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VO.ORWOORD BIJ DEN EERSTEN DRUK.
Er zijn velen, die een radiotoestel zouden willen aanschaffen,
doch het niet aandurven, omdat zij niet het minste begrip
van zijn werking hebben.
Er zijn er ook, die reeds lang van het radio-wonder genieten,
doch er tegen op zien'een studieboek ter hand te nemen, omdat
daarin ..zooveel wetenschap tegelijk staat”. Voor hen moet
het niet aangenaam zijn, op belangstellende vragen betreffende
de werking van het toestel, het antwoord te moeten schuldig
blijven.
In dit werkje heb ik getracht, vaak aan de hand van
voorbeelden uit het dagelijksch leven, een voor iedereen
begrijpelijke verklaring te geven van het wezen der Radio.
Van de meeste toestel-onderdeelen wordt alleen de werking
verteld, zonder dat op het hoe en waarom dieper wordt ingegaan.
Het geheel ademt eenvoud; oppervlakkigheid moest daarvan het gevolg zijn.
Ik hoop door onvolledigheid niet te veel aan de waarheid
te hebben te kort gedaan.
Schr. heeft zich ten doel gesteld in het bijzonder de ontvangst
van radiomuziek begrijpelijk te maken, zoowel voor den absoluten leek op technisch gebied, als voor den doorsnee-amateur.
Daarom worden in 4 hoofdstukken dezelfde onderwerpen,
telkens iets uitvoeriger behandeld. De luisteraar, die zelf geen
toestel bezit, kan zich b.v, door de lezing van het eerste hoofdstuk reeds voldoende ingelicht achten. In elk volgend hoofdstuk
zal de weetgierige zijn oppervlakkige radiokennis kunnen uitbreiden tot de hoogte, waarop hij meent te kunnen gaan. Wijl
in elk hoofdstuk de radio-ontvangst in haar geheel behandeld
wordt, kan iedere belangstellende zich naar een door hem zelf
gekozen maatstaf doen voorlichten. De amateur die hoofd-
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stuk IV nog te eenvoudig vindt, schaffe zich een „Corver”,
..Steehouwer”, Nonnekens” ofander uitvoeriger radiowerk aan.
Ten slotte een woord van dank aan mijn collega G. J. Muusze
van het radio-station Scheveningen-Haven voor zijn gewaardeerde wenken en aan de bekende radioflrma Herm. Verseveldt
voor het in bruikleen ontvangen van eenige cliche’s.
Den Haag, Najaar 1925.

DE SCHRIJVER.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
Mijn vermoeden, dat behoefte bestond aan een werkje,
waarin letterlijk iedere categorie van leeken en beginners op
radiogebied voldoening zou vinden, is juist gebleken; want
reeds enkele maanden na de verschijning is de eerste oplage
geheel uitverkocht.
Van de vriendelijke opmerkingen, die ik van enkele zijden
mocht ontvangen, heb ik gaarne en dankbaar gebruik gemaakt.
Moge deze tweede, herziene druk even voorspoedig zijn
weg vinden als zijn voorganger.
Den Haag, Voorjaar 1926.

T.

BIJ DEN DERDEN DRUK.
Behalve met eenige wijzigingen van gedeelten, waar ik
meende duidelijker te kunnen zijn, verschijnt de' derde druk
met een kleine aanvulling, nl. de werking van variometers.
Den Haag, Najaar 1926.

T.

HOOFDSTUK I.
Radio-zendstations.
Zooals in het voorwoord reeds werd opgemerkt, verwachte
de lezer hierna geen geleerde beschouwingen noch berekeningen, doch slechts een zeer oppervlakkige uiteenzetting van
de werking van het geheimzinnige radiotoestel, dat tegenwoordig in zoovele gezinnen de gezelligheid van den avond
helpt verhoogen.
Wat verstaan wij onder een radiotoestel? Kortweg een toestel, dat ingericht is op het ontvangen, zoo maar uit de lucht.
van telegraflsche teekens, gesprekken en muziekuitvoeringen, die
gegeven worden, soms op duizenden kilometers van ons vandaan.
En kan men nu alles hooren wat men wil? Neen, zoo ver
heeftmenhet nog niet gebracht, doch veel scheelt het niet!
De luisteraar kan slechts opvangen datgene, wat langs electrischen weg de „lucht ingestuurd” wordt.
Dit geschiedt door een radio-zendstation.
Men kan op zoo'n zendstation zelf spreken of muziek maken,
doch ook bestaat de mogelijkheid, dat het zendstation per gewone
telefoon (gemeente-telefoon) wordt aangesloten op een muziekzaal, schouwburg of kerk, ook al zijn die niet in dezelfde plaats
gevestigd als het zendstation. Dit laatste zendt datgene. wat het
per telefoon opvangt, langs radio-weg „de lucht in".
Op deze wijze is het mogelijk, de torenklok in andere steden
en Ianden te hooren spelen; concerten en opera’s bij te wonen
of preeken in een kerk en andere redevoeringen goed te volgen.
Altijd moet dus een radio-zendstation zijn tusschenkomst
verleenen. Het zendstation van de Nederl.Seintoestellenfabriek
te Hilversum zendt vaak opera’s uit, die te Amsterdam in
den schouwburg worden opgevoerd. Voor concerten kan ook
het Kurhaus te Scheveningen en voor kerkdiensten kunnen
verschillende kerken per telefoon met Hilversum worden aan-
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gesloten. Vanuit Londen worden dagelijks concerten enz. per
telefoon overgebracht naar het op grooten afstand gelegen
zendstation te Daventry, van waar ze per radio worden
doorgezonden.
Zelfs is het mogelijk, dat een zendstation per radio ontvangt
en hetzelfde onmiddellijk langs radioweg weer uitzendt. Het
Daventry-station b.v. geeft nu en dan gedeelten van radioprogramma’s van Hilversum, Parijs, Berlijn, Brussel, Miinchen
e.a. De Engelschman noemt dit: een uurtje rond het vasteland
van Europa.
Behalve de zendstations, die muziek e.d. geven, vindt men
op alle groote stoomschepen radio-zendstations, teneinde in
voortdurende telegrafische verbinding te kunnen blijven met
het land of met andere schepen. Bij brand of schipbreuk en
ook ter waarschuwing voor drijvende ijsbergen en mijnen in
open zee, is deze verplichte bepaling van groot nut.
In verband hiermede vindt men (meestal in kustplaatsen)
door het Rijk opgerichte zendstations (o.a. te ScheveningenHaven), die altijd, evenals de schepen, mede als ontvangstation
zijn ingericht(Kuststations). Zij zijn verplicht dag en nacht alle
seinen op te vangen. Hoort men daar het noodsein van een
schip, dan is het kuststation gehouden het schip te antwoorden,
dat maatregelen ter redding zullen worden getroffen. Het
schip geeft zijn juiste ligging aan en het kuststation telefoneert
of telegrafeert aan reddingmaatschappijen om uitzending van
reddingbooten.
Verder kunnen zelfs luchtschepen en vliegmachines in radioverbinding blijven met stations te land. De radiocorrespondentie met schepen gaat meestal langs telegrafischen weg,
dat wil zeggen met telegrafische teekens (fig. 1).
Toen de radio-telegrafie al sinds jaren bestond, heeft men
een wijze gevonden om ook per radio te telefoneeren.
Tot voor 30 jaren kon men slechts langs ijzer- of koperdraden telegrafeeren en telefoneeren. De Radio verlangt geen
draadverbinding tusschen zend- en ontvangstation. Daarom
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noemt men haar „draadlooze”. Dit behoeft een nadere verklaring. Licht en geluid zijn trillingsverschijnselen. Met muziekinstrumenten of de stembanden in onze keel b.v., brengen
wij de ons omringende Iucht in trilling. Wat wij ..geluid"
noemen, is niets anders dan het trillen van luchtdeeltjes,
waardoor het trommelvlies in ons oor ook aan het trillen
geraakt. De lucht beschouwen wij daarom als de draagster

lingen; in een luchtledige glazen bol dringt geen geluid door.
Toch kunnen wij er door heen zien; trillingen van het licht
blijken dus wel door luchtledig te gaan. Er moet daarom
nog iets anders om ons heen zijn dan lucht. Dat „iets" heeft
men ether genoemd (spreek uit: eeter). De ether is dan de
drager van h'c/iftrillingen. Diezelfde ether is ook de drager
van electrische trillingen.
Op een zendstation voor telefonie heeft men toestellen, die
er op ingericht zijn, gesproken woorden en muziek (luchttrillingen) in electrische trillingen om te zetten. Deze laatste
planten zich door den ether duizenden kilometers ver voort.
De zendstations voor radio-telefonie, welke ons dagelijks
concerten geven. behooren vaak aan fabrikanten van radiotoestellen. De zendec wordt dan beurtelings verhuurd aan
verschillende vereenigingen. welke zich alle op de haar eigen
wijze ten doel stellen „elck wat wils” aan den luisteraar te
verschaffen. In Engeland maakt een algemeene radiobelasting
het mogelijk, dat een ..Nationale Omroep” door alle radioamateurs gezamenlijk wordt bekostigd.
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Zoo is voor duizenden de radio thans een heerlijk tijdverdrijf geworden. Geen wonder ook! Terwijl buiten een ijzige
storm woedt, zit de luisteraar bij een kop thee in de warme
huiskamer te genieten van muziekuitvoeringen of opera's, die

— in een ander land soms —gegeven worden; waarbij zelfs
het applaus van het publiek in de zaal ..keihard" door de
kamer klinkt. Een anderen keer worden kinderen een uur
lang aangenaam bezig gehouden met het volgen van radio*
kindervertellingen; ja, zelfs in ziekenhuizen genieten de patienten
van alles wat de wereld-ether geeft.
Is het niet begrijpelijk, dat de radio in korten tijd populair
is geworden? In elke stad, in elke straat kan men de „naambordjes” van radioliefhebbers op het dak zien staan. Naambordjes in den vorm van stokken of palen met een stel
draden er aan! Dat is nu de algemeen bekende antenne (fig. 2).
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Antenne.
Men denkt wel eens, dat de palen (masten) antenne heeten.
Dat is onjuist. De palen dienen uitsluitend om de antenne
zoo hoog mogelijk boven het dak op te hangen; meestal
wordt een antenne gedragen door 2 palen. De eigenlijke
antenne is dus de draad, die tusschen de beide palen gespannen
is. Sotns bestaat zij uit 2 of meer draden naast elkander, die
dan gescheiden liggen door een dwarsliggenden stok (spreider).
Alsspreider neemt men wel eens hoepels; deze houden dan
■i a 6 draden uit elkaar (fuik- of kooiantenne).
Vanaf de palen loopen meerdere draden schuin naar het dak;
dat zijn de steundraden (tuien) om de palen rechtop te houden.
Zij hebben dus niets met de eigenlijke antenne te maken.
Hiervan is uitgezonderd het geval, dat slechts een mast gebruikt wordt (parapluie-antenne); bij deze laatste dienen de
steundraden tevens als antenne.
Hoe hoogerdeantenne wordt
opgehangen. des te sterker
moeten de masten zijn. Vandaar dat b.v. de stations te
Scheveningen-Haven en de
Ned. Seintoestellenfabriek te
Hilversum, waar de antenne
tientallen meters boven den
grond hangt, stalen torens heb
ben om haar te dragen (fig. 3)Antenne is het Fransche
woord voor ..voelhoorn". Een
ontvangtoestel heeft een voel
hoorn in de vrije lucht noodig
om de muziek zoo goed moge
lijk te kunnen opvangen. Een
hooge antenne geeft luidere
muziek; soms echter wordt de

