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INLEIDING
Een behandeling van het onderwerp, die geheel
volledig en tegelijkertijd voor eiken leek zonder
eenige moeite te begrijpen is, zou zulk een omvang
verkrijgen, dat de uitvoering van een dergelijk idee
direct op bezwaren stuit. Bij de samenstelling van
dit handboekje is dus één dezer factoren, en wel
de eerste geschrapt. M.a.w. slechts hoofdzaken zijn
behandeld, waarbij werd uitgegaan van de onderstelling, dat de lezer zelf wil medewerken (werken
in den waren zin des woords) om zich werkelijk
een inzicht in die hoofdzaken meester te maken.
Dat is alleen mogelijk wanneer hij niet alleen maar
het geheel vlot doorleest, doch ook zelf over bijzonderheden nadenkt. Om dat in de hand te werken, en gemakkelijker te maken zijn tusschen verschillende paragrafen vragen opgenomen, waaraan
men dus kan toetsen of het behandelde begrepen is,
en die bovendien zooveel mogelijk zóó gekozen
zijn, dat zij eenige waarde voor de practijk hebben.
In het algemeen is getracht den lezer van den
„gevoelskant" te benaderen, d.w.z. waar dat mogelijk was zijn formules en wiskundige betoogen vermeden, omdat het een bekend feit is, dat haast
ieder die naar een populaire uiteenzetting grijpt,
daar direct van terugschrikt. Men zou dit een eenigzins technisch standpunt kunnen noemen, in tegenstelling met het meer natuurkundige standpunt, van
waar uit Dr. C. de Jong hetzelfde onderwerp be-
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handelt in een werkje dat eveneens bij de W . B . verscheen. D i t spreekt meer exact, tot het verstand
dus, is daardoor korter van uitleg, maar mathematisch vollediger, en behandelt niet de practijk. M i s schien dat daardoor deze twee werkjes elkaar over
en weer kunnen aanvullen.
Omdat dit handboekje misschien aanleiding kan
zijn, dat lezers wat dieper op de zaak i n willen
gaan, zijn in afwijking van vele andere populaire
werkjes, de verschillende verschijnselen z ó ó voorgesteld, als dat ook i n de techniek gebruikelijk is.
Misschien is het goed direct reeds te wijzen op
de weekbladen „Radio-Wereld" en „RadioExpres" en het maandblad „Radio-Nieuws". De
twee laatsten zijn organen van de „Ned. Ver. voor
Radio-telegrafie" en zij worden aan de leden gratis
toegezonden. De twee weekbladen zijn populaire
bladen, die natuurlijk wel eenige kennis van de
Radio bij den lezer veronderstellen. Radio-Nieuws
doet meer aan een vakblad denken en is wel het
meeste waard voor amateurs die zich eenigszins
ernstig met de draadlooze bezig houden..Ook in den
tekst zullen hier en daar opgaven van meer degelijke
literatuur voorkomen. Deze literatuur moet men niet
opvatten als een noodzakelijke, doch als een wenschelijke aanvulling bij hetgeen hier gegeven wordt.
A l s dit handboekje den lezer kan leeren eenigzins radio-technisch te denken, beantwoordt het
aan zijn doel. De lezer staat dan met een eigen
oordeel tegenover het vele dat de draadlooze tegenwoordig aan iedereen biedt.

HOOFDSTUK I

ELECTRICITEITSLEER

§ i . Algemeene begrippen.

