbare gummi slangetjes.
Bij de allerlaatste typen, zelfs bij de allergrootsten (300 kW) is
het Philips’ Laboratorium er in geslaagd de luchtkoeling van
de gloeidraadtoevoerdraden (stroomsterkte 420 A) te vermijden.
Allengs werd het vermogen bij deze z.g. watergekoelde zend
lampen opgevoerd van 25 tot 300 kW. Wij merken nog op, dat
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Philips de eerste Europese fabriek was, die de fabricage van deze
zendlampen opnam.
Men kan gerust zeggen, dat met de komst van de watergekoelde
zendlampen de zenders steeds meer hiermede werden uitgerust,
zodat de boog- en machinezenders ten dode waren opgeschreven.
Het grote voordeel van de lampzenders is toch, dat de installatie
minder kostbaar is, minder toezicht vereist en op veel eenvoudiger
wijze een frequentieconstantheid verkregen kan worden, wat voor
de ontwikkeling van de radiotelefonie van zeer bijzondere bete
kenis was.
Wat het gebruik van de triode in het ontvangtoestel betreft, dient
ten eerste opgemerkt, dat het principe van de terugkoppeling ook
hier toepassing vond naar een vinding
van den Amerikaan Armstrong. Men
beoogde nu niet om zelf trillingen op
te wekken — althans niet bij het ge
wone toestel — maar om op niet onbe
langrijke wijze bij te dragen tot verster
king der ontvangen trillingen. Bij de
oudere ontvangtoestellen trof men
daartoe in de regel een terugkoppel
spoel aan, doch door de grote verbete
ring aan de hoogfrequentielampen, die
veel groter versterking mogelijk maken,
is deze spoel overbodig geworden.
Werd in het begin — omstreeks
Fig. 108. Dr. A. F. Philips,
een en hetzelfde triodetype
1920
Directeur der Philipsfabrieken.
voor alle functies in het toestel ge
bruikt (h.f. versterking, detectie, l.f. versterking, eindlamp), gelei
delijk aan ontwikkelden zich speciale lampen voor de verschillende
doeleinden, zodat men thans over een zeer grote verscheidenheid
beschikt.
Na het hier boven gezegde is het eigenlijk wel vanzelfsprekend,
dat het de gloeilampenfabrikanten waren, die zich in de allereerste
plaats bezig hielden met de radiolampenfabricage. Zo bereikte dan
ook de N.V. Philips1 Gloeilampenfabrieken tijdens de wereldoorlog
van meerdere landen het verzoek tot levering van radiolampen;
dank zij haar grote ervaring op gloeilamptechnisch gebied kon deze
industrie zich van stonde af aan een vooraanstaande plaats ver
overen onder de radiolampenfabrieken, zowel wat de kwaliteit als
kwantiteit van zend- en ontvanglampen betreft.
Zeer veel naam maakte deze fabriek met zijn ontvanglampen,
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waarvan dit jaar de 100 000 000ste werd afgeleverd en met zijn
watergekoelde zendlampen, die in vele grote wereldzenders worden
toegepast. Langzamerhand breidden de bemoeiingen zich ook uit op
het gebied van ontvanger- en zenderconstructie, met het resultaat,

(Foto Philips.)

Fig. 109.

Philips Radiofabrieken en Laboratoria in vogelvlucht.

dat de N.V. Philips’ Radio in vergelijking tot alle andere radio
fabrieken van de wereld in 1933 het grootste aantal ontvang
toestellen bouwde.
§ 46.

Radiotelefonie • ontwikkelt zich.

A. De eerste proeven.
Het ligt eigenlijk wel voor de hand, dat, zodra de radiotelegrafie
mogelijk bleek, door meerdere natuurkundigen en technici pogingen
gedaan werden om tot radiotelefonie te komen.
Nu is ons bekend, dat men aanvankelijk met vonkzenders werkte,
waarbij elke sec een bepaald aantal golftreintjes werd uitgezonden,
dus geen ongedempte golf. Schiep dit voor de telegrafie een
bestaansmogelijkheid, voor de radiotelefonie is een ongedempte
golf, zoals we in § 11 reeds zagen, absoluut nodig. Reeds in 1901
ontwierp de Amerikaan R. A. Fessenden een plan, waartoe hij echter
nodig had een machine, die hoogfrequente trillingen moest leveren.

!
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In 1906 slaagde hij er inderdaad door middel van radio in het
gesproken woord over te brengen, terwijl het hem in 1907 gelukte
een afstand van 320 km te overbruggen. Het volgende jaar vond
in Amerika reeds over een afstand van 1200 km telefonie-overdracht plaats.
Inmiddels werden ook in verschillende landen van Europa proef
nemingen gedaan; 20 zijn o.a. bekend: telefonieproeven in 1910 in
Frankrijk van de Eifeltoren af en van een luchtschip uit naar de
aarde, in 1912 in Duitsland van Nauen uit en in 1913 tussen oorlogs
schepen; in 1912 werd door Marconi een telefonische verbinding
tussen Rome en Tripolis (1100 km) tot stand gebracht, terwijl hij
in 1914 een telefoniezender plaatste a.b. van een Italiaanse
oorlogsbodem. In 1915 werd de Panama-Pacific-tentoonstelling in
San Francisco door president Wilson van uit Washington langs
radiotelefonische weg geopend, terwijl nog datzelfde jaar telefonie
proeven werden gedaan tussen de Eifeltoren en Arlington in NoordAmerika. De volkeren waren inmiddels in de oorlog gewikkeld en
in de vijandige landen werd zeer druk geëxperimenteerd. Door de
oorlog was het radio-amateurisme, dat voordien steeds meer groeide,
onmogelijk geworden, zodat door de amateurs op zend-, noch op
ontvanggebied proeven genomen konden worden. Natuurlijk zag
men in deze kringen met belangstelling uit naar het ogenblik, dat
men ook daar met de nieuwe radio-uitvindingen kennis zou kunnen
maken. Toen dan ook in 1918 de vrede kwam, begon het ama
teurisme direct te herleven, maar nu veel intenser dan voorheen.
Er was een nieuwe bekoring bijgekomen; men kon zo af en toe
het gesproken woord uit de aether opvangen. Wie herinnert zich
niet die zeldzame sensatie, die men nu niet meer kent, dat men
voor het eerst een menselijk geluid door de hoofdtelefoon zomaar
uit die onbegrensde aether opving.
Met dit amateurisme ontstond een industrie voor allerlei onder
delen voor radiotelefonie-ontvangtoestellen. De radiolamp, voor
de oorlog aan de amateur onbekend, had zijn intrede gedaan.
Zeker, het was nog wel mogelijk om met een kristaldetector iets
te ontvangen, maar de radiolamp kon de trillingen zoveel versterken
en de stations konden zoveel sterker en duidelijker gehoord worden.
B. De radio-omroep ontwikkelt zich.
Maar wat was er te horen? De mogelijkheid tot telefonie en de
belangstelling om iets te horen moest wel vanzelf enkele enthou
siaste radio-amateurs er toe brengen om iets uit te zenden. De radiozendlamp toch maakte het hen gemakkelijk een zender te bouwen.
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Als een van de allereersten, misschien wel de allereerste hier in
Europa, zeker de eerste hier te lande, moet genoemd worden de
Heer Ir. d Steringa ldzerda, die met behulp van een door hem
gebouwde zender (PCGG) in 1919 muzikale proefuitzendingen
deed, waarbij zijn huiskamer, waarin enkele personen musiceerden,
tot studio was ingericht. Vooral in Engeland bestond voor deze
eerste omroepzender een bijzondere belangstelling en wel zo
groot, dat het Engelse Dagblad „The Daily Mail” twee uitzen-
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(Foto N.S.F.)

Fig. 110.

De Nederlandse Seintoestellenfabriek

(N.S.F.)

omstreeks • 1925.

dingen per week gedurende het tijdvak Juli 1922—1923 bekostigde
Echter was hier te lande de belangstelling, die zich in een klein
finantieel offer moest uiten, zo matig, dat de heer ldzerda zijn
proefnemingen in 1924 moest staken.
Intussen waren in 1922 in Engeland de eerste drie omroepzenders
verrezen van een vermogen van slechts 1,5 kW (in 1925 kwam de
25 kW zender van Daventry) en had de N.V. Nederlandse Sein
toestellenfabriek (N.S.F.) te Hilversum, die zich reeds geruime
tijd bezig gehouden had met de bouw van radiozenders en -ontvan
gers voor telegrafie, ook reeds verschillende radiotelefonieproeven
gedaan met zelf gebouwde zenders en ontvangers. Door het gemis
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aan de PCGG ontstond nu uit de boezem van de luisteraars een
organisatie, die het doen van uitzendingen beoogde en voor welke
vereniging (de Hilversumse Draadloze Omroep of H.D.O.) de
N.S.F. de in haar gebouwen opgestelde zender gratis ter beschikking
stelde; het omroepen geschiedde door den heer W. Vogt — thans

(Foto N S F.)

Fig. 111.

De studio van de H.D.O. omstreeks 1925.
Inzet: W. Vogt.

directeur van de AVRO — die tevens een groot deel van de omroeparbeid verrichtte.
Het was voor deze zender, dat schrijver dezes in de winter
1925—1926 een aantal „radiopraatjes” hield, waarin de radio en
de werking van het ontvangtoestel zeer populair werden verklaard.
Er was weldra een sterk groeiende belangstelling voor de radiouitzendingen, die gedragen werden door de door de luisteraars
bijeengebrachte geldelijke bijdragen.
Steeds meer ging men inzien, welk een geweldig middel voor
culturele ontwikkeling er in de radio-omroep lag en het zou dan
ook niet lang duren of de verschillende politieke en godsdienstige
partijen kwamen tot de oprichting van eigen verenigingen, terwijl
de H.D.O. in de loop van de tijd zijn naam omzette in: Algemeene
Vereentging Radio Omroep (AVRO).
Wij schetsten hier even iets van de radiotelefonische ontwikkeling
voor zover het de omroep in ons land betreft. In andere landen
was de groei van de radio-omroep niet minder snel en omvangrijk.
Ter illustratie van de grote omvang van de radio-omroep geven we
hierbij een lijstje van de aantallen luisteraars in verschillende
landen.
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HET AANTAL LUISTERAARS IN DE VERSCHILLENDE
LANDEN.

Albanië . . .
Belgie ....
Bulgarije . . .
Danzig
Denemarken . .
Duitsland . . .
Estland . . .
Finland . . .
Frankrijk . . .
Griekenland . .
Groot-Brittannie
Hongarije . . .
Ierland
. . .
Italië ....
Joegoslavië . .
Letland . . .
Lithauen
. .
Nederland . .
Noorwegen
Oostenrijk . .
Polen ....
Portugal . . .
Roemenië . . .
Rusland . . .
Spanje
. . .
Tsj echo-Slowa kij e
Ijsland
. . .
Zweden . . .
Zwitserland . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

begin 1934

per 1000 inw.

465 791
7 736
20 909
532 992
5 052 607
14 75S
121014
1 367 715
3 318
5 973 759
328 179
45 008
365 000
58 896
50 808
17 305
560 151
137 968
507 479
311287
16 093
100 000

57,1
1,3
51,3
150,1
77,4
13,3
32,8
33,1
0,53
133,4
37,6
15,1
8,6

154 662
573 109
8 030
666 368
300 051

4,1

26,2
7,1
68,9
48,5
75,5
9,75
2,5
5,5
7,7
38,8
72,0
108,1
73,5

In deze tabel is tevens aangegeven hoe groot het aantal ontvang
toestellen per 1000 inwoners is.
Opmerking. De geweldige betekenis van de radio-omroep alleen voor ons
land wordt nog gedemonstreerd door de enorme electrische arbeid, welke de
radiotoestellen te zamen van de electrische centrales betrekken. Stellen we het
aantal op het net aangesloten toestellen op 500 000 en rekenen we, dat elk
gemiddeld een vermogen van 40 W vraagt, dat de toestellen gemiddeld 5 uren
per dag in werking zijn, dan is dit per jaar 500 000 X 40 X 5 X 365 =
36 500 000 000 wattuur = 36,5 raillioen kilowattuur (§ 10). Bij een stroomprijs
van 10 cent per kWh is dit een bedrag van 3,65 millioen gulden per jaar.
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Wij moeten er nog wel op wijzen dat de omroepzenders, even
als elke andere zender, een werkingssfeer hebben, die sterk afhan
kelijk is van het vermogen. Aanvankelijk was men wel tevreden
met een werkingssfeer van enige honderden km, maar steeds meer
heeft men deze vergroot en hij is vele honderden km geworden,
zodat er thans zijn, die de 1000 km behoorlijk overschrijden.
Ten einde de problemen, die er door de radio-omroep rezen
te bestuderen en eventuele regelingen te treffen, werd in 1925
door een aantal Europese landen de „Union Internationale de
Radiodiffusion” (U.I.R.) opgericht, waarbij thans 25 landen uit
de Europese „aetherzone” zijn aangesloten.
Tot een der oudste leden van het bestuur dezer unie behoort
Ir. A. Dubois, oud directeur van de N.S.F. Toen de unie werd op
gericht was het totale vermogen der Europese omroepzenders
80 kW, en bedraagt thans (1934) 4250 kW.
C. Philips’ Radio leidt de wereld-radio-omroep in.
Het mag ons niet verwonderen, dat, zodra de omroep in Europa
haar bestaansrecht ten volle
bewezen had, gepoogd werd
om ook de telefonie ver buiten
de Europese grenzen, ja zelfs
bij de tegenvoeters verstaan
baar te maken. De mogelijk
heid leek allerminst uitgeslo
ten, daar de onderzoekingen
met korte golven (tussen 100
en 10 m) zeer veel hoop
gaven (§ 47).
De eer, deze telefonische
overdracht het eerst tot stand
te hebben gebracht, komt toe
aan het Laboratorium van de
N.V. Philips’ Radio met een
onder leiding van Dr. Balth.
v. d. Pol en door Ir. ]. ]. Numans geconstrueerde zender
(Foto Philips.) (PCJ), (golflengte 30,2 m).
Philips' Laboratorium ^e^Oosl" De <*rste proef vond plaats
op 11 Maart 1927 in Philips
en West-Indië toe. (1 Juni 1927).
Laboratorium te Eindhoven.
Hoe groot was de verrassing toen de volgende morgen een
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telegram uit Bandoeng meldde: „Kortegoiftoon schitterend”. Op
11 400 km waren de klanken uit het Moederland zeer duidelijk uit
de luidspreker gekomen. Zelfs uit Nieuw Zeeland (18 000 km)
kwamen dergelijke berichten. Nadat op verzoek van den Gouver
neur Generaal op 21 April een speciale uitzending werd gegeven,
ter gelegenheid waarvan Dr. A. F. Philips een rede hield, volgde
op 28 April de uitzending van Beethovens meesterwerk, de Negende
Symphonie, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding

A
/

HlHi iiiaMMsni
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(Foto Philips.)

Fig. 113.

Philips' Laboratorium met de P.C.J.-antenne.

van Dr. Willem Mengelberg en schalde voor het eerst over alle
werelddelen en wereldzeeën het: .,Alle Menschen werden Brüder”.
Op 31 Mei en 1 Juni werd Eindhoven vereerd met het Koninklijk
bezoek. In die nacht was het dat H. M. Koningin Wilhelmina en
Prinses Juliana voor de microfoon verschenen om de bevolking
van Oost- en West-Indië toe te spreken.
Wat bij deze zender zo verrassend was, was de kleinheid en de
grote eenvoud. Zo was de antenne slechts een enkele draad, zoals
fig. 113 laat zien.
Over de gehele wereld wekte deze prestatie van onze Nederlandse
industrie een grote bewondering, die wel heel typisch tot uitdruk
king werd gebracht door onderstaand plaatje, verschenen in het
Engelse radioblad „Wireless World” en waarvan het onderschrift
(vertaald) luidde:

Fig. 114.
„In 1652 versloeg Admiraal Tromp, de dappere Hollandse bevelvoerder, de
Engelse vloot onder Admiraal Blake bij Dover en, der traditie getrouw, voer
hij het Kanaal op met een bezem in de mast, ten teken, dat hij de zeeën schoon
geveegd had.
In 1927 heeft het Nederlands zendstation van Philips te Eindhoven op de
kortegolf de aether schoongeveegd en opnieuw Engeland een lesje gegeven,
echter ditmaal op vriendschappelijke wijze".

De proeven met deze zender werden nog enige tijd voortgezet
en de resultaten waren van dien aard, dat men in 1928 tot de op
richting kwam van de N.V. Philips Omroep Holland-Indië
(PHOHl), waarvoor een geheel nieuwe installatie te Huizen werd
gebouwd, die echter kort daarop gesloten moest worden als gevolg
van niet-technische oorzaken, maar die thans weer regelmatig werkt.
Het geweldige succes van de Philips’ zender in Maart 1927 kon
niet nalaten om in andere kringen grote belangstelling te wekken
en het getuigt zeker van grote activiteit van de technische leiding
van onze P.T.T., dat deze er in slaagde om in September van dat
jaar een kruisgesprek tussen Amsterdam en Bandoeng tot stand te
brengen. Na veel voorbereiding en vervolmaking aan de installaties
kon door de P.T.T. op 8 Januari ’29 de radio-telefonische verbin
ding Holland-Indië voor het publiek worden opengesteld.
§ 47.

De korte golven verdringen de lange.