Fig. 3. Antenne-torens.
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ontvangst dan minder aangenaam door sterke luchtstoringen ;
waarover later.
Zonder antenne met (een ontvang-raam) kan men ook wel
ontvangen; doch dan is de ontvangst zoo zwak, dat men
haar beslist versterken moet om er van te kunnen genieten.
Voor het versterken zijn weer extra onderdeelen noodig.
Ethergolven.
Een zendstation heeft ook een antenne. Vergelijken wij
duidelijksheidshalve
de
zendantennemeteengroote zweep. Geeft men met
een zweep een klap in de
lucht, dan ontstaan er
luchtgolven om ons heen.
Ons oor kan die luchtgol
ven verwerken tot geluid.
Werpt men een steen
in het water, dan ontstaan
kringvormige watergolven. Geeft men door middel van een electrische
vonk een „zweepslag"
Fig. 4. Kringvormige verspreiding.
metdezendantenne in den
ether, dan ontstaan ethergolven rondom de antenne (fig. 4).
De bekende radiolampen kunnen ook ethergolven opwekken.
Voor het telegrafeeren heeft men soms vonkzenders; tadiomuziek wordt alleen met zendlampen uitgezonden.
Ethergolven volgen elkaar zeer snel op; soms 1 millioen
per seconde. Men kan ze daarom ethertrillingen noemen. Zij
planten zich voort met dezelfde snelheid als het licht; dat is
zeven maal rood de aarde in 1 seconde! Die snelheid is zoo
ontzettend groot, dat men mag aannemen, de muziek uit alle
landen .— zelfs uit Amerika — te ontvangen op hetzelfde
oogenblik, dat ze wordt uitgezonden.
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Bij onze ontvang-antenne aangekomen, zal zoo’n golvenreeks de antennedraden aan het trillen brengen. Wij zien die
trilling van de antenne evenmin als de golven, die er tegenaan botsen; het is een electrische trilling: die is voor ons
onzichtbaar. Onze oogen en ooren zijn er niet op gebouwd,
om dergelijke electrische trillingen zonder hulpmiddelen te
kunnen volgen.
Een radio-ontvangtoestel is er op ingericht, zoo'n reeks
snel op elkaar volgende electrische trillingen van de antenne
om te zetten in veel tragere luchttrillingen. En binnen zekere
grenzen kunnen wij luchttrillingen hooren (geluid).
Een afdoende verklaring van wat electriciteit eigenlijk is,
heeft men nog niet gevonden. Wei bestaan daaromtrent
vele veronderstellingen.
De meest aannemelijke daarvan is deze: Men denke zich
van eenig voorwerp zulk een klein gedeelte of stofje, dat
het in den sterksten microscoop nauwelijks te onderscheiden
is. Indien men nu meent, het kleinst denkbare gedeelte van
dit voorwerp te zien, heeft men het mis! Want dit stofje
bestaat nog uit millioenen kleinere deelen, molecttlen genaamd. Elke molecule bestaat weer uit een scheikundige verbinding van soms tientallen atomen. Nu zijn we er nog niet,
lezer! Elk atoom toch, wordt gevormd door een „zonnestelsel” van met een ontzettende snelheid draaiende electronen. Zulk een electroon nu iseenkleine hoeveelheid electri
citeit. Aldus beschouwd, kunnen we ons elk voorwerp denken,
als bestaande uit een vaste of lossere verzameling van elec
trische deeltjes. Sommige van die deeltjes kunnen zich in het
voorwerp verplaatsen, zonder dat wij verandering in den
uiterlijken vorm waarnemen. In enkele stofFen, zooals glas en
eboniet verplaatsen die electronen zich moeilijk; in andere
stoffen, o.a. metalen en water, geschiedt dit zeer gemakkelijk.
Eerstgenoemde stoffen noemt men daarom niet-geleiders
voor electriciteit; metalen en water zijn goede geleiders.
Bereikt een ethergolf een niet-geleider, dan bemerken we

M
aan dat voorwerp niets bijzonders; de golf gaat verder zonder
veel invloed te hebben uitgeoefend. De aanraking van ethertrillingen met eer geleider echter, doet
in dien geleider eer vecplaatsing van vele
antenne
electronen ontstaai i; men constateert dan
een electrischenstroom.
Onze antenne is van
koperdraad; dus een
goede geleider. Wij
verbinden de antenne
door een koperen foeuoerdcaad met de le
spoel van ons toestel;
verder Ioopt vanaf die
spoel weer een koper
draad naar een gas-of
waterleidingbuis, die in
de natte aarde uitkomt.
Er ontstaat aldus een
groote geleider n.l. antenne-toevoerdraad-toestel-waterleidingbuis-aarde (fig. 5).
Aankomende ethertrillingen doen in dezen geleider electrische stroomen ontstaan (antenne-stroomen). Die electrische
stroomen worden door de verschillende onderdeelen van
ons ontvangtoestel omgezet in geluidstrillingen, welke wij
als muzikale indrukken in de hersenen opnemen.')

3-

Ontvangtoestel.
Wat zien wij doorgaans het eerst aan een ontvangtoe
stel? (fig. 6).
Een of meer electrische lampen. Verder 1, 2 of 3 breede
*) Omdat ethergolven zoo snel op elkaar volgen, ontstaan soras 1 millioen
afzonderlijke electrische antennestroompjes per seconde. Men spreekt daarom
van electrische trillingen.
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ringen, waar omheen (vaak mooi-gevlochten) koperdraad is
gewonden (spoelen).
Dan een serie knoppen en gaatjes. De knoppen dienen
versterkfrlamp

lampweerstand

detectortamp

verst^rAerfomp

lanipweerstand

lamp weers tan d

r

ontenne.
o k/em

primaire of
ontennespoel

aeconddire
apoel

_

terugkoppel
apoel

i

S °

£

veraterkle
aerie
parallel
of
aehakelaar onveralerkle
onlvengat
aecondalre condenaalor
primaire condenaalor
l
teiefoonh/emmen
Fig. 6.

b.v. om het toestel met de antenne en de aarde te verbinden.
De lampen branden door den electrischen stroom uit een
a ecu; dat is een beker, waarin men electriciteit bewaren kaD,
Een paar knoppen of gaatjes dienen om de geleiddraden
naar den accu te voeren (fig. 6 en 7).
Andere knopjes zijn voor aansluiting van een reeks zaklantaarnbatterijtjes (hoogspanning, anode- of plaatbatterij geheeten). Deze batterij dient o. m. om de telefoon in werking
te stellen (fig. 8).
Met draaibare knopjes, waaromheen een graadverdeeling is
aangebracht (lampweerstanden) kunnen wij de lampen hoogerof
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lager doen branden. Verder ziet men grootere draaibare
knoppen, waaraan een condensatoc
verbonden is (fig. 19).
Door het draaien aan zulk een
condensatorknop ontvangt men naar
verkiezing van diverse zendstationsin
andere steden of Ianden. Ook op
deze knoppen ziet men een graadverdeeling; men kan daarmede onthouden in welken stand de condensator stond voor de ontvangst van
een bepaald station; een volgenden
keer behoeft men derhalve niet lang
naar dat station te „zoeken".
De meest gebruikte toestellen zijn
die met 2 of 3 z.g. honingraatspoelen (fig. 9). Deze spoelen
zijn uitwisselbaar in groote en kleinere soorten. Wil men
'plaatbatlery

.

Schema:

plaat6aHery

Fig. 8.

een station zoeken, dan moet men eerst de juiste spoelen
weten te kiezen. Verder moet met den condensator worden
bijgeregeld.
De honingraatspoelen zijn zoodanig gewonden, dat het
geheel, door den ruitjesvorm, ongeveer het aanzien heeft
van een honingraat.
Bij ouderwetsche toestellen zag men spoelen, bestaande uit
zeer lange cartonnen kokers, waaromheen koperdraad was
gewonden. De winding in ruitjes-vorm geeft hetzelfde resultaat bij veel handiger vorm. De cijfers, die men veelal op
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deze spoelen aantreft, noemen het aantal malen, dat de koperdraad rond den ring is gewonden; dus het aantal windingen
(fig. 9).
Van de 3 spoelen (fig. 6) geeft de linksche (le of primaire
Scheme* epoet

Fig. 9.

spoel) doorgang aan de antennestroomen; de middelste (2e of
secundaire spoel) neemt door haar onmiddellijke nabijheid
trillingen (dus electrische verschijnselen) van de primaire spoel
over en stuurt deze trillingen naar een der lampen. Deze,
de detectorlamp, verwerkt die zwakke electrische trillingen
tot behoorlijk sterke telefoonstroomen en de rechtsche spoel
(3e of terugkoppelspoel) helpt de lamp nog eens mee, om het
geluid in de telefoon weer iets sterker te maken.
Waarom verbinden wij de telefoon niet direct aan de
antenne ? Dat zou toch veel eenvoudiger zijn; dus een verbinding : antenne-telefoon-aarde. Helaas kan dit niet om verschillende redenen, waarvan de voornaamste zijn: de afstemming endebouw van de telefoon. Eenontvangtoestela/sfemmen
is: zorgen dat wij slechts 1 station tegelijk hooren. Er zijn
honderden stations op de wereld, die op hetzelfde oogenblik
ethergolven uitzenden. Wij moeten die alle, op het gewenschte
station na, uitstemmen. Men begrijpt, wat er van muziek
zou terecht komen als de ongewenschte stations er doorheen
gilden! Op biz. 16 zagen wij, dat het afstemmen geschiedt
met de spoelen en den daarbij behoorenden condensator.
Spoelen zijn dus onmisbaar. Verder is de telefoon, die de
TAKES. Radio.
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muziek raoet weergeven, wel een zeer gevoelig instrument,
doch omdat zij gebouwd is op het weergeven van geluidstrillingen, die veel trager zijn dan de ontvangen ethertrillingen,
is zij niet in staat deze laatste behoorlijk te voigen. Men
heeft daarom naar middelen gezocht, om de zeer snel op

Fig. 10.

Telefoon.

elkaar volgende ethergolven om te zetlen in veel tragere en
tevens sterkere electrische stroomstooten, die wel in staat
zijn de telefoon te doen aanspreken.
De detectoclamp is daarvoor de bemiddelaar. Detector beteekent ..verklikker”. Hij verklikt ons, dat er radiogolven
door de antenne worden opgevangen. Zonder zoo’n ..gloeiende
detective” is het ons niet mogelijk, dit te constateeren.
De detectorlamp heeft dus tot taak: het omzetten van de
zwakke en snel op elkaar volgende antennestroompjes, in
krachtiger electrische stroomen, die onze telefoon doen aan
spreken. Het geluid in de telefoon ontstaat door het trillen
van een blikken plaatje (trilplaat), (fig, 10). Is het niet wonderlijk dat zoo’n eenvoudig stukje blik de tonen van een geheel
orkest kan weergeven?
Ouderwetsche ontvangtoestellen werken in plaats van met
een lampdetector, met een kristaldetector. De ontvangst met
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kristaldetector is vaak mooier, doch zwak; ontvangst met
een lamp is echter veel sterker. Zij heeft kristalontvangst
bijna overal verdrongen.
Vorm en onderdeelen van ontvangtoestellen zijn zeer uit-

Fig. 11.

Luidspreker.

eenloopend.Sommige amateurs bezitten toestellen, waarin geen
honingraatspoelen, doch een of meer variometers zijn opgenomen. Een variometer bestaat uit een groote spoel, waarbinnen 1 of soms 2 kleine spoeltjes draaibaar zijn aangebracht.
Doorhet draaien aan condensatoren en variometers kan op
verschillende stations worden afgestemd. Bij toestellen met
meer dan een een lamp werkt slechts een daarvan als detector;
de overige zijn voor versterking van de ontvangst. Op deze wijze
kan men ten slotte uit een bijzonder soort telefoon met boom
(luidspreker) de muziek door een kamer of zaal doen klinken

(fig. 11).