Over het wezen der electriciteit kan hier niet '
veel gezegd worden. Men kan zich echter in Dr. E.
H . Buchner's werk: „Molekulen en Atomen", verschenen bij de Wereldbibliotheek, hieromtrent
oriënteeren. Voor de practische electriciteitsleer,
die hier behandeld wordt, is het voldoende te
zeggen dat electriciteit bestaat uit zeer kleine
lichaampjes, de „electronen". Deze deeltjes zijn
veel te klein om ooit direct (door een microscoop
bijv.) te worden waargenomen. Dat die deeltjes
bestaan, heeft men langs allerlei omwegen noodgedwongen moeten aannemen. De primitiefste
voorstelling die men zou kunnen hebben van
electriciteit zou dus zijn „een poeder", zij het dan
ook zeer fijn, en men is dus geneigd te spreken van
„electrische stof". Nu is echter gebleken, dat onze
dagelijksche materie of stof in haar kleinste deeltjes, de moleculen, toch weer is opgebouwd uit nog
weer kleinere deeltjes: de bovengenoemde electronen.
Daaruit volgt dus, dat electronen en kleinste stofdeeltjes, moleculen, niet op dezelfde hoogte zijn te rangschikken. De electronen staan als bouwmateriaal
van de moleculen, een trap lager, op dezelfde wijze
als de kleikorreltjes een trap lager staan dan baksteenen, en deze weer lager dan het huis dat er uit
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gebouwd wordt. Als dus gesproken wordt van
„electrische stof" moet dat dus worden opgevat
als een analogie, waartoe men gekomen is doordat
de ,, korrelvormige" bouw ook bij de stof wordt
aangetroffen. De electrische deeltjes zijn dus zeer
veel kleiner dan de moleculen, en het idee van
• een poeder, als we over electriciteit spreken, moeten
we dus geheel laten varen, omdat dit natuurlijk
veel te grof zou zijn in verband met den zeer fijnen
bouw. Beter zou men kunnen denken aan een
vloeistof of nog liever een damp. En verder
gaande komt men er dan vanzelf toe een electrische
geleiding te vergelijken met de buizen van een
stoom- of een waterleiding. Haast iedereen heeft
in het begin een dergelijke vergelijking noodig als
„houvast", als illustratie, maar men moet zeer
voorzichtig zijn, en nooit conclusies trekken uit
de analogie en deze dan overdragen op het werkelijke geval.
Het woord electrische geleiding, dat hier genoemd werd, kent iedereen, maar waarom spreekt
men van „geleiding"? Er valt alleen te geleiden
bij zaken die bewegen, iets stilstaands behoeft
niet geleid te worden. En inderdaad wordt electriciteit haast zonder uitzondering in bewegenden
toestand gebruikt. Niet verbruikt, want in géén
electrisch toestel worden ooit electrische deeltjes
(electronen) vernietigd of veranderd. Dat electriciteit steeds in bewegenden toestand gebruikt wordt
geeft direct aanleiding tot den term „electrische
stroom".
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Een analogie: Drinkwater wordt in zekeren zin
verbruikt, opgebruikt, en kan bijv. uit een bak
met stilstaand water ontnomen worden. Maar
voor een watermolen is beslist stroomend water
noodig, of voor een stoomturbine stroomende
stoom. Voor elk dezer machines is dus één geleiding noodig die den water- of stoomstroom
toevoert, en één leiding als afvoer, want in de
machines blijft geen water of stoom achter. Dit
is dus typeerend voor het gebruikmaken van een
stroom. Ook bij electrische toestellen zal men
dus steeds aantreffen een leiding voor toevoer en
één voor afvoer van electrischen stroom. Het zal
verder iedereen bekend zijn dat deze leidingen
bestaan uit metalen draden (of anders gevormde
voorwerpen van metaal).
Het begrip „stroom" eischt echter nog meer.
Noch water, noch electriciteit zijn onuitputtelijk
in voorraad aanwezig. W i l men dus een strooming
een eenigszins belangrijken tijd onderhouden, dan
moet aan het begin worden aangevuld wat aan
het einde afvloeit, en daar niet iets uit niets
gevormd kan worden moet dus ééns het afgevloeide
weer bij het begin terecht komen. Een vereischte
is dus een gesloten kringloop, bijvoorbeeld: bron,
rivier met watermolen, zee, verdamping tot wolken
en eindelijk door regenval weer terug vloeiing tot de
bron. En voor een electrisch geval: batterij of dynamo, die stroom levert, door een draad naar een electrische lamp, en door een anderen draad weer terug
naar de stroombron. Voor een electrischen stroom
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is dus steeds noodig een gesloten stroomkring,
bestaande uit een stof, die doordringbaar is voor
de electrische deeltjes, een geleidende stof. Van de
vaste stoffen komen hiervoor wel voornamelijk in
aanmerking de metalen, en koolstof (dit laatste
in specialen vorm). Haast alle andere vaste stoffen
kunnen wel als niet geleidend, als isoleerend opgevat worden. Van de vloeistoffen geleiden
onzuiver water, en oplossingen van zuren, bazen,
en zouten. De electriciteit kan zich door de metalen
bewegen, doordat de electronen zóó klein zijn,
dat zij de ruimten tusschen de moleculen kunnen passeeren en van molecule op molecule overstappen. Het zal nu duidelijk zijn, dat nooit een
electrische stroom geheel zonder oorzaak zal ontstaan, maar dat steeds een stuwende kracht op de
electronen zal moeten werken om deze in beweging te houden, en de ondervonden weerstand te