A. Tot ongeveer 1920 zegeviert de lange golf.
Het was Marconi en anderen bij hun onderzoek van de eerste
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jaren duidelijk gebleken, dat bij het opvoeren van de golflengte
de werkingssfeer was te vergroten, en zo groeide steeds meer en
meer de mening, dat het grote wereldverkeer alleen tot stand ge
bracht kon worden door het gebruik van grote golflengten, gepaard
met grote vermogens. De bouw van de grote zenders te Eilvese en
Nauen in Duitsland, te Kootwijk in ons land en vele andere zenders
met golflengten van 10 tot 20 km lengte en soms nog meer, legden
daarvan de sprekende getuigenis af. Marconi beproefde in 1916
bewust een andere weg in te slaan. Hij keerde terug tot zijn
oorspronkelijke proeven in 1895, waarbij hij soms van een reflector
gebruik maakte. Thans beschikte hij over veel betere middelen en
gegevens. Hij bouwde een zendertje met een reflector, waarmee hij
golven van 3 m lengte kon uitzenden; het gelukte hem om op
36 km telegrafische verbinding te krijgen. In 1920 werd door hem
op de kust van Schotland een draaiend radiobaken opgericht wer
kende met een golflengte van 6 m, in Aug. 1921 werden telefonieproeven door hem gedaan tussen Southwald (Engeland) en Zandvoort met golven van 100 m lengte, terwijl deze seinen somtijds
in Oslo (1200 km) goed waren op te nemen. Al deze proeven
hadden bij Marconi en zijn staf zeer goede verwachtingen opgewekt
omtrent de bruikbaarheid van korte golven, waarom dan ook de
proefnemingen werden voortgezet.
Inmiddels had een grote verrassing de radiotechniek opgeschrikt.
In bijna alle landen was na de oorlog in amateurskringen een grote
belangstelling ontwaakt voor de zendtechniek. Nu was het de
Amerikaanse amateurs alleen maar toegestaan om te experimen
teren met golven beneden 300 m lengte. In Dec. 1921 deed plotse
ling het bericht de ronde, dat een Amerikaanse amateur, zendende
met een golf van circa 200 m lengte door een amateur in Engeland
was gehoord, terwijl toch het gebruikte vermogen slechts
zeer gering was.
Ongetwijfeld was dit voor de wetenschappelijke onderzoekers
een spoorslag om met grotere activiteit op het gebied van de korte
golven te experimenteren, terwijl het wonderlijke van deze grote
afstand en de kleine golflengte wel om een verklaring vroeg. Deze
verklaring groeide naarmate het experimentele materiaal toenam.
De voortplanting van de lange golven had men eigenlijk zonder
grote bezwaren kunnen verklaren, door hun voortplanting langs
het aardoppervlak.
Maar het gedrag van deze korte golven was wel ongewoon en
er moesten andere factoren in het spel zijn. Nu had de Engelse
natuurkundige W. H. Eccles in 1912 een theorie ontwikkeld
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omtrent de voortplanting van electrische golven, als deze zich
hoog in de atmosfeer zouden bewegen en waarbij hij besloot tot
het „breken” van de door de zender uitgezonden golven, terwijl
Heaviside e.a. meer dachten aan een „terugkaatsen”. Echter werd
aan deze ionosfeer (§ 16) overigens
weinig aandacht geschonken. In 1919
toonde onze landgenoot Dr. Balth
v. d. Pol aan, dat, als de voortplanting
alleen langs de aarde zou plaats vin
den — ook voor de lange golven —
de ontvangsterkte aan de antipoden
soms vele millioenen malen zwakker
zou moeten zijn dan men waarnam en
hij meende dan ook dat de ionosfeer
grotere aandacht verdiende. Langzaam
groeide zo de belangstelling voor de
ionosfeer en het bestaan hiervan werd
wel voor het eerst experimenteel be
Fig. 115. Dr. Balth. v. d. Pol vestigd door de onderzoekingen van den
Leider van Philips’ RadioEngelsen natuurkundige E. V. A pplet on,
laboratorium.
die het echo-effect (§ 16) vaststelde.
In ons land zijn later behalve door Dr. v. d. Pol, door Prof. Dr.
G. J. Elias te Delft onderzoekingen gedaan naar de hoogte van de
ionosfeer, die zich van ca. 100 tot 300 km boven de aarde uitstrekt.
B. De kortegolf doet zijn intrede in het verkeer.
Keren we nu weer terug naar de proefnemingen van Marconi.
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Parabolische reflectorantenne in Poldhu 1923.

Deze liet in 1922 in Poldhu (Engeland) een zender met parabo
lische reflector (fig. 116) oprichten geschikt voor een golflengte

:
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van 97 m. Hij wilde nu, varende met zijn jacht „E 1e 11 r a” nauw
keurig de werkingssfeer van deze zender, die een vermogen van
12 kW had, alsmede de invloed van dag en nacht op de ontvangst,
bepalen. Hierbij bleek hem in het voorjaar en de zomer van 1923,
dat tot op een afstand van 4300 km (Kaap Vincent) gedurende
24 uren een voldoende zekerheid om telegrafische overdracht was
te verkrijgen met een vermogen van slechts 1 kW. Nog groter was
het succes toen op 3 April 1924 telegrafische tekens van Poldhu in
Sydney werden ontvangen, terwijl in Mei telefonische overdracht

Fig. 117.

Vlakke reflectorantenne in Dorchester 1927.

mogelijk bleek. Men bedenke wel dat men hier te doen had met
een gerichte zender of wel een bundelzender, zodat alleen in de
richting van de bundel ontvangst op dergelijke grote afstanden is
te verwachten. Een zeer onverwacht en alles overtreffend succes
was het experiment van twee amateurs, Goyder te London en Bell
te Dunedin te Nieuw Zeeland, die op 18 October 1924 onderling
telegrafische berichten wisselden op een golflengte van 100 m;
dit was een verbinding van tegenvoeters. Nog datzelfde jaar sloot
de Marconi Co met de Engelse regering een contract om een aantal
kortegolfstations als gerichte telegrafiezenders (bundelzenders) op
te richten in Canada, Australië, Indie en Zuid-Afrika, die als een
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ketting met elkaar in verbinding zouden staan. Hoewel men dit
zelf als een sprong in het duister beschouwde, kon toch de verbin
ding Engeland—Canada einde 1926 worden geopend, waarbij men
gebruik maakte van een golflengte van 16,574 m, terwijl April 1927
de verbinding Engeland (Grimsby)—Australië (Rockbank) tot
stand kwam.
Fig. 117 geeft een beeld van de geweldige zendantenne-aanleg
in Dorchester (Engeland). Men heeft bij deze bundelzenders niet
gebruik gemaakt van parabolische, maar van vlakke reflectoren,
waarbij de bundelwerking wel niet zo scherp is als bij een parabo
lische, maar toch nog voldoende, terwijl de aanleg minder kostbaar
is. Tussen elke twee der vijf masten, die alle ruim 90 m hoog zijn,
bevindt zich een reflector, terwijl zich bij sommige aan één zijde
bij andere aan twee zijden een antenne bevindt. Zo wordt gezonden
naar New York, Egypte, Zuid-Amerika, Japan en het verre Oosten.
Ook in andere landen was inmiddels een grote belangstelling
ontstaan voor de korte golven; zo bouwde de Radio Corporation
of America in Amerika in 1923 een kortegolf zender voor 100 m;
weldra volgden anderen met nog kortere golflengten.
In 1924 werd door Duitsland een te Nauen geplaatste kortegolf-telegrafiezender in gebruik genomen, welke, zendende met
een 90 m golf, voor de verbinding met Zuid-Amerika zorgde; deze
golf werd in 1925 gevolgd door een van 26 m.
Aanvankelijk maakte men in Amerika en Duitsland niet gebruik
van gerichte zenders, doch langzamerhand ging men hiertoe over,
gezien de grote voordelen daaraan verbonden.
C. Nieuwe Holland—Indie-verbindingen.
In ons land was de aandacht van de P.T.T., eigenlijk al heel
spoedig na de inwerkingstelling van de lange golfzender te Koot
wijk (1923) vanzelfsprekend op het vraagstuk der kortegolftelegrafie gevestigd. Dit had tengevolge, dat men overging tot de
bouw van een kortegolfzendertje voor telegrafie, dat op 7 Augustus
1925 in gebruik werd genomen en reeds op 10 October 1925 door
een tweede werd gevolgd. Beide werden ontwikkeld en opgesteld
in het Laboratorium van de Rijkstelegraaf te den Haag, onder
leiding van den chef van dit laboratorium, Prof. Dr. Ir. N. Koomans.
Sedert die tijd werden te Kootwijk een viertal kortegolfzenders
geplaatst. Wel heel spoedig werd door deze zenders een zeergroot
deel van het verkeer Holiand-Indië verzorgd; tegenwoordig
geschiedt het bijna uitsluitend met deze zenders.
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Het is vanzelf sprekend, dat de korte golven ook in de radio
telefonie hun plaats zouden opeisen; in Amerika met zijn reus
achtige uitgestrektheid werden dan ook al spoedig kortegolfomroepzenders gebouwd. (Schenectady
32 m en New-York 27 m). Daarmede
was de werkingssfeer der bestaande
stations belangrijk vergroot.
Een zeer belangrijke bijdrage tot de
ontwikkeling van de wereldomroep
werd in Maart 1927 geleverd door de
N.V. Philips Radio, met de door zijn
laboratorium geconstrueerde 30,2 m
zender, die een zeer duidelijke en goede
luidsprekerweergave in Indië, ja zelfs in
Nieuw Zeeland mogelijk maakte. Zo
als in § 46 werd gezegd, ontwikkelde
zich na de zozeer geslaagde proef
nemingen de Phohizender, terwijl de Fig. 118. Prof. Dr. Ir. N.
P.T.T. in Januari 1929 de radiotele- Koomans, Chef, v. h. Labora
fonische verbinding Holland—Indië torium van de Rijkstelegraaf.
voor het publiek openstelde. De totstandkoming van deze verbin
ding geschiedde, wat de technische uitvoering betreft, in Holland
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onder leiding van Prof. Dr. Ir. N. Koomans, in Indië onder die van
Ir. W. F. Einthoven.
Zo is het thans mogelijk uit vele plaatsen in ons land met de
hoofdplaatsen van Java te spreken. In fig. 119 hebben we een
overzicht gegeven van de verbinding, indien b.v. tussen Den Haag
en Batavia wordt gesproken. In ons land geschiedt de uitzending
R. Swierstra, Radio.
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uit Kootwijk, waar men geheel nieuwe zendinstallaties heeft
geplaatst (fig. 120); de ontvangst geschiedt te Noord wij kerhout.

gaga
vt

(Foto P. T.T.)

Fig. 120.

Kortegolf-zendantenne te Kootwijk.

Voor de telegrafische en telefonische kortegolf-verbindingen
heeft men in Indië te Tjimindi, op circa 10 km afstand van Bandoeng een zendercomplex opgericht, bestaande uit 18 antennes
met reflectoren, zodat men met gerichte zenders te doen heeft
(fig. 121). Op de pas genoemde antennes werken twaalf zenders
van 80 kW en van 3 kW antennevermogen. De antennes zijn zo
opgesteld, dat hun bundels gericht zijn op Holland, Japan, China,
Amerika, Australië en Zuid-Amerika, terwijl ze verder gericht zijn
op vele dichterbij gelegen plaatsen, als Bankok, Shanghai, Manilla,
Saigon, Kuala-Lampur, Medan, Padang, Pontianak, Balik-Papan,
Makassar, enz.
In het geheel zijn er vier bundels op Holland, twee op Amerika
en drie op Japan gericht. De zender te Bandoeng staat in verbinding
met 24 andere over de gehele wereld verspreide stations. Voor
enkele der 80 kW zenders wordt gepoogd, dat zij gelijktijdig
meerdere uitzendingen zullen kunnen volbrengen, zodat b.v. over
een en dezelfde zender tegelijkertijd telefonische gesprekken

'i.
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gevoerd kunnen worden met Amsterdam, Berlijn en Medan, terwijl
tevens de sneltelegraaf daartussen de telegrammen verwerkt.
We merken nog op, dat de Phohizender een vlakke antenne bezit,
die gevormd wordt door een tiental evenwijdig gespannen verticale
draden (fig. 123). Zulk een antenne bezit een bepaalde richtwerking en wel het sterkst loodrecht op dit vlak. Hij is zo opge-

(Foto P. T. T. Indic.)

Fig. 121.

Kortegolf-zendantennes te Tjimindi (bij Bandoeng).

steld (in Huizen N.H.) dat dit vlak loodrecht op de richting OostWest-Indië staat, zodat de beide gewesten een bundel ontvangen.
Inmiddels beschikt men thans over een grote hoeveelheid experi
mentele gegevens omtrent het gedrag en voortplantingswijze van
golven van verschillende golflengten. Het staat nu wel vast, dat
de grote afstanden op de meest voordelige wijze kunnen worden
overbrugd door golflengten tussen 60 en 15 meter.
Afhankelijk van de dag- of nachtperiode van het gebied, waar
over men zendt en ontvangt, alsmede van het. jaargetijde, wordt
met het oog op de kwaliteit van de ontvangst de golflengte gewis-
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seld. Zo gebruikt de P.T.T. voor de Holland—Indïèverbinding
golven van omstreeks 16, 27 en 38 meter lengte.
De Phohizender werkt van begin September tot half Mei

(Foto P.T.T. Indië.)

Fig. 122.

Radio-ontvangstation te Rantja-Ekek.

met een golflengte van 25,8 m en in de andere maanden met 16,88
m, terwijl het vermogen 40 kW bedraagt.
Het is wel merkwaardig, dat deze kortegolfzenders in plaatsen,
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(Foto Philips.)

Fig. 123.

De antenne v. d. Phohi-zender te Huizen (N.-H.).

'

die betrekkelijk dicht bij de zender liggen (b.v. enkele honderden
.
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km) vaak helemaal niet te ontvangen zijn. De reden daarvan is
deze. De golven, die zich ais directe straling langs de aarde bewe
gen, worden heel sterk geabsorbeerd; het zijn de naar boven
gerichte stralen, die via de Heavisidelaag of tonosfeer weer op
grote afstand op de aarde komen. Daardoor bevindt zich op enkele
honderden kilometers rondom de zender een gebied waar niets te
ontvangen is en de dode zone genoemd wordt.
Afgezien van het voordeel van de veel goedkopere zendinstailaties, heeft het gebruik van de korte golven voor de telefonie het
voordeel, dat men veel minder last heeft van storingen en voor de
telegrafie bovendien nog, dat men het aantal per minuut over te
zenden woorden veel groter kan maken.
§ 48.

Proeven met ultrakorte golven.

Het mag geen verwondering wekken, dat in de laatste jaren
van meerdere zijden proeven zijn gedaan om vast te stellen in
hoeverre golven korter dan 10 meter, de z.g. ultrakorte golven, nog
geschikt zijn voor radioverbindingen.
Momenteel staat wel vast, dat zij voor zeer grote afstanden
onbruikbaar zijn, aangezien de schuin naar boven gerichte stralen
door de tonosfeer naar buiten dringen en in de oneindige ruimte
verloren gaan. Hiertegenover staat, dat op deze golflengte de kans
van atmosferische en andere storingen wel belangrijk kleiner is
dan bij de gebruikelijke golflengten. Reeds vroeger gewaagden we
van de proefnemingen van Marconi, omstreeks 1916 gedaan, met
golven van 3 a 4 meter lengte, die leidden tot de constructie van
een radiobaken.
In de laatste jaren zijn van meerdere kanten proeven genomen
met golven iets kleiner dan 10 meter. Zo noemen we hier de expe
rimenten, die in 1930 door Philips’ Laboratorium in Amsterdam
werden genomen onder leiding van Ir. P. J. H. A. Nordlohne. Deze
zender, waarvan de antenne op een hoog dak midden in de stad was
geplaatst, zond met een energie van 0,3 kW bij een golflengte van
8,75 meter. Met daarbij geschikte ontvangers was deze zender tot
aan de rand van Amsterdam heel goed te verstaan, terwijl de
storingsvrijheid opvallend was.
Omstreeks dezelfde tijd werden door Teleftinken in Duitsland
diverse proeven genomen met golven tussen 10 en 5 meter.
Echter bestaat ook al sedert enige jaren een verlangen om te
komen tot golven van dezelfde orde van grootte als Hertz
destijds bezigde (ca. 35 cm). De middelen zijn thans zoveel beter
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dan toen, dat hiermede zeker wel belangrijke proefnemingen zijn
te doen.
Tot de eerste onderzoekingen behoren die, welke in Japan gedaan
zijn door Yagi en Uda, met golven van 5 cm. In 1930 werden door
de Standard Telephone Co. telefonie-demonstraties gegeven tussen
Dover en Calais met golven van 30 cm. In 1931 zijn ook door
Marconi en Mathieu verschillende proeven genomen met golven
van 50 en 30 cm.
Bij al dergelijke experimenten moet men, evenals bij de proeven
van Hertz, gebruik maken van een reflector van parabolische vorm,
die öf uit een massieve plaat, öf uit een aantal draden bestaat.
De proefnemingen van de Standard Telephone Co. hebben ten
gevolge gehad, dat in begin 1934 een definitieve ultrakortegolfverbinding tot stand
is gebracht door
IÜIIJj
deze maatschappij
;v
tussen de vliegvel
den Lympne, Kent
(Engeland) en St.
Inglevert (FrankH rijk). Deze gerichte
■ zenders werken met
7;
een vermogen van
een paar watt en
met een golflengte
van 17,5 cm.
(Foto Philips.)
De ontvangtoe
Fig. 124. Ultrakcrtegolfzender veer ca. 40 cm golf
stellen zijn, evenals
in Philips' Laboratorium.
de zenders, met een
parabolische reflector uitgerust. De bedoeling van deze inrich
ting is om alle mededelingen omtrent het vliegverkeer te doen.
De berichtgeving geschiedt hier niet met morsetekens of door
telefonie, maar met behulp van een schrijfmachinesysteem (Creed
Teleprinters).
Aan het zendstation wordt een toetsenbord als van een schrijf
machine bediend en aan de ontvangkant worden de overeen
komstige letters op het papier getypt.
Het ligt wel voor de hand, dat ook in andere laboratoria druk
geëxperimenteerd wordt met dergelijke korte golven.
In fig. 124 is voorgesteld een in Philips’ Laboratorium gecon
strueerde zender met parabolische antenne. De zender wordt
gevormd door een radiolamp van zeer bizondere constructie
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(magnetron), welke geplaatst is tussen twee krachtige magneetpolen (op de foto zichtbaar).
Met deze zender wekt men golven van circa 40 cm op. Dergelijke
installaties zijn te gebruiken als bakens, bij overzetveren, op
landingsterreinen van vliegtuigen en velerlei andere doeleinden,
waarbij zich echter geen hindernissen tussen zender en ontvanger
mogen bevinden, daar zij daardoor worden onderschept als
lichtstralen.
Reeds vroeger leverde Philips voor een speciaal doel een derge
lijke zender af voor golflengten van 60 tot 200 cm en met een
antennevermogen van 100 W. Met deze installatie overbrugt men
een afstand van 200 km.
Men slaagde er verder in bij proefnemingen in dit laboratorium
golven van 12,5 cm op te wekken.
§ 49.

Sneltelegrafie.