HOOFDSTUK II.
Telegrafie. en telefonie.
Wat beteekent Telegrafie? Tele is het Grieksche woord
voor ver, veraf. Graphein is schrijven. Telegrafeeren is dus
verschrijven, schrijven op een afstand.
Phone is het Grieksche woord voor stem of geluid. Telefoneeren is dus ver-spreken; geluid overbrengen over groote
afstanden.
Telegrafeeren en telefoneeren kon men vroeger alleen
langs ijzer- of koperdraden, waarmede beide stations onderling
verbonden waren. Een ontvangend telegraafstation laat dan
een papierstrook loopen, waarop de telegrafische teekens als
punten en strepen afgedrukt worden (fig. 1).
Het is ook mogelijk, die punten en strepen in een telefoon te
hooren als lange en korte fluittonen. Bij eenige oefening kan
men aldus een telegrafisch gesprek afluisteren. Bij de radio
geschiedt het verkeer tusschen de stations bijna altijd op
Iaatstgenoemde wijze, dus per telefoon. Met dezelfde telefoon
aan het oor kan men zoowel telegrafie als telefonie volgen.
Wat beteekent Radio?
Radius is het Latijnsche woord voor straal. Radiotelegrafie
en radiotelefonie vinden dus plaats door uitstraling met electrische stralen; ethertrillingen, die als stralen naar alle zijden
uitgezonden worden. Die stralen worden op vele zendstations
voor telegrafie opgewekt door het overspringen van electrische
vonken. De Duitschers noemen radiotelegrafie dan ook
..Funkentelegraphie".
Men moet het zich niet voorstellen, alsof er groote vonken
uit de zendantenne of uit de antenne-torens komen. De
vonken springen binnen het seingebouw over tusschen 2 dicht
bij elkander geplaatste metalen platen of bollen. De electri-
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sche trillingen, die door het overspringen van deze vonken
ontstaan, planten zich over de zend-antenne voort en worden
van daar onzichtbaar „den ether ingeslingerd”.
Onder zekere omstandigheden kunnen de bekende cadiolampen ook ethertrillingen opwekken; dat is dan geen „vonken"-telegrafie. De ethergolven, door lampen opgewekt.
kunnen benut worden voor telegrafie zoowel als telefonie.
Op muziekzendstations (omroepstations) heeft men daarvoor
groote zendlampen in gebruik.

Microfoon.
Om te kunnen telefoneeren heeft men steeds een z.g.
microfoon noodig. Dit instrument kennen wij aan elk gewoon
telefoontoestel, n.l. het hoorntje waarin men spreekt; of
eigenlijk hetgeen daar achter zit. Bij een telefoongesprek
spreken wij in de microfoon en luisteren aan de telefoon (fig. 12).
Wordt op een zendstation in de microfoon gesproken of
in de nabijheid daarvan muziek gemaakt, dan
brengen de luchtgolven de microfoon in tril
ling. Deze mechanische trilling wordt door
de microfoon in een electrische trilling omgezet, die met medewerking van de radiolampen op haar beurt weer invloed heeft op
de uitgezonden ethertrillingen.
De ethertrillingen worden dus door de
microfoon eenigszins vervormd, gemoduleecd.
Deze trillingen nu, worden na aankomst op
onze ontvangantenne, door tusschenkomst
van onze ontvanglamp en verdere toestelonderdeelen weer in geluidgolven omgezet.
Fig. 12.
Achterstaande teekening geeft in grove
trekken weer, hetgeen bij de verzending en ontvangst van
radiotelefonie alzoo geschiedt, (fig. 13).
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Ethergolven.
De antenne op het zendstation zendt dus ethergolven uit.
Bereiken deze onze antennedraden, dan geraken ettelijke
milliarden der daarin aanwezige electronen in heen en weer
gaande beweging; ze stroomen met een ontzettende vaart
ethergolven

oor

Fig. 13.

Grafische voorstelling van uitzending en ontvangst.

van de antenne door ons toestel naar de aarde en terug.
Teneinde een sterke ontvangst te verkrijgen, moeten zooveel
electronen als mogelijk is, ons toestel passeeren. De electronen,
die in hun vaart langs de steundraden naar het dak zouden
willen ontsnappen, om daar langs andere wegen te trachten
de aarde te vinden, worden daarin verhinderd door de aanwezigheid van de porceleinen bolletjes (isolatoren), die men
steeds in de nabijheid van de antennepalen ziet. Werken
deze isolatoren niet goed, dan wordt de muziekontvangst
zwakker. Men zegt in dit geval, dat de antenne „lek" is.

Inductie.
Een bijzondere eigenschap van spoelen, waardoorheen afwisselend zwakke en sterkere electrische stroomen vloeien is.
dat ze sterken invloed (inductie) op elkaar uitoefenen, zoodra
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ze in elkanders nabijheid worden gebracht. Wordt dus de
primaire spoel in de nabijheid van de middelste (secundaire)
spoel gebracht, dan zullen de antenne-stroompjes invloed
uitoefenen op de windingen van de secondaire. In deze koperen

: antenno.
kring

'■ r

Fig. 14.

Drie trillingskringen.

omwindingen ontstaan nu dezelfde soort trillingen als die
welke in den antennekring bestonden. De antennewerking is
nu in haar geheel op de secondaire spoel overgebracht. Wij
kennen dus reeds twee trillingskringen, waarinresp. de antennespoel en de secondaire spoel een hoofdrol vervullen (fig. 14).
Ontvanglamp.
In een radiolamp ziet men niet alleen een gloeidraad. Men
heeft rondom den gloeidraad een spiraalveer aangebracht
(rooster) en daar weer omheen een metalen busje (plaat) (fig.
15). Men noemt zulk een lamp, waarin deze 3 electrische
onderdeelen voorkomen drie-electcodenlamp. Het rooster
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wordt aan de secondaire spoel verbonden. De trillingen in
deze spoel kotnen nu ook op het rooster, zoodat dit eveneens
in den roosterkcing (sec. trillingskring) is opgenomen (fig. 14).
Zoodra de lamp door den stroom uit den accu gaat branden,

y/ytv

Fig. 15.

Drie-electrodenlamp.

wordt het inwendige van de lamp geleidend voor een tweeden
stroom, welke afkomstig is uit de reeks zaklantaarnbatterijtjes
(plaat- of anodebatterij). Deze plaatstroom loopt door de
telefoon, verder door de 3e spoel (terugkoppelspoel); vervolgens
naar de plaat van de lamp, springt over de open ruimten
tusschen plaat, rooster en gloeidraad en gaat tenslotte langs
een der draden van den accu terug naar dezelfde reeks
batterijtjes (fig. 14).
Het rooster nu, kan op dien stroomweg als een sluisdeurtje
beschouwd worden, datopde wenkenvandeantennestroompjes
telkens meer of minder wordt dich£ geduwd, doch uit eigen
beweging weer terugveert. De anode- of plaatstroom wordt
door die roosterfuncties telkens een weinig tegengehouden,
dus afwisselend zwakker en weer sterker. Doordat de telefoon
ook in dezen stroomkring (plaatkring) (fig. 14) is opgenomen,
zal de trilplaat van de telefoon op de wenken van het rooster
harder of zachter gaan trillen en maakt aldus muziek. Hoe

i
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krachtiger het deurtje heen en weer slaat, des te grooter
zijn de wijzigingen van de stroomsterkte in de telefoon, en
dit geeft Iuidere muziek.
Hierboven is reeds opgemerkt, dat spoelen onder zekere omstandigheden invloed op elkaar uitoefenen. De stroomen, welke
door de terugkoppelspoel loopen, zijn sterker dan die in
de secundaire spoel. Brengt men hen dichter bij elkaar, dan zal
de invloed van de terugkoppelspoel een heftiger trillen van den
secondairen kring tengevolge hebben. Het daarin opgenomen
lamprooster (het „sluisdeurtje") gaat daarom krachtiger trillen
dan eerst. De wijzigingen in de sterkte van den plaatstroom
zijn hierdoor grooter. Dit veroorzaakt een harder trillen van de
trilplaat in de telefoon ; de muziek hooren wij nu versterkt. uitsluitend door het bij elkander brengen van de 2e en 3e spoel
(terugkoppeling). De detectorlamp blijkt dus een dubbele functie
te hebben; ten eerste zorgt zij voor stroomen, die in staat zijn,
de telefoon te doen aanspreken; ten tweede brengt zij, met
behulp van de terugkoppelspoel, versterking van de muziek.
Afstemming op de juiste golflengte.
Werpt men een grooten steen in het water, dan geeft dit
groote golven (groote afstand tusschen 2 opeenvolgende
kringen). Een kiezelsteentje geeft kleine kringetjes. Zoo ook
geeft een lange antenne (niet te verwarren met eenhooge!)
grootere ethergolven dan een kortere antenne. Elk zendstation
kan zijn golflengte wijzigen door het verlengen ofverkorten
van zijn antenne. Voor dit doel is het niet noodig de antennepalen te verplaatsen. Men vindt zulks o.m. door verlenging
of verkorting van den geheelen antennekring. (Antenne-primaire spoel-primaire condensator-aarde (fig. 5 en 21); want
verwisselt men de antennespoel voor een grootere, dan
wordt de uitgezonden golf ook grooter, d.w.z. de afstand
tusschen 2 golven is grooter (fig. 16).
De afstand tusschen 2 opeenvolgende radiogolven varieert
tusschen enkele decimeters en minstens 25 kilometers!
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Een ontvangstation kan alleen ontvangen, als zijn antennekring ongeveer even groot is als die van het zendstation,
naar welks muziek men luisteren wil.
Gelukkig werken alle omroepstations op verschillende golf/golflengte

nen nu zelf bepalen welk station
wij willenhooren,
door te zorgen,
datonze antennekring en ook de
andere trillings-

Fig. 16.

ongeveer
even
groot zijn als die van het zendstation. Alleen wanneer er gelijke
trilling „resonantie" tusschen beide stations bestaat, heeft men
goede ontvangst. De overige omroepstations hebben nu een
andere golflengte dan wij, dus hooren wij hen niet. Door het
wijzigen van onze golflengte kunnen wij kiezen met welk zend
station wij willen meetrillen. Omroepstations werken op golflengten, varieerend tusschen 42 M. en 2650 M. Voor stations
met groote golflengte nemen wij groote spoelen. Overigens dienen de variabele condensatoren (fig. 6 en 19) om de golf nog te
vergrooten, indien de spoel iets te klein was genomen. Deze
condensatoren regelen dus het tekort aan windingen van de
spoel bij.
De golflengte kan ook eenigszins gewijzigd worden door het
veranderen van den stand der spoelen ten opzichte van elkaar
(koppelen). Komen de windingen zeer dicht bij elkaar, dan is
de kans op wijziging der golflengte grooter.
Van deze eigenschap maakt men gebruik bij de z.g. bolvariometers, waarvan de windingen elkaar zeer dicht naderen.
Wordt de binnenspoel van een variometer gedraaid, dan zal
men (binnen engere grenzen) stations met verschillende golf-

*
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lengten kunnen hooren. Bolvariometers hebben dan ook door
hun bouw het grootste ..golfbereik".
Loopen de windingen derbeide variometerspoelenevenwijdig
aan elkaar en in dezelfde richting, dan ontvangt men grootere
golflengten dan wanneer ze bij het .draaien rechthoekig op
elkaar of wel in tegengestelde richting worden gebracht.
Luchtstoringen.
Bij onweer springen electrische vonken in het luchtruim
over. Ook deze vonken verwekken electrische trillingen,
waarvan de golflengte natuurlijk telkens anders is. Het is
nog niemand gelukt deze trillingen uit te stemmen. Daarom
hooren wij tijdens het ontvangen van muziek soms een gekraak, dat veelal afkomstig is van electrische natuurverschijnselen. Zelfs een onweer boven Berlijn of Parijs kan
onze muziekontvangst leelijk in de war brengen.
Versterking.
Het uitzenden van muziek is vrij kostbaar. Vandaar, dat
niet alle stations met dezelfde ..energie” werken. Sommige
stations komen
transformator
in ons toestel
zwakdoor. Hun
Schema
ethertrillingen
waren te zwak
£
om het lang vol
tehouden.Onze
G
antennekring
,G
wordt dan
slechts matig in
trilling ge
bracht; de deFig. 17.
tectorlamp alleen kan nu niet meer voldoende versterken. In dit geval
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neemt men vaak een of meer lampen er bij, al of niet met
behulp van een transformator (fig. 17).
Een transformator bestaat uit een ijzeren kern, waaromheen
2 afzonderlijke spoelen zijn gewikkeld; eerst een kleine; vervolgens eene met 3 a 5 maal zooveel windingen. Ook hierbij
wordt gebruik gemaakt van den meergenoemden onderlingen

invloed bij spoelen (inductie). Worden deelectrischestroompjes
in plaats van door de telefoon, door de kleinste transformatorspoel gevoerd, dan worden in de daaromheen gewonden
2e spoel (secondaire winding) krachtiger inductiestroomen
opgewekt. Deze worden naar het rooster van de versterkerlamp geleid; wij kunnen het nu weer voorstellen, alsof het
„deurtje" in die versterkerlamp hevig heen en weer gaat slaan.
In den plaatkring van de versterkerlamp zullen daardoor
groote wijzigingen van den plaatstroom ontstaan. Nemenwij
de telefoon nu in dezen plaatkring op, dan geeft zij veel
sterker geluid (fig. 18).
Bij elke volgende lamp behoort een andere transformator.
Telkens wordt het eindgeluid veel sterker.
De luidsprekec (luid sprekende telefoon) kan op deze wijze
met 4 of meer lampen achter elkaar de oorspronkelijk zwakke
ontvangst nog over een groote zaal hoorbaar maken.