overwinnen. Daar alle metalen wel iets verschillen
van inwendigen bouw, zal dus ook deze ondervonden weerstand bij elk der metalen anders
zijn. Koper is wel één der metalen, waardoor de
electrische stroom het gemakkelijkst passeert.
Onder gewone omstandigheden laten gassen de
electriciteit in het geheel niet door. Is dus door de
lucht een blanke metalen draad gespannen, waardoor een electrische stroom loopt, dan is reeds
vanzelf de stroom gedwongen in den draad te
blijven. Komt nu echter een geleidend voorwerp
tegen den draad, dan is het mogelijk dat ook
electriciteit daarlangs weglekt, n.1. dan, als vanuit
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dit voorwerp een stroombaan verder gaat, die niet
doodloopt. Want is dit wel het geval, dan kan
natuurlijk van een beweging in die baan nooit
sprake zijn, er is geen uitweg. Een voorbeeld uit
de practijk: Vanuit een tractie-centrale wordt een
electrische stroom gevoerd door den rijdraad, via
den trambeugel door den motor van een tramwagen. Het stroomen van de electriciteit door den
motor doet dezen draaien en brengt dus de tram
in beweging. De stroom moet ergens weer afgevoerd worden, en wel in dit geval door de ijzeren
rails en den vochtigen grond (fig. i ) . In de
centrale staat een machine, die voortdurend .tracht
electriciteit in den draad te stuwen.
In de eerste plaats vestigen de pijltjes direct de
aandacht op het principe: den gesloten stroomkring. Dan zijn eenvoudig geschetst metalen palen
(geleidend dus), waaraan de rijdraad is opgehangen. Volgens het behandelde mogen deze nu
niet zelf den draad raken, want dan zou daardoor
stroom naar den grond kunnen afvloeien, zonder
nuttig gebruikt te worden. Dus moet tusschen het
ijzer van den paal en den draad iets niet geleidends
worden aangebracht: een porceleinen ..isolator"
(i). Elke ondersteuning, die niet geleidend is wordt
zoo genoemd. Een leiding is aldus geïsoleerd.
Wanneer kans bestaat dat geleidende voorwerpen
op een leiding terecht komen, moet die leiding nog
beter geïsoleerd worden, nl. door een niet geleidend
omhulsel: „isolatie" van rubber, katoen, email-lak
enz.
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Op de leiding is een vogel neergestreken. Het
gestippelde kringetje geeft aan dat er voor een
electrische stroom nergens uitweg is. Aangezien
het dier alleen van bewegende electriciteit iets
ondervindt, kan het rustig blijven zitten. Zoodra
het echter pikt naar een bes van een nabijzijnden
boom, is het onherroepelijk verloren, want dan
bestaat er een weg door den vogel, den vochtigen
boom en den grond naar de centrale terug.
De vogel wordt gedood, niet door de electriciteit
zelf, maar door het bewegen van de electriciteit in
zijn lichaam, door den stroom.
Dit voorbeeld kan ook dienen om het begrip
„kortsluiting" toe te lichten. Als ergens een ijzeren
lantarenpaal tegen den draad valt, beteekent dit
een vrij gemakkelijke weg voor den stroom. De
op volle kracht werkende centrale zal nu een
geweldige hoeveelheid electriciteit door deze
„sluiting" (de lantarenpaal sluit een nieuwen kring)
stuwen, zóóveel, dat een heftig vuurwerk te verwachten is. Het optreden van een dergelijken
nutteloozen, sterken stroom door een of ander
ongeval of vergissing noemt men als verschijnsel
kortsluiting. Men zegt nu ook dat de centrale (of
in een ander geval een batterij) is kortgesloten.
Maar ook zegt men wel dat de tram is kortgesloten. Het woord heeft dan deze beteekenis,
dat de tram nu door den stroom wordt overgeslagen. Er is een veel gemakkelijker weg ontstaan
„parallel" aan de tram, en er zal dus haast geen
stroom meer dezen laatsten (normalen) weg
ALGEMEENE BEGRIPPEN
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kiezen. Kortgesloten beteekent hier dus overbrugd
door een korteren weg. M e n spreekt van „sluiting"
zonder meer, als twee punten van een stroomkring met elkaar i n geleidend contact komen,
terwijl dit normaal niet de bedoeling is. Het is
dan nog de vraag of daardoor een sterke stroom,
dus kortsluiting ontstaat. Dat hangt van de
geleidbaarheid van dit contact, en van de andere
deelen van den stroombaan af.
Zooeven is de term „parallel" (naast elkaar)
cebruikt. Deelen van eer stroombaan zijn parallel
geschakeld, als op een gegeven punt een splitsing
voorkomt, en de verschillende twijgen later weer
bij elkaar komen. Verschillende trams, op één
zelfden rail, vormen dus een parallel-schakeling, er
treedt een verdeeling van stroom op. „Serie" geschakeld (achter elkaar) noemt men verschillende
deelen (lampen bijvoorbeeld) die na elkaar door
één zelfden stroom doorloopen worden (fig. 2 ) .
In elk zakbatterijtje komen drie „achter elkaar"
geschakelde elementjes* voor, waarvan men zich
gemakkelijk overtuigen kan door een oud batterijtje
open te maken.
Alvorens over te gaan tot een meer kwantitatieve
behandeling van de verschijnselen, is het tijd nog
iets te zeggen van de eigenschappen van den
electrischen stroom. A l s een stroom door een
geleider wordt gestuurd, zal daarbij altijd een kleine
of grootere weerstand moeten worden overwonnen,
de „wrijving", (eigenlijk het botsen) van de
electronen tegen de moleculen, waartusschen zij