Zoals we reeds vroeger (§ 11A) zeiden, geschiedt van de beginne
af het ontvangen van telegrafie met behulp van het gehoor, z.g.
hoorontvangst.
Evenwel heeft dit het bezwaar, dat men gebonden is aan het men
selijk vermogen om een maximum aantal woorden per minuut te
seinen en op te nemen. Daardoor kan de seinsnelheid niet groter
zijn dan 25 a 30 woorden van gemiddeld 5 letters per minuut. In
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Fig. 125. Hoe morseschrift bij de sneltelegrafie wordt overgebracht.

onze wereld van steeds grotere snelheid kon dit op de duur niet
meer bevredigen, zodat de schrijfontvangst werd ingevoerd.
Nu was deze schrijfontvangst, waarvan het principe reeds
omstreeks 1867 was aangegeven door de Engelsman Wheatstone,
al sedert vele jaren in enkele landen bij de gewone telegrafie in
gebruik. Met de radio-overdracht werd hij vrijwel overal ingevoerd.
Het aangeboden telegram wordt daarbij door een daarvoor
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bestemde machine in de vorm van gaatjes in een band geponst,
waarbij men toch ook weer gebruik maakt van het morseschrift.
Zo stellen twee recht onder elkaar geplaatste gaatjes een punt,
twee schuin geplaatste een streep voor (zie fig. 125b). De band
wordt nu in het zendapparaat gebracht en wordt met een grote
snelheid daar door heen gevoerd, waarbij aan de ontvangzijde
een snelschrijver op de band een lijntje tekent als fig. 125c aan-

(Foto P T. T.)

Fig. 126.

Kijkje op de seinzaal te Amsterdam voor het verkeer met Indië
en Amerika.

geeft. Op deze wijze kan per minuut een zeer groot aantal woorden
worden overgebracht en er zijn zenders gebouwd, die zelfs meer
dan 300 woorden van vijf letters kunnen overseinen.
Ook in de Holland-lndië verbinding maakt men vanzelfsprekend
gebruik van snelzenders, waarbij men ook wel 200 a 300 woorden
per minuut haalt, al is de gemiddelde snelheid 100 a 125 woorden.
De hier genoemde snelheden zouden nog opgevoerd kunnen
worden, als niet het mechanisme en registrerende deel van de
zender en ontvanger hier paal en perk stelden.
§ 50.

Zenders met kristalbesturing.

Hoewel het niet in de bedoeling van dit werkje ligt in te gaan
op de bouw van de zenders, moeten we toch op een zeer belangrijk
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onderdeel de aandacht vestigen. Bij de bespreking van de zendlampen merkten we op, dat met de invoering hiervan veel gemak
kelijker een draaggolf van constante sterkte en frequentie kon
worden verkregen. Echter werd dit weer moeilijker met de steeds
kleiner wordende golflengte, dus met de hoger wordende frequentie.
Inmiddels was er een merkwaardige ontdekking gedaan, die hier
op voortreffelijke wijze te hulp zou komen.
In de vorige eeuw (1880) vonden de Franse natuurkundigen
P. en ƒ. Curie, dat, als men op bepaalde wijze uit sommige kris
tallen, in het bijzonder van kwarts en turmalijn, stukjes snijdt, er
bij het samendrukken van zo’n stukje aan de eindvlakjes kleine
electrische ladingen ontstaan; men noemde dit het piezo-electriscb
verschijnsel (piezo van het griekse piédzein =- drukken).
Later bleek, dat, als men zulk een kristal aan de eindvlakjes
een tegengestelde lading geeft, hij zich uitzet of inkrimpt, afhan
kelijk van de plaats van de positieve en negatieve lading. Het is
nu wel duidelijk, dat, als men een dergelijk kristal tussen twee
metalen platen plaatst en aan deze platen een wisselspanning legt,
het kristal in dezelfde frequentie als de wisselspanning zal uit
zetten en inkrimpen.
Bij voortgezette onderzoekingen bleek omstreeks 1920, dat een
dergelijk kristal een frequentie bezit, waarbij het bij voorkeur uitzet
en inkrimpt of trilt, dus een eigen-frequentie bezit. Voert men aan
de beide plaatjes een electrische trilling van deze frequentie toe,
dan voert het kristal mechanische trillingen uit.
Zou men omgekeerd aan het kristal zwakke mechanische tril
lingen van die frequentie toevoeren,
a
dan zouden deze electrische tril- r
lingen doen ontstaan. De grootte o
Qsdllatorvan de eigen-frequentie van het g
kristal
kristal is bepaald door de dikte, oh
C
Zo is het dus mogelijk kristallen van §
een zeer nauwkeurig bepaalde fre- o
quentie te verkrijgen; echter moet ^Triwmgskring
men wel bedenken, dat deze ligt in
een zeker frequentiegebied. Dit Hg. 127. Principe van de schakeoscillatorkristal is het nu, dat bij
lin9 voor hct °5ci"atorkristal'
de zender toepassing gevonden heeft en wel als volgt:
Gesteld, dat door de spoel L en de condensator C een trillingskring van de zender wordt gevormd (fig. 127), die op een be
paalde frequentie is afgestemd. Tussen de punten a en b ontstaan
nu spanningen van die frequentie, die zich ook laten gevoelen op
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de beide platen van het oscillatorkristal, waarvan we aannemen,
dat zijn eigen-frequentie even groot is. Deze begint nu te trillen
en zorgt er voor, dat de frequentie van de spanning in a en b ge
handhaafd blijft, zelfs bij een kleine ontstemming van de trillingskring L C. Het oscillatorkristal houdt als het ware de maat er in.
Voor korte- en ultrakortegolfzenders voor telefonie is een dergelijke
kristalbesturing eigenlijk onontbeerlijk en wordt dan ook in de
regel bij de moderne zenders toegepast.

§ 51.

Radio in dienst van de Luchtvaart.

Reeds in het eerste ontwikkelingstadium van de radio zijn er
proeven genomen tussen stations en luchtschepen. Niet zodra
kwamen het vliegtuig en het luchtschip tot ontwikkeling of het
gebruik van een radio-installatie was onontbeerlijk. Het is dan ook
geen wonder dat elk modern verkeersvliegtuig een radiozend- en
ontvanginrichting aan boord heeft, die ten alle tijde ten dienste
staan voor het zenden en ontvangen van mededelingen omtrent
weerstoestanden, koers, landingen etc. Door de peilinrichtingen
van de over de vliegweg verspreide stations wordt de bestuurder
in staat gesteld vast te stellen waar hij zich op een gegeven ogen
blik bevindt, onverschillig of hij de aarde kan zien of dat deze door
een mistbank of sterke moesson volkomen onzichtbaar voor hem
is. Zo is het mogelijk, dat hij na uren vliegen toch juist boven het
vliegveld, waar hij wil landen, terecht kan komen.
Het schijnt alsof het vliegtuig, ver boven de aarde in de onme
telijke ruimte voortschietende, tijdens de peiling met een aantal
onzichtbare draden met de aarde is verbonden, die den bestuurder
dienen om in de juiste richting te vliegen.
De vluchten Holland-bidië, zoals deze door onze Koninklijke
Luchtvaartmaatschappij (K.L.M.) onder de energieke leiding van
zijn directeur Plesman sedert enige jaren worden volbracht, zouden
praktisch gesproken, zo niet onmogelijk zijn, dan toch een groot
deel aan veiligheid inboeten, indien deze vliegtuigen geen uitstekend
verzorgde radio-installatie aan boord hadden, waarmede een voort
durend contact met de aarde mogelijk is gemaakt. En heeft niet
de Melbourne-race weer opnieuw getoond hoe onontbeerlijk ener
zijds, maar ook hoe nuttig en aangenaam anderzijds de radio is.
Van ogenblik tot ogenblik heeft geheel Nederland onze
„Uiver” (Ooievaar), bemand met een viertal leden van het alles-
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zins bekwame K.L.M.-personeel, de heren Parmentier, Moll, van
Brugge en Prins, kunnen volgen. We hebben met hun aankomst
te Batavia meegeleefd, we hebben de ogenblikken van grote span
ning op de middag van 23 October meegemaakt, die voor hen een
zware strijd tegen de elementen was. Geteisterd door zwaar onweer,
zwervende boven de voor hen totaal onbekende gebieden van
Australië, zagen de bestuurders Parmentier en Moll zich helaas ge-

Van l.n.r.: van Brugge, Parmentier, Moll, Prins.

noodzaakt de glorieuze tocht, hoewel zo dicht tot het einddoel
genaderd, te onderbreken. Dank zij de radio konden door verschil
lende instanties, in het bizonder door den burgemeester van Albury
enige noodmaatregelen genomen worden, zodat het vliegtuig met
passagiers en bemanning ongedeerd, op een overigens ongeschikt
landingsterrein, door de hoogstbekwame bestuurders aan de grond
kon worden gezet.
Het is alweer dank zij de radio, dat heel Holland een paar dagen
later een zeer hartelijk gesprek van onzen Minister-President
Dr. Colijn en van den heer Plesman met de bemanning van de
Uiver in Melbourne kon beluisteren.
Bepalen we ons thans weer tot meer technische zaken.
In fig. 129 geven we de uitvoering van een modern grondstation.
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Het peilen geschiedt bij de luchtvaart in principe op volkomen
gelijke wijze als bij de scheepsvaart (§ 42).
De marconist aan boord van het vliegtuig (fig. 130) vraagt aan
een peilstation A van
een der luchthavens
peiling aan en zendt
daartoe een sein uit.
Een tweede en derde
grond-peilstation (B
en C) worden door
eerstgenoemd station
opgeroepen,
tenzij
deze al niet de oproep van het vlieg
tuig hebben gehoord,
en worden verzocht
mede het vliegtuig te
peilen.
(Foto Tclcfunkcn'.
De grondstations
Fig. 129. Radiopeilstation.
verrichten hun pei
lingen. Uit de stand
van de raamantennes
volgen de verschil
lende richtingen van
de stations, die B en
C aan A mededelen.
A bepaalt nu op de
kaart waar het vlieg
tuig zich moet be
vinden en deelt dit
aan den marconist
mede, die deze me
dedeling aan den be
stuurder overbrengt.
Deze ziet nu, als E F
de lijn is waarlangs
hij moet vliegen,
hoeveel hij uit de
Fig. 130. Radiopeiling voor een vliegtuig.
koers is geraakt; hij
zal dan ook direct de koers wijzigen en met grote zekerheid enige
uren later bij een landingshaven aankomen.
Bij voorkeur geeft men den marconist een plaats naast den be-
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stuurder, doch waar op de lange trajecten steeds twee piloten op
de „bok” zitten, zoals de term luidt, krijgt de marconist een plaats
in de passagiersruimte vlak achter den bestuurder.
Fig. 131 geeft een beeld van de positie van den marconist. De
morsesleutel met de rechterhand bedienende, zit hij te luisteren.
Rechts van het toestel is een trommel of haspel zichtbaar,
waarop de z.g. sleepantenne is opgewonden. Deze is circa 70 m
lang en hangt in de vlucht
ongeveer 30 cm (verticaal
gemeten) onder het toestel.
Deze antenne wordt alleen
gebruikt op lange trajecten.
Anders benut men een langs
het vliegtuig gespannen vaste
antenne (fig. 128). In fig.
132 geven we een afbeelding
van een Philips-N.S.F.-radioapparaat, dat als standaard
uitvoering geldt voor alle
vliegtuigen op de route Holland-Indië. Dit is dus ook het
apparaat, dat, bediend door
van Beukering, zich bevond
aan boord van de „Pelikaan”,
waarmede Smtrnoff, Soer,
van Beukering en Grosfeld in
een recordtijd van ruim 100
uren omsteeks kerstmis in
(Foto K.L.M.)
1933 van Amsterdam naar
Fig. 131. Marconist in een vliegtuig.
Batavia vlogen.
De bovenkast A bevat de kristalzender, waarmee men kan zenden
op golflengten van 600, 883, 900 en 942 m; daaronder bevindt zich
het ontvangtoestel B. De voor de toestellen nodige anodespanning
wordt verkregen met behulp van de omvormer C.
Het vliegtuig bezit een vaste- en een sleepantenne; .de laatste
is opgewonden op de haspel G. Het kastje E bevat de schakelaar,
waarmede de marconist van de ene op de andere antenne over
schakelt. Om de vaste antenne gelijkwaardig te maken met de
sleepantenne is een spoel D (antenneverlengspoel) in de eerstge
noemde opgenomen. Om controle te hebben op de eigen zending
is een ampèremeter F aangebracht. H stelt de morseleutel voor.
Soms kunnen boven de landingshaven de weersomstandigheden,
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o.a. door zware mist boven het vliegveld, zo zijn, dat het landen
zo goed als onmogelijk schijnt. Ook nu komt de radio weer te hulp
en we herinneren hier aan de landing van de „Pelikaan” op de
avond van 30 December 1933 na haar recordvlucht vice-versa
Amsterdam—Batavia. Er hing een dikke
mist boven het vliegveld Schiphol, waar
duizenden waren verzameld om de koene
vliegers te huldigen bij hun aankomst.
Voortdurend kwamen berichten binnen
van het steeds naderbij komende vlieg
tuig. Eindelijk .... het geronk van de
motoren, doch er was niets van het vlieg
tuig te zien; het zweefde enige honder
den meters boven Schiphol; het zicht was
zo slecht, dat de bestuurder Smirnoff de
landing niet kon uitvoeren met de ge
wone . hulpmiddelen. Het geronk der
motoren verstomde; gedurende een half
uur werd met steeds stijgende spanning
gewacht, totdat het plotseling weer werd
gehoord en bijna gelijktijdig het vlieg
tuig zichtbaar werd om enkele seconden
later over het vliegveld te rollen. Hoe
(Foio N.S.F.).
was
dit mogelijk? De radio had veilige
Fig. 132. Radio-installatie
a.b. van „Pelikaan” en
landing mogelijk gemaakt; hij was als
„Uiver".
gids tehulp gekomen. Enige weken, voor
dat deze historische tocht aanving, was door Philips-N.S.F. een
radiolandingsbaken geplaatst, hetwelk was geconstrueerd naar
aanwijzing van de Luchtvaartdienst van het Dep. van Waterstaat.
Daartoe was op een afstand van ca. 200 m van een der zijden van
het vliegveld een huisje geplaatst (fig. 133) met de nodige radio
apparatuur. De installatie werkt ais volgt:
Op het huisje (zie ook fig. 134) zijn een tweetal antennes op
gericht. Door de ene worden voortdurend twee punten en een lange
streep en door de andere drie punten uitgezonden, welke als lange
of korte fluittonen worden gehoord. De wijze, waarop de beide
antennes uitzenden, is zo gekozen, dat er een gebied is, waar men
alleen de streep en de punten, een gebied waar men alleen de punten
en een gebied waar men beide hoort en wel zo, dat op het ogenblik,
dat de onderbreking aan de ene kant wordt aangevuld door de
punten van de andere, zodat men in dit gebied een ononderbroken
fluittoon hoort. De vlieger zoekt nu dit gebied op en weet, dat
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hij altijd zo moet landen, dat hij bij de uitwijking naar rechts
fig. 134) de streep en de twee punten en naar links drie punten
hoort. Heeft hij dit gebied gevonden, dan zal hij bemerken dat
op een bepaald punt de
fluittoon geheel verdwijnt
om dan weer sterker te
worden; hij passeert op dat
ogenblik het zendhuisje. Hij
weet nu, dat hij ongeveer
200 m verder de grens van
!
/ï
het landingsterrein zal pas
seren, wat bovendien dan
\
nog wordt aangegeven door
een op de grens aange
É
bracht merkbctken, waarvan ..
de bestuurder een karakte- s
ristiek radiosein ontvangt. |
Geholpen door zijn hoogte- |
Foto N.S.F.
meter, kan de piloot nu
Fig. 133. Zendergebouw van
veilig gaan dalen er voor
radiolandingsbaken.
zorgende, dat hij steeds een
ononderbroken fluittoon hoort. Is hij dicht genoeg tot de aarde
genaderd, dan worden de lichtbakens wel zichtbaar en kan een
goede landing als verzekerd beschouwd worden. Echter vereist een
dergelijke landing altijd een
zeer ervaren piloot; alle
K.L.M. piloten worden voort
durend geoefend in het z.g.
„blindlanden” met behulp van
het radiolandingsbaken.
Wij merken nog op, dat de
havens Schiphol, Waalhaven
en Twente peilstations bezit
ten, terwijl het vliegveld Schip
hol, Waalhaven en Haam
stede voorzien zijn van een
Fig. 134. Tekens van het radiolandings
radiolandingsbaken, als zo
baken op Schiphol, Waalhaven en
pas beschreven.
Haamstede.
De perfecte grondorganisatie
van het vliegwezen in Europa met tientallen peilstations en radio
bakens maken het overbodig dat vliegtuigen voor het Europese
verkeer worden voorzien van richtingzoekers.

■

n

1
!i
I

I
■

Ü
;I
r

:

i
I
■

:
:

1 ;

-5

128
Voor de vliegtuigen van de Indië-route staat de zaak wel anders
en zou het nuttig zijn, indien ze eigen-peilingen kunnen doen, zoals
het ook bij schepen het geval is. Daarom zijn de nieuwste typen
vliegtuigen — de viermotorige „Adelaar” en F 22 — voorzien van
een richtingzoeker met radiogoniometer (§ 42).
In de laatste tijd is men bezig de bestaande vliegtuigen op de
Indië-route te voorzien van een kristalgestuurde kortegolf-installatie
(golflengte ongeveer 30 tot 60 meter), waardoor men over de gehele
weg in contact blijft met een der beide eindstations Bandoeng of
Amsterdam. Steeds geschiedt het verkeer radiotelegrafisch; alleen
kleine vliegtuigen voor binnenlands verkeer bezitten een telefonieontvanger in de cockpit, die door de bestuurder zelf bediend wordt.
§ 52.

Radio in dienst van Leger en Politie.