HOOFDSTUK III.
Draaggolf.
Wij weten, dat op verschillende manieren wordt voordeel
getrokken van den invloed, dien spoelen (behoorende tot
stroomkringen) op elkaar uitoefenen. Ook is bekend, dat de
trillingen uit de antenne het rooster van de detectorlamp
bei'nvloeden.
De zaak kan worden omgekeerd: Trillingen opgewekt in
de spoelen, kunnen wederkeerig het rooster en de ontvangantenne aan het trillen brengen. De spoelen moeten dan zoo
geplaatst worden, dat die wederkeerige trillingsinvloeden
elkaar aan den gang houden en bovendien vrij heftig worden.
Hiertoe brengt men de terugkoppelspoel dicht bij de secondaire. Het gevolg is, dat onze ontvangantenne zelf ethergolven
zal uitstralen; ons toestel is nu een zender van telefoniegolven
geworden! Men zegt, dat de lamp in dit geval genereert.
Als onze lamp zeer sterk genereert, hooren wij dit in onze
eigen telefoon als een doorloopende fluittoon; wijzendeneen
ononderbroken reeks golven uit.
Onze buurman-amateur kan daar wel eens boos om worden,
wij storen hem met dat gegil leelijk in zijn ontvangst. De
antenne-uitstraling blijft echter zwak en is misschien enkele
tientallen meters ver nog waarneembaar. Wij mogen ook
geen zenders worden; daarom brengen we de terugkoppel
spoel een beetje naar rechts; we gaan iets Josser koppelen;
hierdoor verdwijnen die „ongedempte” golven weer.
Een zendstation voor muziek moet juist wel zoo’n draaggolf
uitzenden. Men kan haar aanwezigheid constateeren als een
doorloopende fluittoon, door tamelijk „vast te koppelen”
(spoelen naar elkaar toe). Op zendstations voor telefonie heeft
men dan ook, behalve een andere schakeling van toestelonderdeelen, verscheidene groote zendlampen en verder
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machines (dynamo's), die voor den anodestroom zorgen,
Maakt men op het zendstation muziek voor de microfoon,
dan zorgt een aantal versterkers, dat de microfoonwerking
ten laatste groote wijzigingen brengt in den vorm, waarin
de draaggolf wordt uitgezonden. De muziek wordt dus op de
draaggolf gemoduleerd; ze wordt als het ware op de eigenlijke
draaggolf door den ether gevoerd.
Stemmen wij het ontvangtoestel zoo af, dat wij den hierboven genoemden fluittoon juist niet meet hooren, dan hooren
wij wel de wijzigingen die door de microfoontrilling in de
eigenlijke draaggolf werden aangebracht. Onze toestel-onderdeelen zorgen nu, dat deze wijzigingen (modulaties) weer in
muziek worden omgezet. Muziek ontvangen wij dus het best
met juist-niet-genereerend toestel. Men noemt dit „op den
rand van genereeren”.
Hoe beter het een omroepstation gelukt, de wijzigingen
van de draaggolf in volkomen overeenstemming te doen zijn
met de luchtgolfjes, die door de muziek of door de stem
tegen de microfoon worden „geblazen”, des te beter is de
modulatie van dat station.
Golflengte.
Hoe moet men zich de uitstraling door een antenne voorstellen?
Er bestaan watergolven, luchtgolven en ethergolven. De
waterkringetjes rond een in het water geworpen steen zijn
zeer traag; men kan ze met het oog volgen; hun golflengte
(de afstand tusschen twee opeenvolgende kringen) is zeer kort.
Luchtgolvengaansneller; dezeleggen 333 Meter per seconde
af. Wordt een kanon op 1 K.M. afstand afgeschoten. dan
hoort men de luchtgolven (het geluid) na 3 seconden. De
reis van Parijs naar hier zou op deze wijze ongeveer een.
half uur duren. Waar geen lucht is, kunnen ook geen lucht
golven bestaan; in het luchtledig is dus alles doodstil. Den
klank van een bel, die onder een luchtledig gtmaakte stolp
bewogen wordt, kunnen we niet hooren. De luchtgolf/enpfe
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heeft weer invloed op den toon, die wordt voortgebracht.
Hoe grooter de luchtgolf/engte, hoe lager de muzikale toon.
Voor ons hoorbaar zijnluchtgolflengten van 1 cM. tot 16 Meter.
Licht- en radiogolven zijn geen Iuchtgolven, doch beide
ethergolven. Haar verschil ligt in de golflengte. Terwijl lichtgolven gemeten moeten worden met millioenste onderdeelen
van een millimeter, zijn radiogolven van enkele centimeters
tot 25 kilometers lang! Ons gezichtsorgaan is wel gebouwd
op het waarnemen van zoo korte ethergolven als het licht,
doch niet voor langere; zijn de ethergolven iets langer, dan
zijn het warmtegolven; nog langere zijn de z.g. X-stralen en
de overige: radiogolven. De snelheid, waarmede licht- en
radiogolven zich voortplanten, is echter dezelfde, nl. 300.000
K.M. per seconde; in het eerste hoofdstuk noemden we dit:
7 X rond de aarde in 1 sec. Wat de uitstraling betreft: die
kan men zich denken ongeveer als van het licht, dus naar
alle kanten tegelijk. De ontvanginrichtingen, die dicht bij een
zendstation gelegen zijn, krijgen de krachtigste golven. Lichtstralen gaan in rechte lijn vanuit de lichtbron. Vandaar dat
de bolvorm onzer aarde het ons onmogelijk maakt, een licht,
op eenige tientallen Kilometers afstand ontstoken, te kunnen
waarnemen. Radiogolven evenwel, buigen zich met de aardoppervlakte mede. Men neemt aan, dat zij door de hoogere
luchtlagen worden tegengehouden engedeeltelijkteruggekaatst.
Daarom kunnen wij met radiogolven zulke groote afstanden
bereiken.
Er zijn dus eenige punten, waarop radio-en lichtgolven in
wezen van elkander afwijken. De meeste punten echter hebben
zij gemeen.
In het vorige hoofdstuk is medegedeeld, dat de diverse
zendstations alle met verschillende golflengten zenden, teneinde
de ontvangst van andere niet te storen. Alle scheepsstations
moeten op circa 600 M. golflengte seinen, opdat de kuststations, die op 600 M.-golf behooren te luisteren, hun roepen
steeds kunnen opvangen. Dit is een internationale bepaling.
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Omroepstations voor muziek zullen dus niet gaarne op 600 M.golf zenden. Luisteraars zouden in dit geval sterk gestoord
worden door schepen en kuststations. Als 2 stations op bijna
gelijke golfiengte zenden, is het voor een ontvanger zeer
moeilijk slechts een der beide te hooren. De hinderlijke stations
moet men kunnen uitstemmen. Hoe beter een ontvangtoestel
gebouwd is, hoe beter het gelukt hinderlijke stations uit te
stemmen.
Er zijn ook landstations, die met elkaar seinen. Zoo seinen
Bordeaux in Frankrijk en Nauen in Duitschland met Amerika.
Het Nederlandsche radiostation te Kootwijk op de Veluwe
bij Apeldoorn seint met Ned. Oost-Indie. Het Rugby-station
in Engeland kan over de geheele wereld gehoord worden.
Bij zulke groote afstanden moet de uitstraling zeer krachtig
zijn. Voor ontvangers die dicht bij zoo'n ..krachtstation” wonen,
is het zeer moeilijk, deze zendstations uit te stemmen; men
hoort ze door vele andere heen. Vandaar dat ontvangers te
's-Gravenhage veellasthebben van het station te Scheveningenhaven, vooral bij de ontvangst van „Korte-golfstations”.
Afstemming.
Wij hebben het tot nu toe doen voorkomen, alsof alleen
de lengte van de antenne en van de andere kringen invloed
zou hebben op de afstemming. Deze opvatting is wel wat
oppervlakkig. Er zijn nog andere factoren, die de afstemming
bepalen. Ten einde weer iets nader tot het juiste begrip te
komen, mogen een paar voorbeelden uit het dagelijksch
leven dienen :
Zet men den voet op het pedaal van een piano, dan komen
alle snaren vrij te liggen; zij kunnen vrij trillen. Zingt men
nu met kracht een toon, die men plotseling afbreekt, dan hoort
men de piano denzelfden toon een poosje „nazingen". De
luchtfrillingen, door de stembanden gevormd, waren van een
bepaalde golfiengte. Deze luchtgolfjes loopen langs alle snaren,
doch alleen die snaar, welke bij trilling dezelfde luchtgolflengte
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geeft, gaat meetrillen. De overige snaren bleven nagenoeg
in rust. Het meetrillen noemt men ..resonantie”.
Zoo gaat het ook met electrische trillingen. Slechts kringen,
wier electrische trillingen ongeveer dezelfde golflengte geven als die van den zender, trillen op de ontvangen ethergolven mede. Willen wij een ontvangtoestel op een bepaald station afstemmen, dan moeten wij weten: lemetwelke
golflengte dat station werkt; 2e hoe wij onze kringen een
overeenkomstige golflengte kunnen geven, om te kunnen mee
trillen. Het eerste vindt men in de dagbladen of in radiotijdschriften; de golflengten van de voornaamste stations zijn
daarin veelal opgegeven; het laatste leert men het best uit
de practijk. Ook hieromtrent komen in tijdschriften globale
gegevens voor.
Met onzen thans afgestemden antennekring moeten ook de
secondaire- en soms de terugkoppelkring meetrillen. Er bestaat dan resonantie over de geheele linie (3 trillingskringen).
De afstemming van den tweeden
kring (ook wel roosterkring genoemd) luistert zelfs zeer nauw, omdat het rooster van de lamp daarin
is opgenomen; en dat ..deurtje” moet
in het juiste rhythme heen en weer
slaan, om de muziek luid en zuiver
door te krijgen. Het verdient dan
ookaanbeveling, aan den variabelen
condensator van dezen kring een
kleinen condensator te verbinden,
teneinde zoo fijn mogelijk te kunnen
afstemmen. Deze ..fijnregeling” bestaat meestal uit een afzonderlijk
draaibare plaat van den condensator, eigenlijk dus een kleine
condensator aan den groote verbonden.
De afstemming geschiedt alzoo door juiste keuze van de
spoelen en het draaien aan de condensatoren.
TAKES, Radio.
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Een zeer fijne afstemming verkrijgt men bij toestellen, gemonteerd met variometers in plaats van de bekende honingraatspoelen. De variometer bestaat uit een lange ge'isoleerde koperdraad, welke achtereenvolgens gewonden is om 2 kokers,
waarvan de eene binnen de andere draaibaar is. Voor kortegolfontvangst gebruikt men wel eens z.g. dubbele variometers,
bestaande uit een groote spoel, waarbinnen 2 kleinere draai
baar zijn aangebracht. Loopen de windingen der variometerspoelen evenwijdig aan elkaar en in dezelfde richting, dan is de
onderlinge invloed (inductie) het sterkst; de „koppeling" is dan
zeer vast; de kring trilt nu moeilijker dan bij losse koppeling.
Draait men een binnenspoeltje langzaam rond, dan wordt de
koppeling geleidelijk losser, totdat na een halven slag (180°)
de windingen geheel tegengesteld loopen; de koppeling is nu
zoo los mogelijk; de onderlinge invloed gering; de kring trilt
gemakkelijker, dus sneller en daarmede is de golflengte
tevens verkleind.
Condensatoren.
—
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Strijkt men een gespannen vioolsnaar aan, dan gaat ze trillen. Zij veert
een zeker aantal malen per seconde
heen en weer en produceertdan luchtgolven van een zekere golflengte
(fig. 20).
Een even lange, doch dikkere snaar
trilt moeilijker, langzamer; geeft dus
een lageren toon (grootere luchtgolven).
Eenlangere snaar, doch van dezelfde
dikte als eerstgenoemde, kan weer
denzelfden toon voortbrengen als de
Snaren van verschil/encfe aiftte
,
dikke snaar.
Fig. 20.
In beide gevallen wordt de golf
lengte dus vergrootdoor vergrooting van de massa van de snaar.
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Met een beetje „dichterlijke vrijheid1' kan men zich de vergrooting van de golflengte van een electrischen trillingskring
op dezelfde wijze voorstellen. Zet men een grootere (langere)
spoel ineentrillingskring,
dan zal de golflengte antenna
grooter worden; hetzelfde geschiedt door
vergrooting vandemassa
prfmafre
condensator
van den trillingskring, pnmatre ,
wanneereencondensator yooe7
aan de uiteinden der
spoel verbonden wordt
(fig.21). Draaitmennude
draaibare platen van den
condensator binnen de
vaste (fig. 19), dan veraarde
aarde -aL*
groot men den kring met
Fig. 21.
de capaciteit van den condensator. Er zijn dan minder trillingen per seconde dus is
de golflengte vergroot.
De condensatoren, die men bij een ontvangtoestel aantreft,
zijn van tweeerlei vorm ; variabele (draaibare) condensatoren
en blokcondensatoren.
De variabele condensator (fig. 19) bestaat uit twee reeksen
halvemaanvormige platen, waarvan de draaibare reeks tusschen de vaste gebracht kan
worden. Aldus zijn de platen
voor een grooter of kleiner
gedeelte harer oppervlakte
door een smal laagje lucht
gescheiden (luchtcondensator). Brengt men de platen
met grootere oppervlakte
Fig. 22. Blokcondensator.
tegenover elkaar, dan oer(Rooster- of teiefooncondensator.)
groot men den kring waarin
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de condensator is opgenomen : de golflengte wordt nu eveneens
vergroot. De variabele condensatoren dienen uitsluitend ora
de juiste golflengte te vinden.
De blokcondensator behoort doorgaans bij een of meer
lampen en bij de telefoon. Hij bestaat uit meerdere laagjes
bladtin (zilverpapier), gescheiden door papier of mica (fig. 22).
Het geheel is verpakt in een ebonieten doosje of wel geperst
tusschen twee metalen plaatjes. De blokcondensator, bij de
detectorlamp behoorende (roostercondensator), bewerkt bij de
meeste lampen, dat het ..deurtje" slechts in eene richting wordt
geduwd; door eigen kracht springt het weer tot den normalen
stand terug. Door die eenzijdige werking wordt de stroom uit
de plaatbatterij (plaatstroom) telkens verzwakt (fig. M). Er
ontstaan dan in den plaatkring, waarin ook de telefoon is
opgenomen, stroomwijzigingen van dezelfde soort: altijd verzwakkingen van den plaatstroom. Die wijzigingen zijn tevens
veel geringer in aantal dan de trillingen van de draaggolf. In
het eerste hoofdstuk zagen wij reeds, dat de telefoon niet in
staat is de antennetrillingen te volgen. De veel langzamer
wijzigingen van den plaatstroom kunnen de trilplaat van de
telefoon wel doen aanspreken.
Wisselstroomen.