ALGEMEENE BEGRIPPEN

15

zich voortbewegen. Dat bij het overwinnen van
wrijving warmte vrij komt, is uit het dagelijksch
leven bekend genoeg, en zoo is het niet verwon-

derlijk, dat ook de electrische geleider bij stroomdoorgang min of meer warm wordt. Toepassingen
hiervan zijn electrische ketels, strijkijzers, lampen
en dus ook de radiolampen, waarvan de gloeidraad
verwarmd wordt door den stroom.
In het geheel niet te begrijpen is helaas de
tweede belangrijke eigenschap, n.1. dat een electrische stroom magnetische eigenschappen heeft.
Een stuk ijzer, in de nabijheid van den stroom
gebracht, wordt magnetisch, en de stroom oefent
krachten uit op een magneet, werkingen die ook
in een geheel ledige ruimte blijven bestaan, dus

i6

ELECTRICITEITSLEER

zonder eenig contact tusschen stroomdraad en
ijzer. Dit zijn wel de voornaamste werkingen in
verband met de werking van radio-toestellen, en er
zal natuurlijk nog meer van te zeggen vallen in
volgende hoofdstukken.
In een keten, waarin stroom vloeit, moet steeds
ergens een oorzaak voor dien stroom zijn aan te
wijzen. Bij een rivier, de bron, waarin ook later
het regenwater terugvloeit, bij een stoomleiding
de ketel, die later weer den gecondenseerden stoom
terug ontvangt. Bij een electrischen keten een batterij, een dynamo, en soms een oorzaak die minder
gemakkelijk is te vinden, en die later behandeld
zal worden.
VRAGEN
1. Volg den stroomloop in een zaklantaren.
2. Waar bestaat de meeste kans op een sluiting?
(door verbuigen van onderdeden of door losraken daarvan) ;
3. Waar bestaat kans op een ongewenschte verbreking van den kring?
4. Dezelfde vragen voor uw electrische fietslantaren;
5. Vergelijk een pijpleiding en een electrische
leiding. Wat is het analogon van een draadbreuk,
en wat van een kortsluiting? Wat komt dus overeen met een electrischen schakelaar, die gebruikt
wordt om een stroomketen te onderbreken?
6. Zijn de lampen van uw radio-toestel serie
of parallel geschakeld? Kunt U een trucje beden-
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ken, om dit bij elk toestel na te gaan, zonder den
stroomloop zelf na te zien?