Wellicht heeft de behoefte aan snelle berichtgeving zich nooit
sterker doen gevoelen, dan bij de onderlinge strijd van de volkeren,
die helaas van de vroegste tijden af als een vloek op de mensheid
schijnt te rusten.
Ongetwijfeld hebben de Perzen, de Grieken en Romeinen zich
bediend van een soort lichttelegrafie, verkregen door fakkels of
vuren. Zo schreef Aristoteles, die omstreeks 350 v. Chr. leefde,
dat de Perzen het zover gebracht hadden dat de Koning in één dag
al het nieuws kon vernemen, dat er in zijn Aziatisch rijk plaats
vond. Van de Romeinen kent men zelfs de methode van hunne
fakkeltelegrafie. Natuurlijk speelde de draadtelegrafie in de oorlo
gen van de 19e eeuw een belangrijke rol; van telefonie was in de
Frans-Duitse oorlog (1870) nog geen sprake.
In de Boerenoorlog (1899) werden van Engelse zijde reeds
proeven genomen met enkele radiotoestellen, welke in militaire
wagens waren opgesteld. Het spreekt vanzelf, dat in de RussischJapanse oorlog (1904) het gebruik ai belangrijk groter was. In
beide oorlogen werd echter vooral gebruik gemaakt van de heliotelegrafie, waarbij men in spiegels opgevangen zonnestralen in de
desgewenste richting reflecteerde en de bundel volgens het morseschrift onderbrak. Zo kon men onder gunstige omstandigheden
zelfs afstanden van 100, ja zelfs 200 km overbruggen. Verder werd
ook gebruik gemaakt van zoeklichten, waarvoor een jaloeziescherm
was aangebracht en waarmede men de lichtbundel onderbrak en
zodoende morsetekens uitseinde, zodat men dus een vorm lichttelegrafie had.
Een sterke ontwikkeling onderging de militaire radio enkele
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jaren vóór en tijdens de wereldoorlog (1914—1918), welke
trouwens ook een zeer sterke stoot gaf aan de bouw van zenders
voor het wereldverkeer. (§ 43).
Natuurlijk zouden allerlei uitvindingen, en wel in het bizonder
die van de radiolamp, veel bijdragen tot de verbetering en de
perfectionering, zowel van de te gebruiken zenders als ontvangers.
In het algemeen zijn hieraan wel enkele bizondere eisen te stellen,
aangezien ze in de regel transportabel moeten zijn, eventueel ge
plaatst moeten worden in wagens, op rijwielen, gedragen moeten
worden door paarden of ezels of zelfs door manschappen. Ze
moeten dus enerzijds licht gebouwd worden, maar anderzijds zeer
soliedc zijn; ze moeten zeer eenvoudig in de bediening zijn; voor
het verkrijgen van de nodige electrische energie, en dit geldt in
het bizonder voor de
zender, moet een
doelmatige stroom
bron aanwezig zijn,
waartoe
batterijen
of een door een
motor of door handkracht aan te drijven
dynamo beschikbaar
moet zijn. Verder zal
het leger in het al
gemeen de beschik
king hebben over
auto’s met sterkere
zenders, welke bo
vendien voorzien zijn
(Foto N.S.F.).
van ontvangers voor
Fig. 135. Een zend-ontvanginstallatie voor politie
richtingontvangst
doeleinden.
(richtingzoeker), zo
dat ook peilingen kunnen worden gedaan.
Door N.S.F.-Philips zijn in de laatste jaren meerdere militaire
zend-ontvanginstallaties geconstrueerd.
Steeds meer wordt het ook bij de politie als een noodzakelijk
heid gevoeld de beschikking te hebben over transportabele instal
laties. Vooral in Amerika maakt de politie zeer veelvuldig gebruik
van de radio. Er rijden daar zeer vele politiebeambten met auto’s,
voorzien van radio-ontvangers, die afgestemd worden op een der
aan verschillende bureaux geplaatste zenders, waarvan ze voort
durend opdrachten ontvangen. In Engeland beschikt Scotland
R. Swierstra, Radio.
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Yard over een centrale radiozender en 250 met opvanginrichtingen
uitgeruste wagens. In ons land staat de radio tot zover in dienst
van de politie, dat deze op geregelde tijden via de omroepzenders
berichten door geeft, terwijl de Rotterdamse havenpolitie in
regelmatige radioverbinding staat met de wal.
Door NS.F.-Philips, wordt een draagbaar zend-ontvangapparaat
gebouwd, dat behalve voor militaire ook voor politiedoel
einden zeer geschikt is (fig. 135). Het linker deel is de ont
vanger, het rechter de zender; onder in de kast bevinden zich de
nodige batterijen. De zender is zowel voor telegrafie als voor
telefonie ingericht. Op de opengeslagen klep ziet men de morsesleutel. De microfoon is door middel van een gordel voor de
borst bevestigd.
§ 53-

Een moderne Omroepzender.

We willen het hoofdstuk over de ontwikkeling van de radio
techniek besluiten met een korte beschrijving van een moderne
omroepzender. Uit de aard van de zaak is aan de omroepzenders
in de loop van ongeveer 10 jaren zeer veel verbeterd, welke ver
beteringen vooral bestaan in de invoering en perfectionering van
de zendlampen en de voor de gelijkrichting nodige gelijkrichtlampen, in de invoering van de kristalbesturing, gewijzigde
antennebouw, nauwkeuriger dimensionering en afwerking van
allerlei onderdelen, enz.
Als voorbeeld willen we hier bespreken de omroepzender van
de NS.F. (golflengte 301,5 m) te Hilversum. Wij willen daarbij
het proces volgen, dat zich van de microfoon tot de antenne
voltrekt en zullen dit doen aan de hand van fig. 136.
Te onderscheiden zijn het zendergebouw met de mastantenne
(zie ook fig. 71), het studiogebouw en een uitzendgelegenheid
in een plaats buiten Hilversum, b.v. het Concertgebouw te
Amsterdam.
Beginnen we onze beschouwing met het studiogebouw. We
hebben hier een tweetal studio’s aangegeven (in het nieuwe
A.V.R.O.-studiogebouw zullen zich 6 hoofd- en 3 bijstudio’s
bevinden). Elk der hierin geplaatste microfoons heeft in de
bedieningskamer een versterker, evenals de daar opgestelde
gramofoon. De versterkte trillingen gaan naar een paneel of
schakelkast, bekend als het mengpaneel, waaraan ook de telefoon
lijn is aangesloten, die de laagfrequente trillingen van de buiten
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Hilversum gemaakte aansluiting — b.v. het Concertgebouw te
Amsterdam — aanvoert. De aldaar door de microfoons opge
vangen geluiden, worden als electrische trillingen doorgegeven
aan de in het gebouw, buiten de zaal, opgestelde versterker, terwijl
de bedienende persoon de sterkte van de trillingen regelt, die aan
de telefoonlijn worden doorgegeven.
Op het mengpaneel bevinden zich de diverse schakelaars, waar
door het mogelijk is een der 4 aangesloten versterkers, of elke
combinatie van deze op de studioversterker te schakelen. Verder
geschiedt de volumeregeling van het geluid door de 4 knoppen
onder op dit paneei aangegeven.
De bedienende persoon beluistert hier de radio-uitzending met
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Fig. 136.

Overzicht van de omrocpzender te Hilversum.

behulp van een ontvangtoestel met luidspreker of anders met hoofd
telefoon en regelt hiernaar het volume. Omdat een volumeregeling
op het gehoor niet altijd een betrouwbare maatstaf is, wordt boven
dien gecontroleerd met behulp van een z.g. programmaweter, een
meetinstrument, waarop de gemiddelde sterkte van de muziek of
spraak kan worden afgelezen.
Vanzelfsprekend heeft men hier ook de gelegenheid om op
verschillende punten der verschillende versterkers aftakkingen te
maken om het uitgezondene te beluisteren.
De studioversterker geeft de trillingen na versterking door aan
de telefoonlijn, waarna ze door de laagfrequentie-versterker in het
zendergebouw opnieuw worden versterkt tot zodanige sterkte, dat
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ze aanstonds kunnen dienen om de hoogfrequente trillingen te
moduleren.
Volgen we nu eerst de opwekking van de hoogfrequente trilIingen. In de kristaloscillator (kristaltrap) worden de hoog
frequente trillingen opgewekt, die daarna worden versterkt ïn een
speciale versterker.
De verkregen versterkte hoogfrequente trillingen komen nu in
de modulator, waar ze worden gemoduleerd door pas genoemde
laagfrequente trillingen. De gemoduleerde hoogfrequente trillingen
'SST*

|
:

(Foto N.S.F.).

Fig. 137. Kijkje op de Hilversumse zender.

worden daarna toegevoerd aan de eigenlijke eindversterkertrap,
ook wel energietrap genoemd. Gebruikt men alleen het eerste deel
of de kleine energietrap (schakelaar naar onder op de contacten
A), dan worden de daardoor versterkte trillingen aan de antenne
afgegeven; er wordt nu gewerkt met een klein vermogen (7 kW).
Schakelt men over op de twee contacten B, dan wordt daardoor
de grote energietrap ingeschakeld en zendt men met groot ver
mogen (25 kW). Men heeft dan op de „versterkte zender,) over
geschakeld, zoals de term in de omroep luidt. De voor de ver
schillende lampen nodige gelijkspanning (anodespanning) wordt
verkregen met behulp van verschillende gelijkrichters of gelijkrichterbatterijen. De grote zendlampen krijgen een spanning
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van 15000 V; voor de andere trappen zijn de spanningen lager.
Voor de voeding van de gloeidraden der verschillende gelijkrichters, modulatorlampen en zendlampen maakt men gebruik van
een omvormer, een machine, die aangesloten op het wisselstroomnet, gelijkstroom levert. In fig. 137 geven we nog een kijkje op
een deel, n.1. op de grote energietrap van de zender in het zendergebouw van de N.S.F.
Midden op de foto ziet men drie lange metalen cylinders met
glazen bovenstuk; dit zijn 3 zendlampen elk van 100 kW. De
hangende platen rechts hiervan vormen gezamenlijk de antennecondensator, terwijl de spoel daarboven de antennespoel is;
hiermede geschiedt de afstemming van de antenne. Links van de
zendlampen ziet men nog een spoelenstel; dit behoort bij de kleine
energietrap en wordt dus gebruikt, als met 7 kW wordt gezonden.
Met deze 7 kW, respectievelijk 25 kW wordt het antennevermogen
(§ 15) bedoeld.

-

VIJFDE HOOFDSTUK.
ENIGE BIZONDERE RADIOTECHNISCHE TOEPASSINGEN.

§ 54.

Inleiding.

Hebben we ons in het voorgaande uitsluitend bezig gehouden
met het probleem van de draadloze overdracht, in dit hoofdstuk
willen we nog een en ander bespreken, waarvan de ontwikkeling,
dank zij de radiotechnische kennis, mogelijk was. Denken we
b.v. aan de geluidsversterking, die, voordat men dit door
de radio had geleerd, zo niet ónmogelijk, dan toch zeer
gebrekkig was.
Zo zijn er zeer vele aanverwante en tevens interessante toepas
singen, die ongetwijfeld de belangstelling hebben van velen. Daarbij
komt nog de invoering van de foto-electrische cel, die nog vele
nieuwe toepassingsmogelijkheden heeft geopend.
In dit hoofdstuk hebben we nu getracht iets uit dit rijke gebied
bij elkaar te brengen.
§ 55.

Electro-muziekinstrumenten.

In meer dan één richting heeft men van de radiowetenschap
gebruik gemaakt om muziekinstrumenten te bouwen, waarbij de
toonvoortbrenging, ofwel de versterking van deze, langs electrische
weg geschiedt. Tot nog toe hebben deze geen grote opgang gemaakt.
Mag dit deels toegeschreven worden aan de omstandigheid dat
musici in het algemeen weinig technisch voelen, voor een groot
deel ligt de oorzaak wel hierin dat de voortgebrachte klanken anders
zijn dan van de bekende instrumenten, wellicht vaak wat zeer
ongewoon, terwijl bovendien de toonvoortbrenging soms een geheel
andere is en de speelmogelijkheden en de klanken zo afwijkend,
dat bizondere oefening nodig is en speciale muziek voor deze
instrumenten geschreven zal moeten worden om deze ten volle tot
hun recht te doen komen. Van de zeer vele pogingen, die men
gedaan heeft om nieuwe instrumenten, die we electro-muziek-
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instrumenten zullen noemen, te scheppen, willen we hier enkele
noemen.
A. De instrumenten van Lee de Lorest, Jörg Mager, e.a.
Wanneer men door een schakeling als in fig. 104 een trilling
doet ontstaan en in de anodekring een telefoon opneemt, dan zal,
bij goed gekozen onderdelen, de ontstaande trilling laagfrequent
zijn en zal de telefoon een toon voortbrengen. Verdraait men ver
volgens de condensator, dan verandert men de frequentie van het
trillingssysteem en men kan de toon hoger of lager maken. Met
enige oefening kan men do, re, mi, enz. laten horen. Zou men in
plaats van een draaibare condensator een aantal vaste condensatoren
nemen van verschillende grootte, die men in volgorde zou inscha
kelen door drukknoppen, dan zou daarmede hetzelfde zijn te
bereiken en zou men een toetseninstrument kunnen maken.
De Amerikaan Lee de Forest plaatste op een cylinder een aantal
contacten, corresponderend op verschillende condensatoren; bij het
draaien van de cylinder bracht hij een wijsje voort. De voort
gebrachte geluiden waren vrijwel zuivere tonen, zodat de muzikale
indruk zeer sober was.
De Duitse onderwijzer en organist Jörg Mager heeft sedert
vele jaren met bovengenoemde principes geëxperimenteerd en
kwam in 1927 uit met een eenstemmig toetseninstrument, de
„Sphdrophon”, dat hij nadien nog belangrijk heeft uitgebreid
tot zijn vijfstemmig transportabele orgel, dat hij een „Partiturophon” noemt. Bij dit instrument is de octaafonderverdeling
veel verder doorgevoerd dan bij alle thans bestaande toetseninstrumenten, zodat het geheel andere klankmogelijkheden
biedt, terwijl men er meerstemmig op kan spelen en bovendien
practisch alle denkbare geluiden kan voortbrengen, waartoe be
halve electrische trillingskringen verschillende telefoons en luid
sprekers en allerlei voorwerpen in het instrument zijn ondergebracht
voor klankvoortbrenging.
Slechts een enkele maal kreeg Mager, die in armoede leeft, de
gelegenheid zijn instrument practisch bruikbaar te maken.
Ook werd door de Duitsers Helberger en Lertes een toetsen
instrument geconstrueerd, het „Hellertion”, dat van meerdere
toetsenrijen (manuaals) voorzien is en waarbij men meerstemmig
kan spelen. Bij dit instrument wordt de toonhoogte niet veranderd
door een andere condensator, maar door het inschakelen van een
andere weerstand. Deze weerstand bevindt zich onder een metalen
snaar. Drukt men een toets naar beneden, dan drukt men daar
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de snaar op de weerstand; de grootte van de nu ingeschakelde
weerstand bepaalt de toonhoogte.
B. Het instrument van Theremin (Thereminvox of Aetherphon).
De Rus L. Theremin kwam in 1924 met een electro-instrument,
dat wel een zeer verrassende indruk maakt, wanneer men ziet hoe
de voortbrenging van het geluid geschiedt. De bespeler maakt
bewegingen met een van zijn handen ten opzichte van het instrument
en ontlokt daaraan allerlei tonen, alsof hij ze uit de lucht grijpt.
Het principe, waarop dit instrument werkt, is volkomen het
zelfde, als dat waardoor we in § 32 het geluid van de mexikaanse
hond zagen ontstaan. Theremin heeft het beestje alleen getemd.
Als twee trillingen, die een hoorbare frequentie met elkaar ver
schillen (b.v. 1000 c/sec) in een ontvangtoestel samen komen, zal
een toon van 1000 c/sec ontstaan. Theremin bouwde een apparaat,
waarin hij twee trillingskringen opnam. De ene brengt een hoog
frequente trilling van volkomen constante frequentie voort, terwijl
van de andere de frequentie is te wijzigen; deze kan worden ver
anderd door den bespeler en wel als volgt: Aan de trillingskring
is verbonden een staafje, dat boven het instrument uitsteekt. Raakt
men dit staafje aan, dan hoort men niets. Laat men het los, dan
vormt zich een soort condensator tussen de hand en het staafje en
daarmede wijzigt zich de eigen-frequentie van de trillingskring, die
nu verschilt met die van de andere kring. Daardoor ontstaat er een
toon, waarvan de hoogte bepaald wordt door het frequentieverschil.
Bij het loslaten van de staaf (speelantenne) hoort men eerst een
hoge toon, die lager wordt, naarmate men de hand verder daarvan
verwijdert. Zo doorloopt men over een afstand van 1 m 3 of 4
octaven. Om te verkrijgen, dat de tonen niet geleidelijk in elkaar
overgaan als bij een sirene, heeft de bespeler in zijn linkerhand
een drukknop, waarmede hij de luidspreker in en uit kan schakelen.
De sterkte van het geluid wordt geregeld door de linkerhand, meer
of minder diep in een ring te steken; hier wordt ook gebruik
gemaakt van de capaciteitswerking. Een andere methode, die meer
schijnt toegepast te worden is die, waarbij men met de voet een
schakelaar bedient, die parallel aan de luidspreker een meer of
minder grote weerstand schakelt.
In 1932 hoorden wij op het instrument van Theremin enige
melodieën op niet onverdienstelijke wijze voortbrengen. Men kan
het instrument beluisteren van de gramofoonplaat H.M.V. B—3626.
Aanvankelijk was het instrument zo geconstrueerd, dat het
evenals dat van Lee de Forest, eigenlijk alleen tonen voortbracht.
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Later heeft Theremin een instrument vervaardigd, dat ook boven
tonen voortbrengt, waardoor het geluid klankrijker werd. Theremin
heeft verder nog een instrument met toetsenbord en een, dat enige
gelijkenis vertoont met een cello, gemaakt. Ongetwijfeld is het wel
een succes voor den uitvinder, dat zijn instrument is opgenomen
in het Philadelphia Symphonie orkest, waarvan Leopold Stokowski
dirigent is. In Frankrijk heeft Maurice Martinot op het zelfde
principe als dat van Theremin een instrument uitgewerkt, dat hij
„Ondes Musical” (muzikale golven) noemt, en waarmede men
meerstemmige effecten schijnt te kunnen verkrijgen.
C. Het instruin ent van Trautwein (Trautonium).
Destijds werd het eerst door Helmholtz een verklaring gegeven
van het wezen van een klank, dat daarin bestaat dat de eigenlijke
toon (grondtoon) vergezeld is van een meer of minder groot aantal
boventonen (trillingen van hogere frequentie). Geheel bevredigend
bleek deze verklaring, in het bizonder voor de door de mens voort
gebrachte geluiden, in alle bizonderheden niet. Een aanvulling, die
de Duitse physioloog Hennann op deze theorie gaf, overwon
meerdere bezwaren. De Duitser Dr. Ing. T. Trautwein meent echter
een theorie gevonden te hebben, die aansluit op die van beide
genoemde geleerden en waardoor hij de moeilijkheden wel geheel
meent overwonnen te hebben. Volgens hem zal, als iemand b.v.
de toon al zingt, de grondtoon van 435 c/sec voortbrengen, maar
bovendien vooral één boventoon in de buurt van 5000 c/sec, die
telkens, als een nieuwe trilling (periode) van de grondtoon begint,
ook aanvangt, maar in het verloop van die trilling uitsterft.
Van deze theorie uitgaande heeft hij in 1929 een instrument
gemaakt, waarin hij verschillende grondtonen kan doen ontstaan,
die hij dan kan aanvullen met boventonen, welke voortdurend bij
elke nieuwe periode aanvangen. Op deze wijze is het hem gelukt
met zijn „trautonium” meer of minder nauwkeurig allerlei klanken
van mensen, dieren en instrumenten na te bootsen.
Bij de eerste uitvoering van zijn instrument maakte hij gebruik
van een snaar, evenals Helberger en Lertes. Drukt men deze ergens
door de vinger naar beneden, dan drukt hij tegen een weerstand,
die deel uit maakt van de trillingskring van de grondtoon.
Drukt hij meer of minder ver van het einde van de snaar, dan
is een andere weerstand ingeschakeld en ontstaat een andere
grondtoon. De klank kan hij nu verder regelen door de frequentie
te regelen van de andere trillingskringen, die de boventonen
moeten leveren. Voor het voortbrengen van een melodie drukt
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men op verschillende plaatsen van de snaar, die zelf geen geluid
voortbrengt. Demonstraties met dit apparaat in 1932 te Amster
dam gegeven, waren niet algemeen overtuigend voor een grote
klankschoonheid.
D. De snaarinstrumenten van Nernst en van Vierling.
Van geheel andere aard is de toepassing, die Prof. Dr. W.
Nernst aan de radiotechniek ontleend heeft en welke is uitgevoerd
door de pianofabriek van C. Bechstein in samenwerking met Siemens.
Een piano, een vleugel, een viool, een cello, enz. geven
door de bouw van de kast een grote versterking van de door
de snaar voortgebrachte geluiden. Het schot, waarop de snaar ge
spannen is, gaat meeklinken of resoneren, waarom men spreekt van
een resonantiebodem. Het zijn verder de samenstelling en de bouw
van dit schot, trouwens van de gehele kast, die de klank van het
instrument bepalen.
Nernst gebruikt geen resonantiebodem en zet de mechanische
trillingen van de snaar direct om in electrische, die nu naar wille
keur kunnen worden versterkt. De omzetting van de mechanische
in electrische trillingen geschiedt doordat aan het einde boven de
stalen snaren een magneet-systeem is geplaatst, waarin zich een
spoeltje bevindt. Zodra de snaar trilt, ontstaan overeenkomstige
veranderingen in het magnetisch veld en er worden ook overeen
komstige electrische trillingen in het spoeltje opgewekt. Zo bezit nu
de Neo-Bechsteinvleugel voor elke groep gelijkgestemde snaren een
opnemer (men gebruikt de o.i. ietwat verwarrende naam microfoon)
en telt daarvan in het geheel 18 stuks. De trillingen worden, na
versterkt te zijn, door een luidspreker in geluid omgezet.
Het uiterlijk van het instrument is als van een gewone vleugel.
De aanslag van het instrument is belangrijk lichter dan van het
gewone; de sterkte van de toon wordt geregeld met een pedaal.
Een toon kan verder ca. 3 X zo lang worden aangehouden (ca.
1 minuut), waarbij binnen die tijd de sterkte kan worden gewijzigd.
Toch blijft altijd nog een sterkere inzet als bij een piano kenmer
kend, hetgeen in het hoge register het sterkst uitkomt. Laat men de
snaren vrij uit trillen, dan benadert men enigszins het geluid van
een orgel, wat vooral voor de lage tonen geldt. Dempt men de
trillingen, dan krijgt men meer de benadering van een spinet.
Stelt men de versterker buiten werking, dan brengt het instrument
zeer zwakke klanken voort, wat bij oefening van voordeel kan zijn.
Voor de radioliefhebber is een ontvangapparaat ingebouwd, terwijl
de luidspreker gebouwd is in een afzonderlijke kast, die ook met
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een gramofoonmachine is uitgerust, welke vanaf het toetsenbord
is te bedienen.
Men kan de Neo-Bechsteinvleugel beluisteren van de gramofoonplaten: Bechstein 1001, H.M.V. B—4432, H.M.V. B—4438,
H.M.V. C—2567, Columbia CB—718 en Columbia CB—657.
Door den Duitser O. Vierling is vrijwel gelijktijdig als door
Nernst een soortgelijke methode toegepast bij zijn: „Electrochord”
en heeft in enkele richtingen wijzigingen aangebracht en andere
mogelijkheden geschapen.
Zo gaat Vierling uit van de gedachte, dat de bespeler zoveel
mogelijk zijn persoonlijkheid in het spel moet kunnen leggen,
o.a. door meer of minder krachtige aanslag, waarom hij dan ook
de gewone mechanische uitvoering van de vleugel handhaaft.
Overigens kan men bij dit instrument het klankkarakter ook
wijzigen.
§ 56.