Fig. 23.

Gelijkstroom.

Verbindt men aan
de koperen bladveeren
van een zaklantaarnbatterijtje door middel
vaneenkoperdraadeen
electrisch lampje, dan
zal uit het batterijtje
een electrische stroom
gaan vloeien, die bij het
kleinste der beide veertjes begint, vervolgens
de lamp aan het gloeien
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brengt en daarna terugvloeit naar de grootste veer (fig. 23).
Het koperen veertje, waar de stroom van uitgaat noemt men
positieve pool (+), de groote veer: ds negatieve (—). Er gaat
dus een doorloopende stroom van de positieve pool, door de
lamp naar de negatieve pool. Het is een onafgebroken stroom,
die steeds in dezelfde richting loopt (gelijkstroom). De electrische trillingen, door een radiozendlamp opgewekt, zijn van
anderen aard. Om bij het zooeven genoemde voorbeeld te
blijven : men zou het zich kunnen voorstellen, alsof de stroom
uithetzaklantaarnbatterijtje niet steeds vertrok van de positieve
pool, doch na aankomst op de negatieve, eerst nog een rit terug
maakte naar de positieve, om daarna weer opnieuw naar de nega
tieve pool te vertrekken, enz. Het wordt dus een wisselwerkingOp een omroepstation wekken de lampen dergelijke wisselstroomen op; d.w.z. trillingen, welke beurtelings een positieve
en negatieve electrische spanning hebben (fig. 4).
Indien wij een condensator opnamen in den stroomkring
van een zaklantaarnbatterij, dan zou het lampje niet branden.
Gelijkstroom wordt door een condensator tegengehouden (fig.
24). Het eigenaardige inde werking van een condensator is,
dat hij zich gedraagt, alsof hij
wel wisselstroomen doorlaat
(wisselspanningen).
Bij de behandeling van de
werking van den roostercondensator hebben wij opgemerkt, dat
de plaatstroom, die uit de reeks
zaklantaarnbatterijen
komt,
doorde werking van het rooster
verzwakt wordt. De telefoon,
welke ook in den plaatkring is
opgenomen, ontvangt dus meer
of minder verzwakte gelijkStroomstooten.
Condensator laat gelijkstroom niet door.
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Bij de radio werkt de telefoon op varieerenden gelijkstroom, komende uit de plaatbatterij,
Wij weten, dat in den antennekring zwakke stroompjes ontstaan, doordat de antenne ethertrillingen opvangt. Omdat deze
ethertrillingen positief en negatief zijn, worden de antennestroompjes wisselstroomen. Zij loopen beurtelings van antenne
naar aarde en van aarde naar antenne.
In den plaatkring, waartoe telefoon en terugkoppelspoel
behooren, loopt varieerende gelijkstroom uit de plaatbatterij
voor het doen aanspreken van de telefoon. Doch door den
onderlingen invloed der spoelen ontstaan in dien kring tevens
wisselstroompjes, oorspronkelijk afkomstig uit de antenne.
Deze stroompjes kunnen moeilijk door de telefoon, omdat die
te veel zelf-indactie heeft (waarover later). Voor een sterke
ontvangst is het echter wenschelijk, dat de plaatkring gemakkelijk kan meetrillen.
Daarom geeft men aan die mede in den plaatkring loopende
wisselstroompjes een voor hen gemakkelijken weg door den
telefooncondensator.
Verricht deze condensator hier dus een goed werk: beter nog
is zijn invloed, doordat hij
de korte plaatstroompjes in
serie ho wkefing
por\ i//e/ schoMi /,nS dezen kring opvangt en ze
als gelijkmatige ontladingsstroomen aan de telefoon doorgeeft.De stroomstootjesworden
door den telefooncondensator
„afgevlakt”; het geluid wordt er
voller door.
__

Fig, 25.

Serie- en parallelschakeling.
Schakelt men een condensator in serie
met de antenne. dan geeft dit verkorJ_ ting van den antennekring, dus verkorting van de golflengte (fig. 25).
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Teneinde den lezer een oppervlakkige voorstelling hiervan
te geven, het volgende: in de eerste teekening (serie-schakeling),
schijnt het, alsof de condensator den antennekring in tweeen
splitst. Hetbovenstedeel, waarin de primaire spoel is opgenomen, vorrat nu een kleineren tcillingskring. De „snaar” is
korter geworden: zij trilt sneller, dus is de golflengte kleiner.
Bij parallelschakehng wordt de geheele kring antenne—
spoel—aarde uerproofmet de geheele of gedeeltelijke oppervlakte (capaciteit) van den condensator. De „snaar" is dikker,
de trillingen langzamer, dus de golflengte grooter.
Allerlei.
Wanneer de lezer wel eens gehoord heeft van een lekweerstand over den roostercondensator, dan zal hem interesseeren,
dat die als het veertje kan worden beschouwd, waarmede de
..sluisdeur" telkens in haar oorspronkelijken stand terugkeert.
Hoogfrequent versterking is versterking van de wisselstroompjes
uit de antenne, alvorens zij door de samenwerking van rooster
condensator en detectorlamp worden ..gelijkgericht". Deze
versterking geschiedt door een extra lamp, welke tusschen
antenne en detectorlamp
geschakeld is. Laagfrequent versterking is verster
king daarna, dus van de
gelijkstroomen indeplaatkringen, alvorens zij de
telefoon bereiken (zie fig.
18). Bij toestellen met hoogen laagfrequentversterkingzietmenlinksdehoogfrequent-lamp, dan de de
tectorlamp en rechts een
of meet laagfrequentlampen. Hoogvacuumlampen
Fig. 26. Raamantenne.
zijn lampen die vrijwel
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geheel luchtledig zijn gepompt. Het „deurtje” veert daardoor
niet gemakkelijk terug; daarora gebruikt men hierbij lekweerstanden over den roostercondensator. Laagvacuumlampen zijn
niet geheel luchtledig. De resteerende lucht- en gasdeeltjes
zorgen hier voor het terugveeren van het deurtje (rooster).
Dubbelcoosterlampen zijn lampen met 2 roosters. Het voordeel van het gebruik van deze lampen is, dat voor plaatbatterij slechts 2 zakbatterijtjes noodig zijn.
Er zijn amateurs, die geen antenne op het dak. doch in de
kamer een groot kruis, raam of een hoepel hebben, waarom9°'f

Fig. 27.

heen eenige windingen koperdraad zijn gewikkeld. Dit is de
raamantenne (tig. 26). Zij werkt zondet aacdverbinding; eigenlijk dus een zeer groote spoel! Andere amateurs ontvangen
op „dubbel aarde’', d.w. z.zij gebruiken voor antenne de gaspijp of een in den tuin gegraven metalen plaat; de waterleidingbuis vormt dan de tweede verbinding met de aarde.
Zoowel raam- als dubbel-aardontvangst is veel zwakker dan
met dak-antenne.
Als oppervlakkige verklaring van raam- en dubbel-aard
ontvangst moge het volgende dienen : Elke golf houdt er een
„kop” op na, n.l. het hoogste punt. Het lijkt vreemd, maar
dit is juist haar zwakste punt; want dan valt ze uit zwakte
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omlaag. Door dien val doet zij weer zoo veel kracht op, dat
ze een volgende golf kan vormen. De kracht van elke golf
afzonderlijk neemt „onderweg" geleidelijk toe en af. Op twee
willekeurige punten heeft zoo'n golf nimmer dezelfde kracht.
Ook radiogolven hebben een hoogte- en laagtepunt van
electrische kracht; men noemt dit spanningsverschil. Wanneer
dus 2 punten boven of onder den grond met ons toestel door
koperdraden verbonden zijn en die punten worden door een
radiogolf getroffen, dan zal op die beide punten spannings
verschil ontstaan, met als gevolg: het stroomen van de elec-

triciteit van het punt van hoogste spanning naar dat van de
laagste (fig. 27 en 28). In de beide opstaande zijden van een
raamantenne of de gas- en waterleidingbuis kunnen de beide
punten van spanningsverschil worden aanwezig geacht. Het
eene punt wordt meestal iets later door de golf getroffen dan
het andere. Het geringe spanningsverschil. dat in dit korte
oogenblik tusschen beide punten bestaat, is reeds voldoende,
om het daaraan verbonden lamprooster (deurtje) een electrisch
..duwtje" te geven of m.a.w. het rooster een meet of minder
sterke electrische lading te geven. Men zal begrijpen, dat het
spanningsverschil het grootst is, als de beide opstaande zijden
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ver uit elkaar liggen en tevens zendstation, opstaande zijden
en toestel in een lijn liggen (gerichte ontvangst).
Een honingraat toestel met 3 spoelen heeft indactieve ont
vangst; een met 2 spoelen directs ontvangst. Bij indactieve
ontvangst komen de antennestroompjes zelf niet in de lamp.
De electro-magnetische toestand, waarin de primaire spoel
door de antennestroompjes verkeert, bei'nvloedt den secundairen kring. Die invloed heet inductie. Bij inductieve ont
vangst kan men hinderlijke stations beter uitstemmen, (storingsvrij of selectief). Bij directe ontvangst zijn de functies van
primaire en secundaire spoel gecombineerd; de antenne is
dan aan dezelfde spoel verbonden waaraan het lamprooster
is vastgemaakt en de antennetrillingen hebben nu dizecten
invloed op het rooster.
In deze 3 hoofdstukken is getracht, vaak aan de hand van
voorbeelden uit het dagelijksch leven, bij den lezer in korten
tijd een oppervlakkig begrip te vormen van de werking van
radio-toestellen.
Elke vergelijking van electrische werkingen met zulke
voorbeelden zal op een of meer punten mank gaan.
In het volgende hoofdstuk worden, nu voor den amateur,
dezelfde onderwerpen opnieuw in korte trekken behandeld.
Ofschoon de verklaring nog tamelijk oppervlakkig en dus
eenvoudig blijft, zullen bovengenoemde vergelijkingen thans,
op een uitzondering na, achterwege worden gelaten.

HOOFDSTUK IV.
Gedempte en ongedempte golven.
Het overspringen van een electrische vonk is geen enkelvoudig verschijnsel. Elke vonk is eigenlijk een reeks tusschen 2
punten overspringende ontladingen, welke geleidelijk zwakker
worden, totdat tenslotte geen spanningsverschil tusschen deze
punten meer bestaat.
gedempte golven
De ethergolven, welke
(3 von ken J
hierbij worden opgewekt, worden dus ook
geleidelijk zwakker en
trillen uit (dempen)
voordat een nieuwe
ongedempte golven
vonk gevormd wordt,
(fig. 29'). Men noemt
zoo’n uittrillende golp 2g
venreeks een golftrein.
Wanneer nu een vonkzender b.v. 50 vonken per seconde
opwekt, ontvangt (door de werking van de detectorlamp)
onze telefoon voor elke vonk een gelijkstroomstoot uit de
plaatbatterij.De trilplaat trilt dan 50 maal per seconde heen
en weer.
Door vonken opgewekte golven zijn alleen bruikbaar voor
telegrafle.
Radiolampen, booglampzenders en hoogfrequentiemachines
wekken ononderbroken, in sterkte gelijk blijvende ethergolven
op; zonder rustpoos en zonder verzwakking (demping). Ze
hebben dus geen gelegenheid uit te trillen; ze verzwakken
(dempen) niet; het zijn dus ongedempte golven (fig. 2911).
Deze continutrillingen kunnen in de telefoon geen gelijkstroomsfoofen vormen, omdat ze ononderbroken zijn; overigens
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volgen ze elkaar veel te snel op, om de trilplaat aan den
gang te brengen.
Werkt de ontvanglamp dus wel normaal als detector (verklikker) voor gedempte golven, ongedempte kunnen wij niet
waarnemen zonder een hulpmiddel. Dit is te vinden in het
doen „genereeren" van de lamp (biz. 29). In dit geval wekt
onze ontvanglamp zelf continutrillingen op. Zijn deze trillingen
van dezelfde frequentie (aantal per seconde) als de ontvangen
trillingen, dan loopen ze samen en bemerken wij daarvan
niet veel.
Verschillen zij echter in frequentie, dan gaan zij niet doorloopend samen; de samenwerking neemt nu geleidelijk af; de
gezamenlijke trillingen worden zwakker tot tenslotte een punt
bereikt wordt, waarop zij elkander tegenwerken. Na dit
moment treedt weer eenige samenwerking op, totdat het punt
bereikt is, waarop zij elkander zoodanig versterken, dat de
gezamenlijke trilling in sterkte gelijk is aan de som der beide
trillingssterkten. Deze geleidelijke zwellingen en afnemingen
(zwevingen) volgen vlugger op elkaar, als het verschil in
frequentie tusschen ontvang- en zendtrilling groot is. Door
het draaien aan den condensator kan men de punten van
maximum en minimumsterkte naar verkiezing elkaar vlugger
of langzamer doen opvolgen. Vallen ze binnen de grenzen
16—10.000 per seconde, dan hooren wij de trilplaat van de
telefoon tijdens het draaien een aanzwellenden en afnemenden
fluittoon geven. Een ongedempt station kunnen wij nu in
fluittoon hooren seinen. Het zwevingsverschijnsel werd in de
vorige hoofdstukken nog niet genoemd. Daarom is het gewenscht, ter verduidelijking, nog even een voorbeeld te noemen.
Het kan voorkomen, dat de slingers van 2 uurwerken precies
gelijk loopen. Wordt een der slingers iets langer gemaakt,
dan zal hij in de eerste oogenblikken nog met den anderen
slinger gelijk blijven; het samengaan wordt echter steeds
onregelmatiger, totdat zij ten slotte geheel uit de maat zijn;
zij slingeren niet meer met elkander mee, doch tegen elkaar
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in (fig. 30). Na eenige oogenblikken gaan ze weer voor een
poosje gelijktijdig denzelfden kant uit. Verschillen de slingers
veel in lengte, dan zullen ze spoediger „uit de pas” zijn.
Op dergelijke wijze ontstaat de zwevingsgolf. Heeft men
pcecies dezelfde golflengte als het zendstation, dan trillen de
ontvangen golven en de door ons uitgezondene. in onzen

2 S lingers van onge/yke grootte
Fig. 30.

ontvanger met elkander mee. Wijzigen wij onze golflengte
een weinig, dan zullen de beide trillingen in de eerste oogen
blikken nog samenwerken, doch na eenigen tijd werken ze
elkander zoodanig tegen, dat beider invloed op het lamprooster
verzwakt. Het volgende oogenblik werken ze weer samen;
..bewerken” opnieuw het rooster met verdubbelde kracht.
Is het verschil in golflengte groot, dan komt elke versterking
en verzwakking vroeger terug. Maken wij het golfiengteverschil gering, dan zal elke zweving langer op zich laten
wachten. Het tempo, waarmede het rooster deze versterkingen
en verzwakkingen opneemt, kunnen wij aldus terugbrengen
tot b.v. 1000 per seconde. Wordt de seinsleutel op het zend
station b.v. 1 seconde lang neergedrukt, dan ontstaan 1000
zwevingen in ons toestel. De plaatstroom wordt dientengevolge 1000 keer per seconde sterker en zwakker gemaakt,
hetgeen de trilplaat in hetzelfde tempo doet heen en weer
gaan. Met de frequentie 1000 kunnen zoowel de trilplaat als
het trommelvlies van ons oor ..meekomen". Er wordt dan
een fluittoon gedurende 1 voile seconde (streep) gehoord.
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Een kortere druk op den seinsleutel geeft een kortstootje in de
telefoon [punt), (zie fig. 1). Dit is dus de ontvangst van telegrafische seinteekens, afkomstig van stations die ongedempte
golven uitzenden.
Wij komen dus tot de volgende conclusies: Ons toestel
mag alleen tot genereeren gebracht worden tot het opsporen
van ongedempte golven, b.v. de draaggolf van een omroepstation. Muziek en spraak zijn gedempte verschijnselen, die
als het ware op den rand van de draaggolf tot ons gevoerd
worden. Voor een goede ontvangst hiervan is het niet noodig,
ja zelfs schadelijk, tot genereeren over te gaan. Bij het „op
den rand van genereeren” is de ontvangst het sterkst. Daarom
behoort elk toestel tot genereeren gebracht te kunnen worden.
Doe dit echter niet onnoodig!
Afstemming.
De modulaties in de draaggolf, door een telefoniestation
uitgezonden, moeten wij weer in zuivete muziek omzetten.
Uit het feit, dat bij het zoeken naar de gewenschte draaggolf
een fluittoon gehoord wordt, blijkt dat onze lamp genereert;
de terugkoppelspoel staat n.l. zoo dicht bij de secondaire, dat
in ons toestel een zendgolf ontstond. De ontmoeting van deze
zendtrilling met de ontvangen draaggolf doet in onze kringen
de hierbovengenoemde zweving ontstaan. Bij elke zweving
ontvangt het rooster van onze lamp een gewijzigde negatieve
lading; de plaatstroom verandert daardoor telkens in sterkte.
Geschieden die wijzigingen b.v. 1000 maal per seconde, dan
brengt de trilplaat van onze telefoon den muziektoon A voort,
De door ons toestel uitgezonden golf (het genereeren) verhinderde ons, de modulaties als muziek op te vangen. Teneinde
het genereeren te doen ophouden, brengen wij de 3e spoel iets
naar rechts; zij krijgt nu minder invloed op de secondaire. Het
genereeren houdt op; de fluittoon verdwijnt: wij hooren muziek.
Door het verplaatsen der terugkoppelspoel is de resonantie
tusschen de trillingskringen (zie biz. 33) echter een weinig ver-
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broken; vandaar dat de muziek nogal zwak doorkomt. Daarom
wordt met de fijnregeling op secondaire- enantennecondensator
nog iets bijgestemd totdat het geluid sterk en zuiver is.
Met een zwak genereerende lamp kan ook ontvangen
worden ; men kan zelfs zoo instellen, dat muziek en fiuittoon
beide geboord worden. Het is echter begrijpelijk, dat elk
genereeren schadelijk is voor de qualiteit van de muziek. . .
zoowel bij onszelf als bij onzen buurman.
Meestal is genereerende ontvangst iets luider ; doch zelden
komt de muziek onvervormd over. De ontmoeting der beide
zendgolven in onze kringen vervormt de muziek. Terwille
van u zelf en van uw buurman dus: na het opsporen van
de draaggolf, de terugkoppelspoel naar buiten! Een handig
amateur behoeft niet altijd de draaggolf op te sporen om de
muziek te vinden.
-

Zelfinductie.

Een koperdraad, welke dient als geleider van een electrischen
stroom, oefent een magnetischen invloed uit op zijn omgeving
(fig. 31). Een draaibare magneetnaald (kompas), in de nabijheid
van den draad gebracht, zal meer of minder uitwijken. Op
iets grooteren afstand van den draad wijkt de naald niet meer
uit. Het gedeelte, waar de magnetische invloed voor ons
mopneiisch ve/c/

von een enke/en
koperdrood

von een spoe/
Fig. 31.