-

Met de Radiosonde naar de Stratosfeer.

Voor het onderzoek naar de temperatuur, luchtdruk en andere
gegevens in de luchtlagen, hoog boven de aarde, wordt sinds lang
gebruik gemaakt van registrerende instrumenten, die onder aan een
kleine gummi luchtballon worden opgehangen (fig.
138). De ballon met het daaronder hangende kleine
instrumentarium — gewoonlijk in een licht mandje ver
pakt — heet registrerende ballon of ballonsonde. De
ballon stijgt met een constante snelheid omhoog, waar
bij hij steeds meer uitzet om op vele kilometers hoogte
in de stratosfeer te barsten. Gedurende de stijging
worden lichtdruk, temperatuur en vochtigheid geregis
treerd. Direct bij het springen van de ballon ontplooit
zich een valscherm, zodat het mandje met de daarin p. 13g
opgeborgen apparaten weer met constante snelheid daalt Ballon met
valscherm en
en weer behouden op de aarde terecht komt.
radiosonde.
Geschiedt de daling op het land, dan zal het mandje
allicht gevonden worden en wordt gewoonlijk onmiddellijk voldaan
aan het op de sonde vermelde verzoek het geheel op te zenden aan
het betreffende meteorologisch instituut. Echter duurt het soms
weken alvorens het toestel door een of ander gevonden wordt en men
de gegevens ter bestemder plaats krijgt, b.v. als het in een bos is
gevallen. Bovendien blijven boven zeeën en oerwouden dergelijke
metingen zonder resultaat.
Toen dan ook in 1927 de Russische geleerde Prof. Moltchanoff
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uit Leningrad op een congres te Leipzig de door hem ontwikkelde
radiosonde besprak, waardoor het mogelijk was om ogenblikkelijk
de door een opstijgend klein instrumentarium verrichte waarne
mingen door middel van radio over te brengen, waren eigenlijk
ineens vele bezwaren van de oude methode ondervangen.
Deze radiosonde heeft in de meteorologie reeds een grote opgang
gemaakt. Het is ook geen wonder, dat, toen in 1933 geleerden
uit alle delen van de wereld naar het Poolgebied trokken om daar
diverse waarnemingen te doen (het Internationale Pooijaar), daar
een zeer veelvuldig gebruik gemaakt is van de radiosonde. Bij dit
onderzoek kreeg men metingen tot op hoogten van 18 a 19 km,
dus hoog in de stratosfeer, daar deze op circa 10 km hoogte begint;
het daaronder liggende heet troposfeer.
Natuurlijk stelt men er steeds prijs op de radiosonde, evenals
het registreerinstrument bij de oplating van een ballonsonde, weer
terug te ontvangen. Al gaat echter
een exemplaar verloren, dan heeft
/
men toch de daardoor verkregen
metingen in zijn bezit.
Het feit, dat men direct over de
gegevens beschikt, kan van buiten
gewoon belang zijn voor de zich
• V£
steeds meer ontwikkelende lucht
vaart, die vooral is aangewezen op
vele betrouwbare meteorologische
(Foto Mil. Luchtvaart).
gegevens.
Fig. 139. Radiosonde.
De radiosonde is uitgevoerd als
een celluloid doosje van ca 45 cm lengte, 20 cm hoogte en 15 cm
diepte en weegt ca. 1,6 kg. Het hangt onder aan een met water
stof gevulde, gummi ballon. Dit doosje is verdeeld in drie compar
timenten (fig. 139), waarvan het linker een miniatuur radiozendstation bevat, het middelste de stroombronnen en het rechter de
meteorologische instrumenten. Links onder ziet men de antenne
(deels opgerold) hangen. Het uiterst eenvoudige zendertje, voor
zien van een enkele triode, moet, zendende met 2,5 a 3 watt (golf
lengte 52 m), zeker een afstand van 250 a 300 km kunnen over
bruggen; dit in verband met het afdrijven van de ballon.
Deze zender zendt bij bepaalde luchtdrukken en bij bepaalde
temperaturen bepaalde morseseinen uit. Om dit te bereiken zijn
aan de doosbarometer en de metaalthermometer lange armen be
vestigd; elk van deze armen beweegt zich over een contactbaan.
Op elk contact wordt een bepaald morseteken uitgezonden, wat
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bereikt wordt doordat zich in het kastje een asje, voorzien met ver
schillende gevormde contactschijfjes, bevindt en welk asje wordt
aangedreven door de windvleugel onder aan het kastje. (Om te
voorkomen dat het gehele doosje zal gaan draaien, zijn aan de
einden nog twee gebogen wiekjes bevestigd). Staat nu b.v. de
arm van de thermometer op een bepaald contact, dan zal de anodestroom, die over deze arm en dat contact gaat, over een der
draaiende schijfjes, dat op dat contact correspondeert onderbroken
of wel tot stand gebracht worden, zodat b.v. vier korte stroomsluitingen plaats vinden. Er worden dan gedurende vier korte tijddeeltjes golven uitgezonden, die door de waarneempost opgevangen
worden als vier punten, welke de letter h vormen (h = • • • •).
Op het station, dat de radiosonde heeft laten opstijgen, luistert
men dus direct na de opstijging naar hetgeen de sonde seint en
tekent de uitgezonden letters en tekens op. Men weet precies bij
welke druk en bij welke temperatuur een bepaald teken gehoord
moet worden. Uit de volgorde der tekens is op te maken hoe het
verloop van de drukking en de temperatuur is. De hoogten berekent
men uit de tijd en de stijgsnelheid, die ca. 5 m/sec bedraagt.
In bijgaand staatje geven we het resultaat van de metingen uit
een grote reeks, welke op deze wijze verkregen zijn bij een meting
op 30 Juni 1933 te Soesterberg.
hoogte in
meters
500
1000
3000
5000
10000
10950
15000
18500

luchtdruk in
millibar
1016
901
704
545
272
236
129

:

:

i

temperatuur in
C.

—
—
—
—
—

17,2
8,2
0,1
12,2
43,8
49,4
43,6 (ca. )
41,7 (ca. )
j

Wij merken hierbij op, dat de temperatuur tot op een bepaalde
hoogte daalt, welke de grens van de stratosfeer is (10,95 km) om
daarna weer te stijgen. Deze stratosfeergrens werd bereikt na
35 minuten. De laatste drukmeting was bij dit instrument op
15,5 km, terwijl de temperatuurmeting daar op gehele graden
nauwkeurig was.
De luchtdruk is hier aangegeven in millibar; 1 bar is de druk
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van 106 dyne op 1 cm2, d.w.z. van ca. = 981 gram per cm2, zodat
1 millibar ca. 0,981 gram per cm2 is.
§ 57.

Dieptemeting op zee door het Ultrasonore-echolood.

We hebben in § 42 gewezen op het grote nut, dat de radio voor
den zeeman heeft. De radiopeilingen kunnen hem volkomen op de
hoogte houden van zijn plaats op zee. Toch heeft hij hieraan nog
niet altijd genoeg, vooral als hij zich bevindt in zeestraten of in
gebieden van klippen en riffen. Hij heeft dan voortdurend te
„loden”. Kan dit loden bij langzaam lopende, kleine schepen op
ondiep water geschieden met behulp van een stok of een aan een
lijn uitgeworpen lood, bij de grote zeeschepen is deze methode niet
mogelijk door de grote snelheid en grote diepte; toch was men
tot zeer ver in de vorige eeuw op een dergelijke eenvoudige
loodmethode aangewezen. Een verbetering bracht het z.g. echolood,
dat aanvankelijk hierin bestond, dat men met behulp van een klok
geluidstrillingen naar de bodem van de zee uitzond en door de
met behulp van een microfoon opgevangen echo de diepte bepaalde.
Men weet n.1. dat de voortplantingssnelheid der geluidstrillingen
in zeewater ca. 1500 m/sec bedraagt. Meet men de tijd tussen het
ogenblik van het uitgaande en het ontvangen geluid, dan is de
diepte te berekenen. Deze methode heeft echter meerdere bezwaren.
Voor nauwkeurige metingen moet men de golven in een nauwe
bundel uitzenden en dit is mogelijk als de geluidsbron groot
is t.o.v. de lengte der golven; bovendien leerde de ervaring, dat
een geluidsbron ten hoogste een diameter mag hebben van 50 cm.
Dit voerde tot het gebruik van golven van geringe lengte, waarvan
de frequentie belangrijk boven de gehoorgrens van de mens
(15000 c/sec) ligt en die men idtrasonore (ultra = aan gene zijde;
sontis = klank of geluid) golven noemt.
Dit zijn dus golven in de stof en geen radiogolven. Dat we
echter toch op deze inrichting hier de aandacht vestigen ligt daar
aan, dat voor de uitwerking van dit principe gebruik gemaakt
moest worden van diverse middelen uit de radiotechniek.
Het ultrasonore-echolood werkt als volgt:
Onder in de scheepswand, dicht bij de kiel is aan de binnenzijde
een zware metalen pot aangebracht, waarin zich de z.g. Langevin
Projector bevindt (aldus genoemd naar de grote Franse natuur
kundige P. Langevin). Deze bestaat uit een kwarts-oscillator (§ 50),
die hier gevormd wordt door twee dikke stalen platen van 3 cm
dikte. Tassen deze twee platen is, als een mozaik, een laagje van
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op maat geslepen kwartskristallen — ongeveer ter grootte van een
cent — gelegd; deze hebben allen eenzelfde eigen-frequentie, zodat
het geheel ook die eigen-frequentie heeft; gewoonlijk is deze
37000 c/sec. Door een electrische oscillator worden aan de twee
platen electrische trillingen van deze frequentie toegevoerd. Het
gevolg daarvan is, dat de onderste
der stalen platen een mechanische
trilling van de zelfde frequentie
volbrengt. Deze trillingen veroor
zaken ultrasonore golven in de
watermassa. De golven worden als
een nauwe bundel van circa 20°
naar beneden gezonden. Na terug
kaatsing tegen het bodemoppervlak
van de zee bereiken ze aanstonds
weer de kwartsoscillator. Men moet
zich nu voorstellen, dat tijdens het
uitzenden van de golven de oscil
lator maar heel even getrild heeft.
Als dan de teruggekaatste golven
deze weer bereiken, begint de oscil
lator opnieuw te trillen en wekt nu
electrische trillingen op, die door
(Foto Radio Holland).
middel van een radio versterker Fig. HO. Ultrasonore echometer.
worden versterkt. Het tijdsverschil
tussen het uitgaan en het ontvangen
van dit signaal bepaalt bij een gegeven voortplantingssnelheid
(gemiddeld 1500 m/sec) de diepte. Door een kunstig geconstrueerd
apparaat (fig. 140), dat op de
brug van het schip is geplaatst,
VADEM.
..
.
.
wordt
deze berekening overbo
, 0
10 X 30 40 SQ GQ J0 ' 90
dig gemaakt, zodat men direct
de diepte op een schaal af
lezen kan. Daartoe kijkt men
METER:
naar een schaal (fig. l4l),
: • :rd;
waarop, als niet wordt uitge
Zendtand.
Echotand
zonden, een rech te lichtlij nontFig. Hl. Schaal van het Ultrasonore- staat. Zodra een sein wordt uit
echolood.
gezonden, ontstaat aan het be
gin van de schaal een scherpe piek of tand (zendtand); zodra het
sein terugkomt, wordt opnieuw een tand in de lijn gevormd (echotand). De afstand op de schaal, die in vadem en in meter geijkt
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is, geeft direct aan hoe groot de diepte is. Het toestel is verder zo
geconstrueerd, dat het elke seconde een sein uitzendt, zodat men
bij waarneming van de schaal voortdurend precies weet hoe groot
de diepte is en hoe deze eventueel varieert. Een voordeel van de
ultrasonore-golven is nog. dat de meting niet gestoord wordt door
de hoorbare geluidsgolven, als ontstaan door stampen van het schip,
schroefgeluiden enz., terwijl bij oorlogsdoeleinden de onhoorbaar
heid een belangrijke voorwaarde is.
§ 58.

Foto-electrische cellen.

We moeten even buiten het gebied van de radiotechniek gaan om
een toestel te leren kennen, dat, zoals we straks zullen zien, een
belangrijke toepassing heeft gevonden in de radiotechniek. We
bedoelen de foto-electrische cel. Hieronder moet men verstaan een
toestel, waar bij daarop of daarin vallende lichtstralen (photos =
licht) — ook infrarode of ultraviolette stralen — een electrisch
verschijnsel optreedt. Men onderscheidt drie soorten, n.l. de fotoemissiecel, de foto-geleidingscel en de foto-spanningscel.
A. De foto-emissiecel.
Deze bestaat uit een glazen ballon (fig. 142), welke luchtledig
gemaakt is (vacuumcel), soms met enig edelgas — ge
woonlijk argon — gevuld is (gascel). Een deel van de
binnenwand van het glas is van een zilverlaagje voor
zien, waarop een zeer dun laagje van een z.g. alkali
metaal, gewoonlijk kalium of caestum is neergeslagen.
Binnen in de ballonruimte is b.v. een dubbel ge
vouwen draad aangebracht, die met één pen onder
aan de lamp is verbonden. Het zilverlaagje is met
een verbindingsschroefje op de top van de ballon'
verbonden. Het eigenaardige van dit toestel is nu,
dat, zodra lichtstralen op het kalium- of caesiumlaagje
vallen, hieruit electronen worden vrijgemaakt, d.w.z.
Fig. 142. deze stoffen zenden daardoor electronen in de ballonPhilips foto- ruimte, m.a.w. er treedt electronenemissie op, waarom
emissiecel.
men spreekt van een emissiecel (emitteren = uit
zenden). Verbindt men de dubbelgevouwen draad
aan de + pool en het zilverlaagje aan de — pool van een batterij
(fig. 143), dan zullen de electronen door de draad in de ballon
worden aangezogen; de batterij stuurt ze weer naar het zilverlaagje,
waarna ze weer opnieuw worden geëmitteerd. Zo ontstaat er een
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heel geringe stroom, een foto-electrische stroom. De dubbel ge
vouwen draad heet de anode, het zilverlaagje de kathode.
Aangezien deze stroom een waarde van enkele micro-ampères
(millioenste ampères) heeft, is hij door
Electroneneen zeer gevoelige meter aan te tonen.
stroom
Beschikt men hierover niet, dan kan de Ucht
radiolamp ons helpen. Daartoe brengt
men in de kathodeleiding een grote weer
stand R aan (b.v. 4 a 6 millioen ohm), zo
LI
als fig. 144 laat zien. De foto-electrische
stroom, gaande door deze weerstand, doet
een spanningsverschil aan de uiteinden,
Batterij
dus tussen a en b, ontstaan. De punten
a en b verbinden we met het rooster en de Fig. H3. Bij invallend licht
gloeidraad van een radiolamp, zodat een ontstaat door de batterij een
tussen a en b optredend spanningsverschil foto-electrisch stroompje,
zich tussen rooster en gloeidraad laat gevoelen, met het gevolg,
dat de anodestroom wordt beïnvloed. Volgen we even het proces.
Gesteld, dat geen licht in de cel valt; dan vloeit er ook
geen foto-electrische
Triode
Fotocel
stroom. Doordat de
a
gloeidraad van de
Ucht
radiolamp wordt ver
hit, zal er een anode
stroom optreden, wel
I!
ke aangegeven wordt
b
door de milli-ampèreXL
meter
mA.
+
Neem nu eens aan,
Fig. 144. Schakeling voor een foto-emissiecel. dat er licht in de cel
valt. Dan ontstaat er
direct een foto-electrisch stroompje en een spanningsverschil tussen
a en b. Daarbij wordt a positief ten opzichte van b, want de electronen stromen van b naar a, zodat het rooster positief wordt; dit
kan men ook direct inzien, als men bedenkt, dat het licht de electronen uit het zilverlaagje trekt, dat ze op zijn beurt weer onttrekt
aan het rooster, terwijl de weerstand zo groot is, dat de electronen
van de — pool van de batterij niet zo snel kunnen worden aange
voerd. Het resultaat zal zijn, dat er nu een grotere anodestroom
ontstaat. Zou men licht, dat voortdurend in sterkte wisselt, in de
cel laten vallen, dan zou men een anodestroom verkrijgen, die deze
veranderingen weergeeft, wat de meter ook zou aangeven.
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Indien het aantal flikkeringen van het licht groot wordt, dan zal
de wijzer van de meter dit niet kunnen volgen. In plaats van de
meter zou men dan b.v. een telefoon of luidspreker in de anodekring
van de lamp kunnen schakelen; deze zou dan een toon vóórt
brengen. Zo zijn dan lichtvariaties in geluidstrillingen om te zetten.
Het foto-emissie-effect werd in 1888 ontdekt door den Duitsen
natuurkundige Hallwachs.
B. De foto-geleidingscel.
Sommige stoffen, maar in het bizonder het metaloïd seleen,
bezitten de merkwaardige eigenschap, dat deze de electrische stroom
beter geleiden, naarmate er meer licht
Licht
op valt.
Gesteld, dat men in een electrische
geleiding tussen twee metalen plaatjes
een stukje seleen geklemd heeft (fig.
145). Bevindt dit stelsel zich in het
duister, dan komt maar een zeer gering
Seleen
stroompje tot stand, omdat het seleen
een grote weerstand bezit. Niet zodra
laat men licht daarop vallen, of de
Fig 145. Principe van de stroom neemt niet onbelangrijk toe,
foto-geleidingscel.
m.a.w. het geleidingsvermogen van het
seleen wordt sterk vergroot; vandaar dat men spreekt van een
foto-geleidingscel. Deze cel blijft in dit werkje verder vrijwel buiten
beschouwing. Hij werd in 1873 ontdekt door de Engelse ingenieurs
May en Villoughby Srnith.
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C. De foto-spanningscel.
Neem eens aan, dat men een plaatje roodkoper a (fig. 146) aan
een van de zijden laat oxyderen, zo
Licht
dat zich daarop een vrij dik laagje
koperoxydule b vormt, waarna men
het allerbovenste laagje van dit oxydule weer omzet in zuiver koper c.
Daardoor wordt het oxydule als het
ware overtrokken met een zo dun Fig 146. Principe van de fotokoperlaagje, dat de lichtstralen daar
spanningscel.
nog gemakkelijk doorheen kunnen
gaan. Laat men nu licht op dit laagje vallen, dan dringen de stralen
door tot in de.oxydulelaag en nu doet zich het merkwaardig ver
schijnsel voor, dat de koperplaat a negatief en het doorzichtige
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koperlaagje c positief geladen wordt. Verbindt men deze twee met
een gevoelige milli-ampèremeter, dan geeft deze een uitslag. Hoe
groter de hoeveelheid licht is, die op het koperlaagje valt, hoe
groter de lading en hoe hoger de opgewekte spanning is (en hoe
groter de meteruitslag is). Daarom spreekt men van een fotospanningscel. Deze cel, die tegenwoordig in de verlichtingstechniek
een zeer belangrijke plaats inneemt, o.a. om de verlichtingssterkte
te meten (luxmeters), blijft ook hier verder buiten beschouwing.
Het principe hiervan werd in 1926 door den Duitser Geiger
ontdekt.
§ 59.

Lichtsirene, fotofoon en lichttelefoon.

Het is wel geen wonder, dat de verlangens van de menselijke
geest sedert enige tientallen jaren zijn uitgegaan om het licht als
overdragend medium te gebruiken, d.w.z. dat, ergens sprekend voor
een toestel, de voortgebrachte geluiden tot uitdrukking gebracht
worden door de variaties in de sterkte van het licht en dat deze
weer worden omgezet door een ontvangtoestel in geluidstrillingen.
We willen in het volgende nagaan hoe zulks mogelijk is.
Voor we echter daartoe overgaan, herinneren we aan de lichttelegrafie, die we in § 52 even noemden en waarvan het principe
wel zeer eenvoudig is. Een overgangsvorm van de lichttelegrafie
naar de licbttelefonie bestaat in de lichtsirene, die in het einde van
de vorige eeuw al spoedig ontstond, nadat men de merkwaardige
lichtgevoelige eigenschap van seleen ontdekt had (§ 58B). Men
laat een lichtbundel, komende b.v. van een projectielantaam, op
een schijf vallen, welke voorzien is van een aantal kleine gaatjes
(fig. 147). Achter de schijf is een seleencel geplaatst, die verbonden
is met een batterij en een telefoon. Draait men de schijf snel
rond, dan wordt de lichtstraal zeer snel onderbroken, d.w.z. tussen
schijf en seleencel bestaat een snel onderbroken lichtbundel. Daar
door ontstaan in de fotocel een even groot aantal electrische
stroomstootjes, die door de telefoon gaan; deze brengt nu op zijn
beurt.een toon van bepaalde hoogte voort.
Gesteld, dat men de schijf voortdurend sneller en sneller draait;
dan hoort men een steeds hoger wordende toon als bij een sirene.
Indien men op de fotocel eens een lichtbundel zou laten vallen,
waarvan de sterkte zou veranderen volgens geluidstrillingen, zouden
deze geluiden in de telefoon hoorbaar worden. Een allereenvoudigst
voorbeeld hiervan heeft men, als men voor de fotocel in fig. 147,
of nog veel beter voor die in fig. 144, eens een gloeilamp, aange-
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sloten op wisselstroom, laat branden en dan in de anodekring van
de radiolamp een telefoon opneemt. Men hoort dan in de telefoon
een lage toon, ontstaande door de snelle wisselingen van de wissel
stroom; de gloeidraad blijft n.1. niet constant gloeien, maar verandert in temperatuur
Projeclar
Se/eence/
met de sterkte van de
Telefoon

^3

wissel stroom.

Een ander zeer merk
waardig voorbeeld werd
op 5 October 1934 gede
monstreerd door een uit
zending uit Praag. Men
heeft het licht o.a. van de
maan gedurende enige
tijd in een fotocel opge
Batterij
vangen en daar dit licht
niet constant is door
Fig. 147. Lichtsirene.
verschillende invloeden,
werden vaderende foto-electrische stromen of electrische trillingen
opgewekt. Deze werden na versterking doorgegeven aan de omroepzender, waardoor de luisteraars verschillende geluiden te horen
kregen.
In het volgende willen we nagaan hoe men aanvankelijk getracht
heeft om door licht geluiden over te brengen, n.1. door de fotofoon,
die eigenlijk de voorloper van de hedendaagse lichttelefoon is.
Bij de Fotofoon (fig. 148) wordt een lichtbundel geworpen op
Lichtbundel M?

Projector

ONTVANGEN

ZENDEN

Lichtbundel

1

Lens

Spreektrechter

-|

t*
Batterij

Fig. 148.

Fotofoon. een primitieve lichttelefoon.

een dun verzilverd plaatje (spiegelmembraan), dat de spreektrechter
afsluit en de bundel terugkaatst. Buigt het plaatje naar buiten d.w.z.
wordt het bol, dan wordt de teruggekaatste bundel meer verbreed; •
buigt het naar binnen, dan wordt de bundel meer samengeknepen.
Zodoende valt er in het eerste geval minder, in het andere meer licht
op de lens, die het opgevangen licht concentreert op een fotocel,
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welke met een batterij en een telefoon verbonden is. Zou men nu
voor de geluidstrechter een al stemvork (435 c/sec) laten trillen, dan
zou de lichthoeveelheid, die de lens op de fotocel werpt, ook 435
keer per sec wisselen en de telefoon zou de toon a1 laten horen.
Met deze fotofoon schijnt men vroeger reeds afstanden van enkele
honderden meters te hebben overbrugd.
De tegenwoordige lichttelefoon is tengevolge van de moderne
hulpmiddelen ongetwijfeld tot grotere prestaties in staat, al zijn
die momenteel nog niet heel groot, ook al doordat de aandacht in de
laatste tientallen jaren geheel op de radio-overdracht is gevestigd
en doordat de lichttelefonie het grote bezwaar heeft, dat zich geen
obstakels mogen bevinden in de verbindingslijn van zender en
ontvanger, tenzij men nog van één of meer spiegels zou gebruik
ZENDEN

ONTVANGEN

v

|
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Microfoon
Ref/ektor
Gloeilamp

Lichtbundel

Reflector
Telefoon
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Versterker

Batterij

Versterker
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Fig. 149.

Het principe van de lichttelefoon.

maken, wat de toepassing nog moeilijker maakt. Ook zal mist in
het algemeen een ernstig bezwaar vormen.
Niettemin zal de lichttelefonie in bepaalde gevallen zeer goede
diensten kunnen bewijzen.
In Philips' Laboratorium heeft men de laatste tijd een installatie
voor lichttelefonie ontwikkeld, waarmede men afstanden van 3 km
heeft overbrugd.
De inrichting werkt als volgt. Op het zendstation (fig. 149) be
vindt zich een parabolische reflector van circa 15 cm; in het brand
punt is een klein gloeilampje aangebracht van zeer bijzondere con
structie, waarvan de temperatuur zeer snel alle stroomveranderingen
kan volgen, zodat deze ook als lichtveranderingen tot uiting komen;
daartoe is o.a. het gloeidraadje zeer dun gekozen.
Dit lampje brandt op een batterij en is ook verbonden aan de
versterker. Spreekt iemand voor de microfoon, dan zullen microfoontrillingen onstaan, welke door de versterker, waarin zich een of
meer radiolampen bevinden, worden versterkt. Deze versterkte
electrische trillingen worden nu ook door het gloeilampje gevoerd,
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dat daardoor met de variaties van de stroom overeenkomstige lichtvariaties uitzendt. Aan het ontvangstation plaatst men een reflector,
waarvan de diameter liefst groter gekozen wordt, om zoveel
mogelijk licht van de bundel, die zich altijd verbreedt, of zoals
men zegt „divergeert”, op te vangen. In het brandpunt van deze
reflector bevindt zich een foto-emissiecel van zeer kleine afmetingen.
De foto-electrische stroompjes, in de cel opgewekt, zijn nu zeer
klein en moeten wel 100 000 maal versterkt worden om ze in de
telefoon goed verstaanbaar te maken.
Men kan tegen deze lichttelefonie het bezwaar hebben, dat men
eventueel de lichtflikkering van de zender zou kunnen zien. Om
daaraan te ontkomen, kan men voor de zend reflector een lichtfilter
plaatsen, dat praktisch alleen de onzichtbare, infrarode stralen
doorlaat. Daardoor wordt dan de geluidssterkte wel verminderd,
doch de proefneming in Philips’ Laboratorium over een afstand
van 1,7 km tussen het laboratorium en de toren van de gloeilampen
fabriek bewezen, dat nog zeer goede resultaten zijn te be
reiken; wellicht zal mist hierbij ook niet zo’n ernstig bezwaar
vormen.
Gelijktijdig met de eerste proeven van lichttelefonie werd enkele
jaren geleden in Philips’ Laboratorium een zeer interessante
demonstratie ontwikkeld, welke werd aangekondigd als „het
zingende licht”. Deze installatie verschilt in zoverre van die in
fig. 149, dat de microfoon werd vervangen door een opnemer van
een gramofoonmachine. De muziektriHingen van de gramofoon
worden daarbij als electrische trillingen aan de versterker toege
voerd, waarna ze tot uitdrukking komen in de lichtbundel. Men
kan nu aan de ontvangzijde door de telefoon of luidspreker de
muziek horen.
Len dergelijke demonstratie wordt nog veelvuldig in Philips’
Demonstratiezalen te Amsterdam gegeven.
§ 60.

De geluidsfilmweergave.

Kende men tot voor enige jaren alleen de „stomme” film, thans is
er geen bioscoop meer, of daar worden de „geluids”-filmen ge
draaid. De weergave van het geluid bij deze filmen is mogelijk
geworden door de fotocel en de radiolamp.
Toen Edison er destijds in slaagde een phonograaf te construeren,
kwam eigenlijk ook direct bij hem het denkbeeld op om het beeld en
het daarop betrekking hebbend geluid gelijktijdig weer te geven.
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Het is dan ook niet te verwonderen, dat er zich een weergavemethode ontwikkelde, waarbij gelijktijdig of synchroon met de
beelden van een film, gramofoonplaten lopen. In Amerika noemt
men dit het „Vitaphon” systeem (yita = leven; phone = stem).
Daarnaast viel een streven waar te nemen om het geluid eveneens
op een film vast te leggen. Daaruit ontwikkelde zich het thans zeer
algemeen gebruikelijke systeem, dat op een smal strookje van een
paar mm breedte terzijde van de beelden de geluiden zijn opgenomen en waardoor de breedte der eigenlijke filmbeelden iets
smaller geworden is. De Amerikanen noemen dit het „Movietone”
systeem (movie van movère = bewegen). Dit systeem heeft het
eerstgenoemde nagenoeg geheel verdrongen.
Nu kan de geluidsstrook op een film, al naar de gevolgde opneemmethode een ver
b
3
Lichtspleet
schillend aanzien hebben.
Om deze stroken te be
grijpen, willen we uit
gaan van het feit, dat *
elke trilling is weer te
geven door een kromme
Hjn (§5).
In fig. 150a geeft de
rr*strook een sterke vergro
ting van een filmstrookje
fntensiteits - methode
weer; de kromme is Transversale-methode
een voorstelling van een Fig. 150. Sterk vergrote (ca. 10 X) geluids
beelden op een filmstrook.
klank. De film is zo ont
wikkeld, dat het deel
links van de geluidskromme niet, het deel rechts sterk lichtdoorlatend is. Daaroverheen is getekend een smal spleetje, juist zo
breed als het strookje; in werkelijkheid is dit slechts 0,01 a 0,02 mm
wijd. Neem nu eens aan, dat alleen door dit smalle spleetje licht
op de film valt; dan zal de grootte van het heldere deel van het
strookje bepalen hoeveel licht daardoor heen valt. Neem nu eens
aan, dat dit licht valt in een achter het filmstrookje geplaatste
foto-electrische cel; dan zal die hoeveelheid licht in een stroompje
worden omgezet. Gesteld nu eens, dat de film volgens de pijl
tussen de spleet en de cel wordt bewogen; dan verandert voort
durend de sterkte van het doorvallende lichtstroompje en daarmede
de grootte van het electrisch stroompje. Zou de kromme lijn een
regelmatige golflijn zijn en zou de film zó snel aan het spleetje
voorbij trekken, dat in 1 sec 500 van die golven voorbij snelden,
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dan zou het licht 500 trillingen vertonen, er zou een electrisch
stroompje ontstaan van 500 c/sec en na de nodige versterking zou
de luidspreker een overeenkomstige toon voortbrengen.
Geen wonder dus, dat in het voorbeeld van fig. 150a de klank
zal worden weergegeven door de luidspreker, die op het film
strookje was vastgelegd, mits de film natuurlijk maar even
snel loopt als toen de geluidstrillingen daarop werden opge
nomen.
Naast dit zaagtand- of transversale (transversaal = dwarsover)
systeem wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het ladder- of
intensit eitssysteem, dat in fig. 150& is aangegeven. Een zwarte top
van de geluidskromme in fig. 150^ wordt nu door een zwarte lijn,
een lage top door een minder zwarte lijn, een diep dal door een

Fig. 151.

Filmstukjes met verschillende geluidsstrook.

lichtgetinte lijn aangegeven. In fig. 151 geven we nog een paar
voorbeelden uit de werkelijkheid.
De geluidsstrook wordt bij beide systemen langs fotografische
weg verkregen. Door Philips3 Laboratorium is een geheel nieuw
systeem ontwikkeld, waarvan het principe is aangegeven door den
Amerikaansen ingenieur /. A. Miller. De geluidstrillingen worden
hierbij langs electro-mechanische wijze verkregen en wel als volgt:
de film bestaat hierbij uit drie laagjes, de eigenlijke grondlaag A,
daarop een laagje B en daarop een zeer dun zwart laagje C
(fig. 152). Op dit laagje komt een vlijmscherp mesje te rusten,
waarvan de snijkant een scherpe hoek maakt met het filmoppervlak. Dit mesje volbrengt in verticale richting de trillingen, die
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daaraan met behulp van microfoon en versterker worden mede
gedeeld. Hoe hoger de toon is, hoe sneller het mesje op en neer
beweegt op de daaronder voort
glijdende film; hoe sterker de
trilling is, hoe dieper het mesje in
de filmstof dringt en hoe wijder de
Lichtspleet
snede wordt, m.a.w. hoe groter de
amplitude. De op deze wijze ver
kregen, dubbele geluidstrilling ont
staat op het negatief en wordt langs
fotografische weg op de eigenlijke
L_
film overgebracht.
•-Mesje
Juist omdat de film dubbel op
} film
getekend is, geeft deze de mogelijk
Hoe Philips-geluidsheid van een kwalitatief betere ge Fig. 152.
film verkregen wordt.
luidsweergave.
Om het inzicht omtrent de geluidsweergave bij de geluidsfilm
nog iets te verhelderen
geven we in fig. 153 een
schematische
voorstelling
van de loop van de film in
het filmapparaat. Volgen
FILMTROMMEL
we de film van de bovenste
trommel, dan passeren we
O
eerst
het z.g. filmvenster,
FILMVENSTER_\ (O
NAAR PROJECTIE
waardoor
het licht van de
---------SCHERM
projectielantaarn
valt, dat
LANTAARN
het beeld op het scherm
tovert. Een eind verder pas
O
O
seert het geluidsstrookje aan
het lichtspleetje, waardoor
een klein projectielampje
1 ,/ FOTO' ELECTRCEL
via een lens het licht op een
O
,/
foto- electriscbe cel laat val
len. Omdat filmbeeld en
O
geluidskromme met elkaar
LUIDSPREKER
moeten stroken, zullen de
VERSTERKER ----- "° W
geluiden, die bij het beeld
behoren, een eind ten op
Fig. 153. Geluidsfilm weergavetoestel.
zichte van elkaar verschoven
zijn. Algemeen is aangenomen om de afstand op 19 beeldjes te
houden, terwijl de snelheid bij de geluidsfilm op 24 beeldjes
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per sec is gestandariseerd. De trillingen, in de fotocel opgewekt,
worden versterkt en daarna toegevoerd aan een stelsel van luid
sprekers, dat gewoonlijk achter het scherm is opgesteld, om daar
mede zoveel mogelijk de illusie te verwekken, dat de geluiden uit
de afgebeelde geluidsbronnen komen. In fig. 154 geven we
een afbeelding van een Philips Ciné Sonor luidsprekercomplex, zo
als in grote bioscopen gebruikt
wordt. Verder geven we in fig. 155
een afbeelding van een transpor
tabel kino-apparaat van de N.V.
Philips Ciné Sonor, dat voor film
vertoningen in allerlei zaken, zon
der bizondere filmcabine, geschikt
is. Onder het eigenlijke film-

(Foto Philips.)