48

waarneembaar is, noemt men het magnetisch veld. Is de draad
vele malen om een klos gewonden, dan wordt het magnetisch
veld sterker en grooter. Zendt men wisselstroomen door zoo’n
spoel, dan wordt bij elke aankomende positieve wisselspanning
een sterk magnetisch veld gevormd. dat onmiddellijk daarna
moet plaats maken voor een ander veld, gevormd door de
daarop volgende negatieve wisselspanning. Omdat die wisselspanningen zoo ontzettend snel op elkander volgen (soms 1
millioen per seconde), zal het vorige veld nog niet geheel
verdwenen zijn, als het volgende reeds voor de deur staat!
Dit heeft een vertragenden invloed op den doorgang van
wisselstroomen door de spoel. Rondom een spoel met weinig
windingen ontstaan zwakke magnetische velden, welke snel
verdwijnen kunnen; daardoor kunnen snelle trillingen (korte
golflengten) een kleine spoel tot medetrillen bewegen. Langere
golven (langzame trillingen) hebben den meesten invloed op
groote spoelen (meer zelfinductie, dus meer vertraging bij de
wisseling der magnetische velden).
Alle soorten ontvangen ethergolven (verschillende golfleng
ten) trachten den kring, waarin de spoel is opgenomen te doen
medetrillen. Alleen aan die golf, welke evenveel malen f>er
seconde trilt (gelijke frequence heeft) als de „eigen frequence”
van den ontvangkring, zal het gelukken, dien bepaalden
kring tot trilling te brengen.
Tot de juiste resonantie tusschen zend- en ontvangstation
komt men ten slotte door een samenwerking van zelfinductie
en capaciteit. Voor dit laatste zorgt de variabele condensator.
Variabele condensator.
Een condensator kan electriciteit vasthouden; condenseeren
beteekent verdichten, ophoopen.
Wanneer men van een variabelen condensator het draaibare gedeelte geleidelijk binnen de vaste platen brengt, kan
de condensator steeds meer electriciteit opzamelen, vasthouden.
Staan de platen geheel tegenover elkaar, dan heeft de conden-
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sator zijn voile capaciteit bereikt. Een kleine condensator is
eerder „geladen” dan een groote.
Voor elke lading en ontlading is tijd noodig. Heeft men
nu in een ontvangkring niet de juiste „zelfinductie” aangebracht
om dien kring met een golf van bepaalde frequentie te doen
meetrillen, dan brengt men de draaibare platen van den con
densator geleidelijk binnen de vaste. De snel afwisselende
ladingen en ontladingen van den steeds grooter wordenden
condensator zullen den kring voortdurend moeilijker doen
trillen, totdat ten slotte de juiste resonantie en dus de gewenschte golflengte gevonden is. Eerst dan bestaat de juiste
verhouding tusschen zelfinductie en capaciteit van dien kring.
Bij de meeste toestellen kan men. door het aanbrengen
van een z.g. serie-parallel-schakelaar den primairen conden
sator naar verkiezing in serie of parallel met de antennespoel
verbinden (d.w.z. achter elkaac of naast elkaar) (fig. 25).
Parallelschakeling van dien condensator geeft vergrooting,
serieschakeling verkleiniog van den antennekring, dus van de
golflengte. In beide gevallen wordt de capaciteit, dus ook de
golflengte van den kring weer grooter, wanneer de platen
met grooter oppervlakte tegenover elkander gedraaid worden.
Resumeerende, vinden wij, dat de golflengte kan worden
vergroot door:
le. het nemen van een spoel met meer windingen (meer
zelfinductie); 2e. het indraaien van den variabelen conden
sator (meer capaciteit); 3e. parallelschakeling van den pri
mairen condensator (meer capaciteit).
Variometers.
Nu is medegedeeld, dat een kring, waarin een groote spoel
is opgenomen, (meer zelfinductie), moeilijker trilt omdat het
magnetische veld, dat rond de spoel gevormd wordt, sterker
is en dus moeilijker verdwijnt, kan op de werking van vario
meters iets dieper worden ingegaan.
Wanneer b.v. de windingen der beide variometerspoelen
TAKES. Radio.
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geheel evenwijdig loopen en ook de windingsric/ifi'np van
beide spoelen dezelfde is, vormen aankomende wisselstroomen
op bijna hetzelfde oogenblik rond elk der spoelen een zelfde
soort magnetisch veld. (Men zegt, dat de krachtlijnen in die
velden in dezelfde richting loopen). Die magnetische velden
versterken elkaar, zoodat een sterk veld gevormd wordt, dat
zeer moeilijk verdwijnt. De variometer vertegenwoordigt nu
een hooge zelfinductie en de kring, waarin hij is opgenomen
trilt dan ook slechts met langere golven mede.
Draait men de binnenspoel een weinig, dan loopen ook
de krachtlijnen niet meer in dezelfde richting ; de krachtvelden
versterken elkaar niet meer ten voile. De zelfinductie van
het geheele variometersysteem wordt dus kleiner, bijgevolg
ontvangen we iets kleinere golflengten.
Is de binnenspoel geheel dwars op de buitenspoel gedraaid
(hoek van 90 graden), dan is het met de onderlinge samenwerking der krachtvelden gedaan. De variometer gedraagt
zich nu als een spoel. die evenveel zelfinductie bezit als beide
variometerspoelen tezamen; thans ontvangen we dus middelmatige golflengten.
Wordt nog verder gedraaid, dan wordt de windingsrichfing
der spoelen eenigszins tegengesteld. Nu ontstaan tegengestelde
krachtvelden, (de krachtlijnen loopen dan in tegengestelde
richting). Deze verzwakken elkaar. De zelfinductie wordt dan
ook steeds kleiner. waardoor nog kleinere golflengten worden
ontvangen. Tenslotte bereikt men de minimum zelfinductie,
wanneer de magnetische velden elkaar ten voile tegenwerken,
dus op het oogenblik, dat de spoel een halven slag is rondgedraaid (180°).
Reeds eerder werd opgemerkt, dat met den variometer zeer
fijn kan worden afgestemd. Daarom wordt hij het meest gebruikt voor de ontvaogst van kortegolfstations. Hiervan zijn
er sommige, die met slechts enkele meters golflengteverschil
werken; met den variometer bestaat veel kans, deze stations
alle „uit elkaar te kunnen houden”.
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Daartegenover staat, dat de variometer niet geschikt is
voor de ontvangst van stations met zeer verschillende golflengten; men heeft geen groot golfbereik. Hieraan komt men
eenigszins tegemoet: le. door de hulp van een condensator;
2e. door den bouw (bolvariometer) en 3e. door het „aftakken"
van de windingen. Nochtans blijft het golfbereik beperkt.
Vandaar dat men bijna overal honingraat-toestellen in gebruik
ziet; hiermede zijn alle bekende omroepstations door middel
van uitwisseling der spoelen te vinden.
De Telefoon.
Verschillende soorten zijn in omloop. De het meest in
gebruik zijnde Koptelefoon bestaat uit een beugel, waaraan
2 telefoons zijn bevestigd. Elke telefoon bestaat uit een ebonieten, koperen of aluminium doos, waarin een of meer halvecirkelvormige staalmagneten (fig. 10). De beide uiteinden
daarvan (polen) dragen weekijzeren hoekstukken (kernen),
waaromheen spoeltjes zijn gewonden van duizenden windingen,
haarfijn, geemailleerd koperdraad. Onmiddellijk boven de
spoeltjes ligt een blikken plaatje (trilplaat) waarmede het
doosje wordt afgesloten. Door een ebonieten dop (oorschelp)
wordt de trilplaat, tegen den rand van de doos geklemd. De
weekijzeren kernen zijn onder den invloed van de staalmag
neten ook magnetisch en trekken de trilplaat in het midden
doorloopend aan. De trilplaat verkeert dus steeds in gebogen
spanning.
Zoodra de plaatstroom door d'e spoeltjes gaat vloeien,
worden de weekijzeren kernen meer of minder magnetisch;
dit hangt er van af, in welke richting de plaatstroom door
de spoeltjes loopt. Veronderstellen wij, dat hij in zulk een
richting vloeit, dat de kernen sterker magnetisch worden, dan
zal de trilplaat, telkens als het rooster zijn werk verricht, dus
den plaatstroom eenigszins tegenhoudt (verzwakt), iets uit de
gebogen spanning terugveeren. In de oogenblikken, waarop geen modulaties ontvangen worden, kan de plaatstroom
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weer sterker vloeien en wordt' de trilplaat opnieuw sterker
aangetrokken.
De ontvangen modulaties zijn steeds afwisselend in sterkte;
het rooster wordt dus telkens sterker en zwakker beinvloed; de
trillingen van de plaat der telefoon zijn dan ook, de wenken van
het rooster volgend, afwisselend in hevigheid. Elk geluid, dat
ons oor opvangt, is een gevolg van opgewekte luchtgolven, die
verschillend in kracht en frequence zijn. Het eigenaardige is
nu, dat het eenvoudige blikken plaatje dezelfde soort lucht
golven (doch veel zwakker) vormt als die, welke door een
spreker of zelfs door een geheel muziekcorps werden opgewekt.
De lamp.
In hoofdstuk I (biz. 13) zagen we reeds, dat volgens de
electronen-theorie elk voorwerp hoofdzakelijk uit een verzameling negatief geladen electrische deeltjes (electronen) bestaat.
Electronen zijn in beweging zijnde negatieve electrische
ladingen. Wordt de gloeidraad van de lamp door den accustroom gloeiend gemaakt, dan worden sommige electronen uit
dien draad gestooten. (Hoe grooter het aantal electronen, hoe
sterker de plaatstroom). Men kan het aantal uitgestooten
electronen vergrooten door de gloeihitte te vermeerderen,
doch dan bestaat de kans, dat het draadje doorbrandt. Men
heeft daarvoor een ander middel gevonden, men bracht n.l. een
positief geladen busje rond den gloeidraad aan. Deze positieve
plaat zal de negatieve electronen, welke zich in de ruimte
boven dien draad bevinden, naar zich toe trekken. Als de
lamp brandt en de plaat is aan de positieve pool van de
plaatbatterij verbonden, dan loopt binnen in de lamp derhalve
een stroom van negatieve electrische deeltjes in de richting:
gloeidraad - plaat. Om nu een onafgebroken stroom te verkrijgen, moet de negatieve pool van de plaatbatterij aan een
zijde van den gloeidraad verbonden worden. Er zal dan een
stroomketen gevormd worden, waarin het spanningsverschil
steeds door de plaatbatterij wordt aangevuld. De lezer zal
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hebben opgemerkt, dat de stroom hier juist in tegengestelde
richting wordt genoemd als die, op biz. 24 en in fig. H aangegeven. Hoewel nog veel gebruikelijk, mag de richting van +
naar — als verouderd worden beschouwd. De richting, welke
de negatieve deeltjes (electronen) nemen, is in den laatsten
tijd als de juiste stroomrichting erkend.
Op den weg tusschen gloeidraad en plaat ligt nog het rooster,
dat op dien stroomweg kan beschouwd worden als een weerstand, welke grooter is, naarmate het rooster van buiten af
sterke negatieve ladingen ontvangt (negatieve ladingen stooten
elkaar af). In dit geval kan de plaatstroom niet zoo gemakkelijk
door de lamp vloeien en wordt hij meer of minder tegengehouden; hij verliest afwisselend in kracht. De trilplaat van
de telefoon in den plaatkring zal daardoor beurtelings minder
sterk of sterker worden aangetrokken. Haar wonderlijke verscheidenheid van trillingen hooren wij ten slotte als muziek.
Accu' en Hoogspanningbatterij.
Om het gloeidraadje in een lamp witgloeiend te krijgen
moet een sterke stroom daar doorheen gevoerd worden. Het
draadje gaat gloeien, wijl het weerstand biedt aan een groote
hoeveelheid electriciteit, die er door „geperst" wordt. Door
dien weerstand wordt dus de groote hitte ontwikkeld, welke
noodig is om de electronen, die zich in den gloeidraad bevinden, naar buiten te slingeren.
Gebruikt men een zaklantaarnbatterijtje in plaats van een
accu, dan hoort men slechts zeer kort goede muziek. Het
batterijtje is n.l. spoedig zijn energie kwijt; er wordt te veel
daarvan gevergd; het is direct uitgeput. Zelfs grootere elementen putten spoedig uit.
Een accu is van bijzondere constructie. Niettegenstaande het
eenbezwaaris.dat hij nu en dan moet worden „opgeladen”
met electriciteit, wordt hij bijna algemeen gebruikt; voornamelijk omdat hij zeer lang dezelfde energie behoudt.
Tegenwoordig zijn bijna algemeen lampen in gebruik, welke
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slechts een zeer zwakken stroom vragen, z.g. miniwattlampen.
Sommige daarvan kunnen door een gewoon element gevoed
worden. Een accu is hier dan overbodig.
De stroom uit de hoogspanningbatterij ondervindt een zeer
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grooten weerstand op zijn weg door lamp en telefoon. Daarom
worden meerdere zaklantaarnbatterijtjes achter elkaar geschakeld. Die groote weerstand wordt dan met de gezamenlijke
kracht dezer batterijtjes zoover overwonnen, dat in den plaatkring een stroom kan ontstaan, welke krachtig genoeg is om
de telefoon te doen aanspreken, of anders uitgedrukt: staat
de plaat van de lamp onder hooge positieve spanning, dan
kan zij veel negatieve electronen tot zich trekken; aldus wordt
de plaatstroom gevormd.
Roostercondensator.
Elke radiogolf moet men zich denken als bestaande uit 2
deelen, een golfberg, zich verheffende boven het niveau en
een golfdal, dat onder het niveau ligt. Een radiogolfberg nu
wekt in onzen antennekring een positief-, het onmiddellijk
daarop volgende golldal een negatief stroompje op. Gemiddeld
1 millioen van deze wisselstroompjes loopen per seconde door
onze antennespoel.
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De ethergolven hebben dus onzen antennekring in electrische
trilling gebracht. Wei zijn die antennestroompjes zwak; men
zou ze moeten meten met millioenste deelen van een Ampere;
toch wordt rondom de antenne-spoel een nog voldoende
krachtig electro-magnetisch veld gevormd, om in de naburige
Schema van een voudtg