Fig. 154. Luidsprekers voor
grote bisocopen.

(Foto Philips.)

Fig. 155. Philips Ciné Sonor „Tran
sportabel".

apparaat is een kast gebouwd, waarin zich de versterkers bevinden
nodig voor de versterking der geluidstrillingen. Bovendien is in
deze kast een gramofoon geplaatst, die gebruikt kan worden in
geval men een z.g. „stomme” film heeft, waarbij men gramofoonplaten wil draaien, ofwel gedurende te houden pauzen. Tevens
geven we in fig. 156 een afbeelding van het binnenwerk van een
dergelijk toestel, waarin men vrij gemakkelijk de weg, die de film
A doorloopt, kan volgen. In deze figuur stelt B het z.g. filmvenster
voor, waardoor de lichtstralen door het objectief C treden om daarna

i
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naar het projectiedoek te gaan. Om brandgevaar tegen te
baan moeten de licht
en warmtestralen, die de
&
grote projectielamp uit
straalt, eerst een met water
gevulde trommel (links op
de figuur) passeren. Voor
■ -.v
de geluidsweergave zien Pjfe!
•A
B
we bij D een kokertje,
waarin de lenzen zijn aan
gebracht, waardoor het
&
'f:
licht van het meer links
geplaatste lampje (niet
*=■
zichtbaar) gaat, om dan
door de filmstrook het
kokertje E te bereiken,
r~A
5a:
waarin zich een kleine
%L
foto-electrische cel bevindt.
Het apparaat is van aller
lei veiligheidsinrichtingen
voorzien, die de allergroot- \ j
: //
ste waarborgen voor veilig
(Foto Philips.)
heid geven, zodat film- Fig. 156. Binnenwerk van Philips
Ciné
brand absoluut is uitge
Sonor „Transportabel".
sloten.
§ 61. Beeldtelegrafie.

mm

i

s

0

A. Het principe.
Bij de beeldtelegrafie worden afbeeldingen, als tekeningen
foto’s, handschriften enz. met behulp van radiogolven overge
bracht, of gereproduceerd. Men heeft hier te doen met het op
grote afstand („tele”) tekenen („graferen”) van een „copie”,
waarom er dus iets voor te zeggen zou zijn om te spreken van
,,telecopiegrafie”. In plaats van ,,beeldtelegrafie” zegt men ook
wel „foto-telegrafie”. Op het eerste gezicht lijkt het wel vreemd,
dat men b.v. een foto op duizenden kilometers afstand kan nate
kenen; in werkelijkheid is het toch natekenen. De grondgedachte
bij dit natekenen is, dat men van de over te seinen foto feitelijk
zeer kleine vlaktedeeltjes na elkaar overseint. Om dit goed te
begrijpen denke men zich het geval, dat een jongen een zwart-wit
prentbriefkaart als volgt natekent: hij trekt op deze kaart en op
een even groot stuk wit papier zeer dunne horizontale en ver-
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ticale lijntjes op b.v. 0,5 mm afstand. Daarna begint hij links
bovenaan op zijn witte, geruite papier achtereenvolgens de
vakjes een tint te geven, die overeenkomt met die van de over
eenkomstige vakjes op de prentbriefkaart. Na de eerste horizon
tale rij volgt de 2e, de 3e enz. Wanneer dan straks zijn arbeid
volbracht is, moet hij een beeld gekregen hebben van hetgeen
hij overtekende en dit zal beter geslaagd zijn, naarmate de arbeid
met grotere nauwgezetheid werd volbracht.
Men begrijpt ook direct, dat, wanneer de jongen vakjes van
b.v. 0,5 cm lengte en breedte had genomen, het resultaat een
dambord-aanzien zou hebben gehad, als hij n.1. elk vakje de
gemiddelde kleurwaarde zou hebben gegeven als het overeen
komstige vakje op de kaart. Welnu hetzelfde geldt voor de
beeldtelegrafie. Men moet er naar streven om de vakjes, die
men wil overseinen zo klein mogelijk te kiezen, zodat deze voor
het blote oog eigenlijk niet meer zijn te onderscheiden. Deze
puntjes moeten nu door het zendapparaat worden opgenomen
en uitgezonden, terwijl het ontvangapparaat ze weer moet op
tekenen. Hoe dit geschiedt, zullen we aanstonds nagaan. Hier
past eerst een enkel woord over de ontwikkelingsgeschiedenis.
B. Uit de ontwikkeling van de beeldtelegrafie.
Nauwelijks begon de draadtelegrafie zich enigszins te ontwik
kelen — het was in 1843, in het zelfde jaar, dat de proeven met
de morsetelegraaf aanvingen — of een Schot, Bain vroeg patent
aan op het overbrengen van tekeningen en handschriften. Enige
jaren daarna, in 1848, slaagde een Engelsman Bakewell erin voor
het eerst practische resultaten te bereiken met een door deze uit
gewerkt patent. Later is door Bakewell een oplossing gegeven, die
we thans deels nog toegepast vinden bij de moderne inrichtingen.
Deze bestaat hierin, dat men de over te brengen tekening op een
rol brengt, die langzaam ronddraait, terwijl een enkele opneempen over de draaiende rol sleept. Bovendien beweegt de pen zich
langzaam in de asrichting en wei zo, dat, als de rol eenmaal rond
geweest is, de pen juist naast de stand van zopas op de rol drukt.
Zo beschrijft de pen dus een spiraallijn op de rol en zo passeren
dan ook alle punten van de rol achtereenvolgens de pen. Aan de
ontvangzijde is een even grote, even snel lopende rol en een zich
even snel verplaatsende schrijfpen. Het-zou ons te ver voeren hier
alle bizonderheden van deze overbrengmethode te beschrijven. Deze
inrichting demonstreerde Bakewell in 1851 op de wereldtentoon
stelling te Londen.
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Enkele jaren later zien we pogingen om de mechanische optekenmethode te vervangen door een fotografische, d.w.z. met behulp
van licht.
Eerst in 1902 slaagde de Duitser Kom erin zodanige verbete
ringen aan te brengen, dat er werkelijk practische resultaten konden
worden verkregen, echter altijd nog met gebruikmaking van draadverbindingen. De draadloze overdracht werd het eerst bereikt door
den Duitser M. Dieckmann, die eigenlijk van het systeem van
Bakewell gebruik maakte. Dit systeem heeft aanvankelijk in Duits
land nog al veel opgang gemaakt en is daar o.a. zeer veel gebruikt
voor het overseinen van weerkaartjes, waarbij het slechts ging om
het overbrengen van letters en cijfers. In April 1926 heeft men
dergelijke kaartjes op 4500 km overgeseind. Op 30 November
1924 werden een drietal foto’s van Londen per draad naar
Carnarvon (Wales) geseind, vandaar per radio uitgezonden en in
Riverhead-Long-Island (Amerika) opgenomen en per draad door
gezonden naar New-York. Voor de overdracht van de eerste foto
was een tijd van 4 uren nodig.
C. De beeldtelegraaf van Karolm.
De eer een inrichting te hebben geconstrueerd, die wel aanspraak
maakt op een hoge graad van volmaaktheid, komt toe aan den
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Principe van de beeldtelegrafie.

Duitser A. Karolus. In samenwerking met Siemens en Telefunken
werkte hij een systeem uit, waarbij het opnemen of aftasten van
de foto of de figuur geschiedt door een lichtpuntje en het weer
geven aan de ontvangkant eveneens. Ook Karolus maakt gebruik
van draaiende trommels, waarop aan de ontvangzijde een foto en
aan de ontvangzijde een lichtgevoelige film wordt bevestigd
(fig. 157).
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De over te seinen foto is strak op de draaiende trommel ge
spannen, welke trommel bij het draaien langzaam in de asrichting
verschroeft. Aan de zendzijde wordt door een lamp met behulp
van een lens een klein lichtvlekje van circa 0,2 mm in het vierkant
op de foto geworpen. Komt dit vlekje op een wit deel van de foto,
dan wordt veel licht teruggekaatst. Dit teruggekaatste licht wordt
opgevangen door een foto-electrische cel (foto-emissiecel); deze
heeft nu niet de vorm van fig. 142, doch gelijkt door zijn ring vorm
op een kerstkransje. Het lichtbundeltje valt door het gat. Komt
dit terecht op een wit deel van de foto, dan wordt veel licht terug
gekaatst, dat nu wordt opgevangen door de cel, zodat een sterk
stroompje wordt opgewekt. Als daarna het lichtbundeltje op een
zwart plekje van de foto valt, wordt weinig licht teruggekaatst
en het stroompje is klein. De foto-electrische cel neemt als het oog
lichtindrukken op, zet deze over in electrische stroompjes. Van
daar dat men de foto-cel ook wel als het electrisch oog aanduidt.
Het is evenwel gemakkelijk in te zien, dat bij het draaien van
de foto het electrisch stroompje voortdurend in sterkte verandert
met het gevolg, dat er electrische trillingen ontstaan. Deze trillingen
worden versterkt, evenals dit gedaan wordt met de trillingen, die
in de microfoon ontstaan, als men daarvoor geluid voortbrengt.
Bij de omroep moduleren deze trillingen de constante trilling, die
de zender opwekt (draaggolftriliing); bij de beeldtelegrafie modu
leren pas genoemde trillingen, komende van de fotocel, de draaggolftrilling. Aan de ontvangzijde heeft men een gewoon ontvang
toestel nodig, doch een daarop aangesloten luidspreker zou ons
weinig genoegen bezorgen, daar men een lage zoemtoon met onre
gelmatige onderbrekingen hoort. We moeten de laagfrequente^
trillingen, die van de fotocel afkomstig zijn, op een andere wijze
tot uiting laten komen. Een lamp werpt een lichtbundel op
Nl, dat uit twee prisma’s van kalkspaath bestaat, die innig met
elkaar verbonden zijn; gewoonlijk noemt men dit prisma's van Nicol
of kortweg nicols. Daarna moet het lichtbundeltje door een z.g.
Kerrcel (aldus genoemd naar den natuurkundige Kerr) en daarna
door een tweede nicol N2 om ten slotte via de lens op de licht
gevoelige film te komen, die op de beeldtrommel is gespannen en
natuurlijk in een donkere ruimte is aangebracht.
De lichtverschijnselen, die er door de twee nicols en de Kerrcel
te voorschijn geroepen worden, zijn nog al gecompliceerd. Wij
willen in het volgende trachten op enigszins vereenvoudigde wijze
een verklaring van de werking van het stelsel te geven, daar de
meer nauwkeurige verklaring ons hier te ver zou voeren. Licht is,
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zoals we weten een trillingsverschijnsel (§ 8). Als een lichtstraal
door de ruimte schiet moet hierbij gelijktijdig een trilling worden
verondersteld, die eigenlijk het wezen van de straal is. Men moet
aannemen, dat daarbij trillingen in alle richtingen, loodrecht
op de voortplantingsrichting worden voortgebracht. Passeert nu
zo’n „natuurlijke straal” een nicol (Nl fig. 158a), dan verandert
deze direct het karakter van de trilling; hij komt er n.1. zodanig
uit, dat hij nog maar in één plak vlak trilt. Men zou kunnen zeggen
dat de straal „vlak”
gemaakt is, doch liever
lll-f+HIIII
zeggen we dat hij is
gepolariseerd. Volgt
op het eerste nicol Nl
ƒ;
een tweede N2, dat
„evenwijdig” is d.w.z.
IIIH-bHIlll
een gelijke stand t.o.v.
b
de straal heeft, dan
gaat de gepolariseerde Fig. 158. Evenwijdige en gekruiste nicols.
straal er gewoon door
heen (fig. 158tf). Draaien we nicol N2 langzaam, dan zien we dat
de uittredende lichtstraal steeds zwakker wordt. Is N2 90° gedraaid
(men noemt de nikols dan gekruist), dan wordt de straal uitge
doofd (fig. 158£).
Indien we er nu kans toe zien om het trillingsvlak van de licht
straal, om het maar eenvoudig voor te stellen, direct na het eerste
nicol iets om te draaien of te wringen, dan zou een groter of
kleiner deel van de gepolariseerde straal wél door N2 gaan. Bij
een draaiing van 90° zou hij er geheel door gaan.
Welnu, wij beschikken over een middel, dat in 1876 door den
Engelsen natuurkundige ƒ. Kerr gevonden is. Laat men de straal
passeren tussen twee metaalplaatjes, die geplaatst zijn in een vloei
stof, die nitrobenzol heet, en laadt men deze plaatjes als de bekleed
sels van een condensator, dan wordt door het electrische veld tussen
de bekleedsels het vlak van de straal gedraaid en wel destemeer,
naarmate de spanning op de plaatjes groter is. Deze plaatjes
worden nu aan het ontvangtoestel aangesloten als een luidspreker
en men zal nu direct inzien, dat de lichtstraal voortdurend meer
of minder wordt gedraaid. Daarmede valt ook afwisselend meer
of minder licht op de film en hiermede wordt de overdracht van
de foto op de film bewerkstelligd.
Neem nu eens aan, dat aan het zendstation het lichtpuntje achter
eenvolgens op een wit en een zwart vlekje valt. Dan ontstaat
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daardoor een sterk en een zwak foto-electrisch stroompje. Beide
worden versterkt en moduleren de draaggolf. Aan het ontvang
station worden door het radiotoestel na versterking en detectie de
twee veranderingen er uitgehaald en laten zich gevoelen in de
Kerrcel, met het gevolg dat de nicol N2 achtereenvolgens veel en
weinig licht doorlaat, zodat de draaiende film dienovereenkomstig
wordt aangetast. Zo worden alle lichtvariaties aan de zendzijde
overgebracht op de film, die daarna kan worden ontwikkeld.
Nadrukkelijke voorwaarden bij deze overdracht zijn, dat de beide
trommels even groot zijn en even snel draaien, of zoals men zegt
synchroon lopen, terwijl zij op het zelfde moment de beginstand
moeten verlaten. Een grote moeilijkheid geeft in het algemeen
het verkrijgen van dit synchronisme, waarom hiervoor ook in de
regel een kostbaar mechanisme nodig is.
Op de hierboven omschreven wijze kan bij een moderne instal
latie, zoals o.a. in het
telegraafkantoor te Am
sterdam en een idem te
Bandoeng (Java) sedert
} 1 Juli 1931 in gebruik is,
[ in een tijd van circa 8
IJ minuten een foto van
circa 10 X 18 cm tussen
•; beide plaatsen worden
overgeseind. De beeld^ ^
ï trommel schuift hierbij
ji per omwenteling 1/5 mm
in de richting van de as.
(Foto P.T.T)
Het
synchronisme wordt
Fig. 159. Bovenaanzicht van een beelatelegrafietoestel voor de verbinding Holland-Indië.
verkregen door een stem
vork te Amsterdam en
een te Bandoeng, welke volkomen gelijk gestemd zijn en gekoppeld
zijn aan electrische kringen, waarvan de trilling in hoge mate con
stant gehouden wordt en die, voldoende versterkt, de motoren voor
de beeldtrommels aandrijft, zodat deze absoluut even snel lopen.
In fig. 159 is een afbeelding gegeven van een beeldtelegrafieapparaat. De witte rol, links naast het geopende kastje is de beeldtrommel voor het zenden; het daarachter zichtbare deel bevat de
fotocel. Op dezelfde as van genoemde trommel zit de ontvangtrommel, die in een lichtdichte, cylindrische kast is opgesloten. Het
rechthoekig bovenstel, dat daaraan sluit, omvat lenzen, nicols,
Kerrcel, enz.
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Fig. 160.

Originele foto.

(Foto Siemens G Halske A.G.)
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(Beeld Siemens G Halske A.G.)

Fig. 161.

Het overgeseinde beeld van fig. 160.

R. Swierstra, Radio.
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Verder geven we in fig. 160 en 161 een voorbeeld van beeldoverdracht, uitgevoerd met de inrichting van Siemens & Halske A.G.
te Berlijn.
§ 62.

Televisie.

A. Inleiding.
Ongetwijfeld is het zien der dingen en gebeurtenissen, die
buiten ons gezichtsveld vallen, altijd wel een van de wensen van
velen geweest, doch hiervoor was nog iets meer nodig dan voor
de beeldtelegrafie.
Het zal ons intussen niet verwonderen, dat reeds in het einde van
de vorige eeuw pogingen daartoe zijn gedaan, en inderdaad is men
er in geslaagd een dergelijke, zij het ook nog primitieve, inrichting
te maken, welke bestempeld werd als de telefoot {tele — ver;
photos = het licht). Bij de tegenwoordige inrichtingen spreekt men
van televisie (tele = ver; visie = het zien).
Bij de overdracht worden gewoonlijk, evenals bij de beeld
telegrafie, de verschillende beeldelementen achtereenvolgens als
kleine vlakjes of puntjes overgeseind. Er is echter één groot onder
scheid. Bij de beeldtelegrafie is het, theoretisch gesproken, eigenlijk
onverschillig in welke tijd de overdracht van de gehele afbeelding
plaats vindt; dat is bij de televisie geheel anders. Wil men een
goede afbeelding te zien krijgen, dan is het noodzakelijk dat de
overdracht zó snel geschiedt, dat deze binnen een tijd korter dan
1/12 seconde verloopt. De traagheid van ons oog is zó groot, dat
een lichtindruk nog zowat 1/12 seconde blijft bestaan. Zorgt men
er dus voor, dat alle punten van een beeld binnen 1/12 seconde
zijn verschenen — gewoonlijk kiest men een kortere tijd — dan
zal, als het laatste puntje in het oog wordt afgebeeld, het eerste
en alle daartussen liggende afbeeldingen, nog gezien worden, zodat
men de indruk krijgt alsof men gelijktijdig alle punten van de
■ afbeelding ziet. Het is ook deze eigenschap, die de film mogelijk
maakt; immers men zorgt er voor, dat binnen 1/12 seconde (ge
woonlijk neemt men 1/24 seconde) een ander aansluitend beeld
op het doek verschijnt.
De apparatuur, welke voor de televisie nodig is, zal op grond
van pas genoemde voorwaarden ook geheel anders moeten zijn dan
bij de beeldtelegrafie. Thans zijn reeds meerdere systemen in ont
wikkeling. Wij willen ons hier bepalen tot een methode, waarvan
reeds in 1884 het beginsel door den Duitser P. Nipkow is aange
geven, doch dat toen niet verwerkelijkt kon worden door gebrek
aan de daartoe nodige hulpmiddelen.
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Verschillende personen hebben zich vooral na dc wereldoorlog
bezig gehouden met de oplossing van het televisieprobleem.
B. Het televisiesysteem van Baird.
Het is vooral de Engelsman J. L. Baird, die sedert 1923 met grote
ijver daaraan gewerkt heeft.
Het belangrijke onderdeel, dat Nipkow nodig had om het beeld
af te tasten en weer opnieuw te
vormen en dat ook thans daartoe
dient, althans bij het door Baird ge/
volgde systeem, is een schijf met een /
aantal gaatjes, welke volgens een /
spiraal langs de omtrek zijn aange- [ »
bracht. Gesteld, dat men op deze l °
schijf het. beeld van een projectie- \ '
plaatje projecteert, voorgesteld door \
het vierkantje (fig. 162). Draait men
de schijf rond, dan passeren achter____
eenvolgens het eerste (bovenste), het Fig. 162. De schijf van Nipkow.
tweede, het derde gaatje, enz. deze
afbeelding. De breedte van het beeld moet zo gekozen worden,
dat nooit twee gaatjes tegelijk op het beeld kunnen vallen. Zo geeft
in fig. 163 AB de baan aan van
b.v. het elfde gaatje. Staat dit in 1,
dan valt zeer weinig licht, staat het
in 2 dan valt zeer veel licht door
het gaatje. Zo varieert de hoeveel
heid licht, die het gaatje doorlaat,
voortdurend.
We zullen nu nagaan hoe van
deze eigenschap gebruik gemaakt
wordt om het beeld (in dit geval
dat van het projectieplaatje) over
te brengen.
In fig. 164 wordt door middel
van een projectielamp, een conden
sor en een lens een afbeelding van
Fig. 163. Geprojecteerd beeld op
het projectieplaatje (dia-positief)
een zendschijf.
op de Nipkowse schijf van de
zender gevormd. Achter de schijf is een lens geplaatst, die het door
het gaatje gaande licht opvangt en concentreert in de foto-electrische
cel (foto-emissie cel).
o
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Aangezien de daarin vallende lichthoeveelheid voortdurend in een
snel tempo verandert, ontstaan ook snel veranderende foto-electrische stroompjes, of wel electrische trillingen. Deze worden door
middel van radiolampen in de versterker versterkt en daarna
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toegevoerd aan de zender, waar ze de draaggolftrillingen van deze
moduleren.
Bekijken we nu de ontvanginrichting. Daar is in de allereerste
plaats een ontvangtoestel nodig, dat is af te stemmen op de draaggolf. Bij aansluiting van een luidspreker zou men een hoge zoem
toon horen, die af en toe schijnt te hikken, waaraan men dan ook
gemakkelijk een televisiezender herkent. Hier is echter de luid
spreker overbodig. Wel is nodig een Nipkowse schijf, die volkomen
gelijk is aan die van de zender en ook precies even snel draait.
Daarom moet ook hier een synchroniseerinrichting zijn, die er voor
zorgt dat de schijven van zend- en ontvanginrichting eenzelfde
omwentelingssnelheid hebben. Verder is nodig een lichtbron,
die een zo groot lichtvlak bezit, dat dit minstens even groot
is als het beeld, dat we op de zendschijf projecteerden.
Bovendien moet dit lichtvlak bij de geringste stroomverandering,
die het licht veroorzaakt, in de sterkte van het licht tot
uitdrukking komen en direct door ons waargenomen kunnen
worden. Dit wordt bereikt door een speciale lamp een z.g.
neonglimlamp (fig. 165), waarvan de ene electrode een plat
plaatje is van circa 5X3 cm, dat bij stroomdoorgang door de
lamp overtrokken wordt met een zacht roodachtig licht. De batterij
(fig. 164) zorgt ervoor dat deze glimlamp voortdurend
licht geeft.
Dit stelsel wordt nu op het ontvangtoestel aangesloten, alsof het

-
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een luidspreker was. Door de detectie in het ontvangtoestel worden
de laagfrequente trillingen, die bij de zender de modu
latie veroorzaakten, er uit gehaald en deze worden
toegevoerd aan de neonlamp, die nu in deze frequentie
gaat flikkeren. Indien de schijf draait op de pas aangegeven wijze en zo gesteld is, dat op het ogenblik, dat
het bovenste gaatje in de zendschijf op het punt
staat het beeld te passeren, het bovenste gaatje van de
ontvangschijf het lichtvlak voorbij zal gaan, dan zullen
we aanstonds, kijkende tegen de ontvangschijf ter
plaatse van de glimlamp een meer of minder duidelijk
beeld te zien krijgen van het op de zendschijf gewor
pen beeld (fig. 166). Noodzakelijk is hiervoor, dat de
schijven zo snel draaien, dat deze binnen een tijd
korter dan V12 sec eenmaal rond geweest zijn, omdat
Fig. 165.
we dan de lichtindruk van het eerste gaatje (boven)
neonnog niet verloren hebben, op het ogenblik dat het Philips
glimlamp.
laatste gaatje (onder) er voor is. Dit wordt bereikt
door de schijf 1000 omwentelingen per minuut te laten maken,
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Fig. 166.

Een op de ontvangschijf waargenomen beeld.

zodat deze per seconde 16,6 keer rond gaat, m.a.w. dat een beeld
in een tijd van 1/16,6 sec ontstaat.
Om in te zien, dat we werkelijk een afbeelding te zien krijgen
bedenke men nog even het volgende.
Op het ogenblik, dat een bepaald gaatje van de zendschijf een
bepaalde plaats inneemt, en b.v. veel licht doorlaat, valt veel licht
in de cel, wordt een sterk stroompje opgewekt, wordt de draag-
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golf sterk gemoduleerd, wordt door de ontvanger ook een sterke
l.f. verandering voortge
bracht en licht de glimlamp
sterk op; dit nemen we
waar op het ogenblik, dat
het gaatje van de ontvangschijf op de overeenkom
stige plaats tegenover het
lichtvlak staat. Zo komen
nu alle punten van het licht
vlak, verschillend in helder
heid, schijnbaar alle tegelijk
p naast en onder elkaar te
staan en geven ons de in
druk van een beeld. Hier
mede is dan de overdracht
_
Fig. 167.

(Foto Fcrnsch a.g.) van het lantaarnplaatje volTelevisie-ontvanger.
i
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bracht. Met enige variatie
zijn ook filmen en voorwerpen door middel van televisie zichtbaar
te maken. In fig. 167 geven we de afbeelding van een televisieontvanger, zoals deze enige jaren geleden door de Fernseh
A. G. te Berlijn is gemaakt. In de loop van de tijd zijn nog andere
systemen voor televisie uitgewerkt, doch het ligt niet in het bestek
van dit werkje daarop nader in te gaan.
C. Uit de ontwikkeling van de televisie.
Aanvankelijk begon de overdracht langs de draad. Nadat Baird
in 1925 en 1926 verschillende demonstraties had gegeven, slaagde
hij er in, om in 1928 een eerste demonstratie te geven met gebruik
van een door hem ontworpen synchroniseerinrichting. Op 5 Mei
1929 gaf hij de eerste publieke demonstratie, waarbij de overdracht
draadloos geschiedde.
Principieel geeft de televisie, opgelost volgens tot op heden be
kende wijzen, grote bezwaren, welke reeds spoedig door meerdere
natuurkundigen en technici naar voren gebracht zijn. Deze bezwaren
zijn zelfs zo groot, dat zij menen, dat, wanneer geen andere wegen
gevonden worden, men nooit tot een alleszins bevredigende oplos
sing zal komen, d.w.z. dat men met een niet al te duur toestel nooit
grote duidelijke beelden zal krijgen zonder daarbij het radioverkeer
ernstig te storen, daar een televisiezender zich in geen geval met
een frequentieband van 2 X 4500 c/sec (§ 35) kan behelpen; deze
moet veeleer het 100 a 200 voudige hiervan bedragen. Waar om-
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streeks 1927 en 1928 bij het publiek een grote belangstelling
bestond voor televisie, heeft men in het Philips’ Laboratorium des
tijds een eenvoudige televisie-inrichting uitgewerkt om te tonen, wat
toen met televisie was te bereiken en welke bezwaren Philips’ Labo
ratorium had tegen de televisie, bezwaren, welke wij hiervoor reeds
aanroerden. De demonstraties met deze inrichting, waarbij van
radio-overdracht gebruik gemaakt werd, werden voor het eerst in
December 1928 gegeven in Philips* Demonstratiezalen te Amster
dam door Dr. M. }. Druyvestein.
Ongetwijfeld zijn in de laatste jaren wel enige vorderingen ge
maakt, doch van een sterke groei van de belangstelling voor
televisie is geen sprake. Regelmatig worden thans in verschillende
landen uitzendingen gedaan, b.v. in Engeland, Duitsland, Frankrijk,
Italië, Rusland en Amerika. De golflengte, waarop men in Europa
zendt, is zeer variërend; er zijn er bij met een golflengte van om
streeks 7 m, terwijl Königswusterhausen van 1635 m gebruik
maakt. Gewoonlijk zijn het slechts korte tijden en dan liefst op
ogenblikken van minder belang voor de gewone omroep. In
Amerika bestaan enige televisiezenders, voor golflengten van
omstreeks 100 en 150 m. Om de uitzending van de Engelse zenders
te volgen heeft men nodig een televisie-ontvanger met een schijf
met 30 gaatjes; deze moeten vierkant zijn en afmetingen van 1 mm
hebben. De straal van het uiterste gaatje is 20,6 cm, die van het
binnenste gaatje is 17,7 cm, zodat de gemiddelde breedte van het
trapeziumvormige beeld circa 4 cm wordt; de hoogte is 30 X 1 =
30 mm. De schijf moet 1000 omwentelingen per seconde
maken.
D. De geluidsfilm in dienst van de televisie.
In plaats van enkel lantaarnplaatjes kan men ook een film op
de zenderschijf projecteren. Daardoor krijgt men natuurlijk een
meer levendige voorstelling.
Gewend aan onze geluidsfilm, zouden we nu ook nog gaarne
bij onze beelden geluiden wensen. Daartoe zal het nodig zijn, dat
we, behalve een televisie-ontvanger, nog een gewone ontvanger met
luidspreker ter beschikking hebben. Echter moeten aan het zend
station het beeld en het geluid op verschillende golflengten worden
uitgezonden, zodat beeld- en geiuidsontvanger op die beide golf
lengten moeten worden afgestemd. Dit jaar is door de Fernseh A.G.
te Berlijn aan de Duitse Rijkspost een z.g. „Tonfernkinosender”
(geluidsfilm-televisiezender) geleverd voor zijn uitzendingen van
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Königswusterhausen, waarvan we in fig. 168 een afbeelding
geven.
Links boven zien we de grote booglamp-projectielantaarn A,
die een zeer krachtige lichtbundel werpt door het voor de koker
geplaatste toestel B, waardoor de geluidsfilm wordt gevoerd; de
filmtrommels bevinden zich in de kast F, die het gehele toestel

bundel, terwijl de geluidsstrook een projectielantaarn en een fotocel
passeert, welke toestellen zich onder aan B bevinden. Door het
lenzenstelsel C wordt het beeld geworpen op de schijf van Nipkow,
welke zich bevindt in de trommel D, terwijl daarachter in de kast
E de fotocel met versterkers zijn aangebracht.
De versterkte beeld- en geluidstrillingen worden nu aan twee
verschillende draaggolven toegevoerd, zoals we zopas reeds aan
gaven.
Wij merken hierbij nog op, dat de schijf met een snelheid van
100 toeren per seconde draait in de 45 cm wijde kast D, welke
luchtledig is gemaakt om een geruisloos lopen te verkrijgen. Met
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dit toestel kan men ononderbroken een film van 1500 m lengte
vertonen, waarmede een tijd van 50 min gemoeid is.
E. Televisie bij het uitzenden van gebeurtenissen.
Om personen en taferelen langs de weg van de televisie weer
te geven, moet men deze sterk verlichten en dan van het geheel
een afbeelding op de zendschijf doen ontstaan, zoals de afbeelding
op het matglas van een fototoestel wordt gevormd. Echter geeft
dit zeer grote bezwaren. Dit heeft er toegeleid om de beelden eerst
op een film vast te leggen, desgewenst met geluid, om deze daarna
weer op pasgenoemde wijze te vertonen.
Hoe voortreffelijk dit ook schijnt, omdat men daardoor belang
rijke gebeurtenissen kan vastleggen, toch kan dit niet geheel be
vredigen, omdat het publiek liefst de gebeurtenissen ogenblik
kelijk volgt.
Dit heeft er toe geleid, dat o.a. de Fernseh A.G. een installatie
heeft ontwikkeld, waarbij de filmbeelden, zodra ze opgenomen zijn,
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worden ontwikkeld en gedroogd, om daarna de schijf van de
beeldzender en de fotocel van de geluidzender te passeren
(fig. 169).
Aan de ontvangzijde kan men een soortgelijke manipulatie
volbrengen, waardoor het mogelijk is de televisiebeelden op het
projectiescherm te vertonen, zoals fig. 169 aangeeft. Daartoe wordt
de geheel onbelichte film voorbij een aan het geluidsontvangapparaat aangesloten inrichting gevoerd en even verder voorbij de
projectielantaarn van de thans op bizondere wijze ingerichte schijf
van Nipkow; de eerste tovert bij A de geluidstrillingen, de tweede
bij B de beelden op de film, die daarna het bad passeert om ten-
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slotte de fotocel en de projectielantaarn voorbij te gaan. Uit fig. 169
zou volgen, dat aan de ontvangkant het geluidsbeeld achter het
kijkbeeld aanloopt. Dit is in werkelijkheid niet het geval; het is ont
staan, doordat we symmetrie nastreefden aan zend- en ontvangzijde.
Verder zal het, althans aan de ontvangzijde, niet nodig zijn om
twee antennes te hebben, waar het toch bij de constructie van de
tegenwoordige toestellen mogelijk is gelijktijdig meerdere zenders
op één antenne te ontvangen.
Ongetwijfeld lijkt het gehele proces nog al omslachtig. Het is
echter de Fernseh A.G. te Berlijn reeds gelukt om dit zó snel te doen
verlopen, dat tussen het opnemen van het beeld door de zender en
het weergeven aan de ontvangzijde op het doek slechts een tijds
verschil van VU minuut bestaat.
Dezelfde firma heeft ook een televisie-ontvanger met projectieinrichting geconstrueerd, waarbij een film van beperkte lengte, en
waarvan de einden aan elkaar zijn gelast (film zonder einde), regel
matig wordt voortbewogen, beelden opneemt, wordt ontwikkeld,
geprojecteerd, schoongewassen, gedroogd en van een nieuwe ge
voelige laag voorzien, waarna het proces zich steeds weer herhaalt.
Hoe interessant dit alles ook is en hoeveel moeite er ook besteed
wordt aan de oplossing van het televisieprobleem, de vroeger
genoemde bezwaren zijn nog altijd van kracht en de publieke be
langstelling blijft nog zeer gering. De tijd zal moeten leren in
hoeverre al deze pogingen zullen slagen.
F. Televisie met behulp van infrarode stralen.
Baird heeft ook nog een methode uitgewerkt, waardoor men in
het duister geplaatste voorwerpen of personen door televisie zicht
baar kan maken; hij noemde dit noctovisie (nox = nacht).
Gesteld, dat men met de in fig. 164 voorgestelde inrichting b.v. de
beeltenis van een persoon zou willen overseinen. Men zou deze dan
zeer sterk moeten beschijnen, zodat er door middel van een zeer
sterk lenzenstelsel een scherp lichtsterk beeld op de zenderschijf
ontstond als op het matglas van een fototoestel. De verlichting
van de persoon moet dan gewoonlijk bijna ondraaglijk zijn.
Baird bestraalde de persoon nu niet met licht, maar met infrarode
stralen, dus met voor ons oog onwerkzame stralen. Deze stralen
worden op gelijke wijze teruggekaatst als lichtstralen, zodat er een
onzichtbare beeltenis op de zendschijf ontstaat. Nu zou dit weinig
zin hebben, als de fotocel niet gevoelig voor deze stralen was. Er
zijn meerdere cellen, die juist nog al sterk gevoelig daarvoor zijn
en daar dus op hun plaats zijn. Wat er nu verder gebeurt is precies

171
hetzelfde als we hiervoor beschreven; men krijgt een beeld op de
ontvangschijf te zien, alsof het eigenlijke voorwerp met licht be
schenen was.
Het vorig jaar heeft men in Frankrijk, tussen Parijs en Lyon,
langs de kabel televisieproeven genomen, waarbij twee personen
aan de einden van de lijn met elkaar telefoneerden en gelijktijdig
het beeld van de andere persoon op een matglasschijf zagen. Daar
toe werden de beelden van de in het duister geplaatste personen
met infrarode stralen opgenomen.
Het voordeel van een dergelijke inrichting is, dat de telefonerenden, sprekende over een bepaalde zaak, elkaar gemakkelijker
kunnen begrijpen; men denke aan bepaalde gebaren, het laten zien
van voorwerpen, tekeningen, portretten enz.
Ten slotte merken we nog op dat Baird ook proeven heeft ge
daan om de kleur van de voorwerpen over te seinen, doch daarop
willen we hier niet ingaan.
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