secondaire spoel (die geheel van de antennespoel ge'isoleerd
is), wisselspanningen te kunnen opwekken.
Door het aanbrengen van den roostercondensator tusschen
secundaire spoel en rooster komt de z.g. gelijkcichting (detectorwerking der lamp) tot stand.
Zonder nader op dit onderwerp in te gaan, zij hier slechts
vermeld, dat door de samenwerking van roostercondensator
en lamp, van elken aankomenden golftrein (biz. 43), zoowel
de positieve als de negatieve helften (phasen) aan het rooster
een negatieve lading geven; en wel zoodanig, dat het door
elken geheelen golftrein een keer geladen wordt. Anders ge~
zegd: hoogfrequente trillingen worden omgezetinlaagfrequente
ladingen van het rooster.
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Aangezien dat negatieve rooster zich bevindt in den electronenstroom tusschen gloeidraad en plaat, zal het vele electronen beletten de plaat te bereiken. Bij elken aankomenden
golftrein wordt de plaatstroom dus iets verzwakt. De trilplaat
van de telefoon zal hierdoor een weinig van stand veranderen.
Aangezien de van het zendstation afkomstige modulaties
afwisselend zwakke en sterkere negatieve ladingen aan het
rooster verschaffen, zal de plaatstroom dan ook onophoudelijk
van sterkte veranderen; hetgeen ten slotte de trilplaat in het
rhythme van de uitgezonden muziek doet medetrillen.

Het lek op den roostercondensator.
Dit is aangebracht, om tusschen 2 golftreinen het rooster
gelegenheid te geven, zich te ontladen ten behoeve van den
volgenden golftrein. Anders toch zou het zoo sterk negatief
worden, dat daardoor de plaatstroom geheel ophield. Houdt
deze op, dan hooren wij natuurlijk niets meer in de telefoon;
de lamp is „dicht” geslagen. Het rooster moet dus de overtollige negatieve ladingen telkens kunnen afstaan. Wij laten
ze afvloeien door een lek van zeer hoogen weerstand, naar
de spoelzijde van den roosterkring. Deze negatieve ladingen
„lekken" dus weg. Men begrijpt, dat de roosterwerking sterk
achteruit gaat, als de weerstand te klein genomen wordt; er
lekt dan te veel weg 1
Een lekweerstand vindt men alleen bij hoogvacuumlampen ;
in laagvacuumlampen zijn nog voldoende gasresten achtergebleven, die de overtollige negatieve ladingen kunnen neutraliseeren waardoor het ..dichtslaan” voorkomen wordt.

Hoogfrequent versterking.
De trillingenin den secundairen kring bei'nvloeden de functies
van het rooster van de detectorlamp. Uit het voorgaande
zal men begrepen hebben, dat, wanneer het rooster heftiger
gaat trillen, grootere vaciaties in de stroomsterkte van den
plaatstroom optreden; de telefoon spreekt dan luider aan.

M
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Dit is bij hoogfrequentversterking in toepassing gebracht.
Uit de teekening (fig. 34), die een veel gebruikte schakeling
aangeeft, blijkt, dat de hoogfrequente antennetrillingen direct
werken op het rooster van een voor de detectorlamp geplaatste
lamp, Ook in deze lamp stoot de gloeidraad electronen uit;

de variaties in den plaatstcoom van deze lamp zijn uiteraard
veel sterker dan de oorspronkelijke antennetrillingen.
Deze sterkere plaatstroomvariaties laat men daarna werken
op het rooster van de detectorlamp. Het gevolg is, dat de
stroomvariaties in den plaatkring van de detectorlamp zoo
groot worden, dat zij in de telefoon een minstens 5 maal
sterker geluid verwekken. Er vindt dus versterking van de
hoogfrequente trillingen plaats, alvorens de detectorlamp gelijkrichting geeft.

Laagfrequent versterking.
Wanneer de plaatstroom van de detectorlamp niet direct door
de telefoon gevoerd wordt, doch eerst door de primaire wikkeling van een transformator, dan zullen de plaatstroomvariaties
inductiestroompjes van hoogere spanning opwekken in de
secundaite winding daarvan. Wordt laatstgenoemde winding
verbonden aan het rooster van een volgende lamp, dan is de
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roosterwerking van deze laagfrequentversterkerlamp weer
intensiever; de telefoon wordt nu opgenomen in den plaatkring van laatstgenoemde versterkerlamp (fig. 18).
Op deze wijze kunnen meer lampen en transformatoren worden aangesloten, waardoor het geluid telkens meer versterkt
wordt. De telefoon behoort altijd in den plaatkring van de
laatste lamp.
De practijk heeft bewezen, dat men met een dergelijke
cascade-schakeling tot hoogstens 3 lampen voor laagfrequentversterking mag gaan. Elke versterking toch, vervormt eenigszins de muziek; zij wordt er dus wel luider, maar niet mooier op!
De werking van den transformator berust op inductie. De
secundaire spoel heeft 3 a 5 maal zooveel windingen als de
primaire; daardoor zijn de ge'induceerde spanningen in de
secundaire veel hooger dan die van de primaire wikkeling.
De aanwezigheid van een zware week-ijzeren kern door en om
de spoelen verhoogt mede de inductieve werking (fig. 17).

Beknopte verklaring van muziekontvangst.
Op het zendstation worden met zendlampen on-onderbroken electrische trillingen opgewekt, die door dezendantenne
aan den ether worden medegedeeld (draaggolf).
In den zender is o.a. een microfoon opgenomen. Wanneer
de microfoon door de tonen der muziek gaat ..trillen" wordt
de draaggolf onophoudelijk vervormd; beurtelings sterker,
zwakker, korter of langer gemaakt. Deze wijzigingen worden
dus aangegeven door de muziek.
De uitgezonden electrische trillingen moeten door het ontvangtoestel weer in muziek (luchttrillingen) worden omgezet.
Dit geschiedt op de volgende wijze. Op de ontvang-antenne
aangekomen verwekken de ethergolven wisselstroompjes in den
antennekring, waartoe ook de primaire spoel behoort; men
zegt dan, dat de antennekring met de ontvangen ethergolven
gaat meetrillen. De secondaire spoel neemt die trillingen (door
inductie) van de primaire spoel over. In den secondairen kring
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is ook het rooster van de lamp opgenomen, dat nu op zijn beurt
in het rhythme van de ethergolven electrisch gaat medetrillen.
Wanneer de ontvanglamp brandt, vindt de stroom uit de
anodebatterij gelegenheid te vloeien door het inwendige van de
lamp en vandaar naar de telefoon. Wordt die stroom telkens in
sterkte gewijzigd, dan gaat de trilplaat in de telefoon trillen. De
electrische trillingen (in sterkte afwisselende negatieve ladingen)
van het rooster der lamp bieden inderdaad meer of minder
weerstand aan den anodestroom en wel in het rhythme van
de ontvangen ethergolven. Op dezewijze geeft onze telefoontrilplaat een nabootsing van de trillingen der microfoon op
het zendstation en dus van de uitgezonden muziek.
De terugkoppelspoel zorgt voor luidere ontvangst en is
behulpzaam bij het opsporen van de draaggolf van het gewenschte station.

Waarvoorde onderdeelen van een ontvangtoestel dienen.
Telefoon : Dient voor het weergeven van de muziek. Het
geluid in de telefoon ontstaat door het trillen van een ijzeren
plaatje. Een paar electromagneetjes in de telefoon trekken
het plaatje onophoudelijk meer of minder sterk aan ; daardoor gaat het trillen.
Plaatbatterij: Levert den electrischen stroom om de magneetjes in de telefoon sterker of wel minder sterk te maken
voor het doen trillen van het plaatje.
Accu: Dient voor het branden van de lamp (lampen).
Detectoclamp: Maakt van de zwakke electrische trillingen,
welke de antenne ontvangt, sterkere stroomstootjes voor de
telefoon; zorgt overigens in samenwerking met de terugkoppel
spoel voor krachtige roosterwerking, dus voor versterking
van het geluid.
Pcimaite spoel; Dient voor de afstemming van den eersten
trillingskring ongeveer op de gewenschte golflengte; brengt
verder door haar nabijheid, de antennetrillingen op de secondaire spoel over (inductie).
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Secondaire spoel: Brengt de van de primaire spoel overgenomen trillingen naar het rooster van de detectorlamp.
Terugkoppelspoel: Hierin loopen de gelijkstroomstooten uit
de plaatbatterij. Deze induceeren de windingen van de secundaire spoel, waardoor een verhoogde roosterwerking van de
detectorlamp ontstaat; met als gevolg versterkt geluid in de telefoon. Wanneerde inductiesterkwordt.gaatdelampgenereeren,
d.w.z. de ontvangantenne zal ethergolven gaan uitstralen; de
hierdoor ontstane „zweving" geeft ons een middel om ongedempte golven te kunnen waarnemen.
Pcimaice condensator: Het indraaien geeft vergrooting
van den antennekring; dient dus mede voor het afstemmen
op de gewenschte golflengte.
Secandaire condensator: Is de secundaire spoel te klein
genomen, dan zal deze condensator den tweeden trillingskring
zoolang vergrooten, totdat hij eindelijk met den primairen
kring gaat meetrillen.
Lampweerstand: Wordtgebruikt, indiendeaccu 4 Volt span
ning heeft en de lamp is gebouwd voor spanningen van b.v. 3V2
Volt. Zonder lampweerstand zou in zulk een geval de gloeidraad
vrij spoedig doorbranden, waardoor de lampwaardeloos wordt.
Roostercondensator: In antenne en secundaire spoel loopen
wisselstroomen, die, teneinde de ontvangstin de telefoon hoorbaar te maken moeten worden omgezet in gelijkstroomstooten.
De roostercondensator maakt, dat alleen negatieve spanningen
zich op het rooster van de lamp ophoopen. Aldus werkt hij met
de lamp samen om de ontvangen wisselstroomen gelijk te
richten; d.w.z. wisselstroom in gelijkstroom om te zetten.
Telefooncondensator: Dient voornamelijk om het geluid
in de telefoon „af te vlakken"; dus voller te maken.
Verder geeft hij aan de wisselstroompjes in den derden
kring gelegenheid buiten de telefoon om te ontwijken. Deze
kringt trilt daardoor gemakkelijker, hetgeen aan de afstemming,
de sterkte en zuiverheid der muziek ten goede komt.
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