* * *
§ 2. Stroom, spanning en weerstand.
De belangrijkheid van een waterval wordt i n
het algemeen beoordeeld naar de hoeveelheid water
die „tegelijk" naar beneden komt. „Tegelijk" is
wel zeer populair, en hoewel deze uitdrukking
misschien wel de meeste kans heeft door iedereen
begrepen te worden, is zij als gegeven niets waard.
W a t men werkelijk weten w i l is: Hoeveel tonnen
water passeeren in één seconde den rand van den
waterval ?
Het antwoord hierop geeft een absoluut bepaalde voorstelling van de waarde der rivier, en
als nu ook nog de hoogte van den waterval bekend is kan men direct uitrekenen hoeveel paardekrachten daar beschikbaar zijn voor een waterkrachtcentrale.
Het zou niet voldoende zijn een wegdrijvend
strootje i n het oog te houden, en daarvan de
snelheid op te geven, want dan zou men nog i n
onzekerheid verkeeren omtrent de breedte en
diepte van den stroom. Daarom is werkelijk de
opgave van een hoeveelheid per zekeren tijd het
meest rationeel.
E n hetzelfde geldt voor een electrischen stroom,
die toch eigenlijk slechts i n „substantie" en uiterlijke omgeving verschilt van een waterstroom.
Wanneer i n een keten een electrische stroom
loopt, kan het van waarde zijn te weten hoeveel
Het Radiotoestel in Theorie en Practijk

2

i8

ELECTRICITEITSLEER

electriciteit per seconde een bepaald punt passeert.
Maar nu is de moeilijkheid, dat men niets kan zien,
noch wegen of meten naar volume. Maar daar
een electrische stroom toch pas kenbaar wordt door
de waarneming van andere, door hem veroorzaakte
verschijnselen (ontwikkelde warmte i n gloeilamp
of strijkijzer, het optreden van magnetisme in de
nabijheid van de draden) ligt het voor de hand
de sterkte van den stroom ook naar de „sterkte"
van die verschijnselen te beoordeelen. Die verschijnselen zullen trouwens ook moeten dienen om de
richting van den stroom te herkennen, want deze is
natuurlijk nooit direct waar te nemen omdat de
electronen voor ons onzichtbaar zijn.
O m wat minder vaag te zijn, één dezer „verschijnselen" is een gewone gelijkstroom ampèremeter, zooals men die bij eiken electrisch uitgerusten motor of auto vinden kan. Een klokvormig instrumentje, waarvan de wijzer normaal in
het midden staat.^Het heeft twee aansluitklemmen.
zoodat het dus i n een electrische stroomketen geschakeld kan worden, waarvan fig. 3 een voorbeeld is. In een dergelijk „schema" (verkorte
teekening) worden de verschillende instrumenten
met eenvoudige teekentjes (liefst steeds op dezelfde
wijze, dus genormaliseerd) aangegeven. De lijnen
stellen geleidingen voor, voorzoover zij niet één
der onderdeden of toestellen vormen. De kleine
kringetjes hebben de beteekenis van een begrenzing
) Ampèremeters komen ook in andere vormen voor, waarbij de
nulstand niet het midden, maar het begin van de schaal is.

x
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of vestigen de aandacht op bepaalde punten.
De korte en lange streep bij E stellen voor positieve
en negatieve pool van een element of accumulator.

FIG. 3

(Koolpool en zinkplaat resp. bruine en grijze
plaat).
De stroom vindt een gesloten baan, gaande door
den ampèremeter A , een gedeelte waar de stroom
veel weerstand ondervindt (R, résistance) in den
vorm van een lamp bijvoorbeeld, en terug naar de
negatieve pool van het element.
Dat er in de keten iets gaande is merkt men
daaraan, dat de wijzer een zekeren uitslag, naar
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rechts bijvoorbeeld, krijgt. Wanneer men het element in omgekeerde richting i n de keten schakelt,
blijkt een uitwijking naar links het gevolg te zijn.
Het element schijnt dus te veroorzaken „iets met
een richting", en als men nog even door filosofeert,
blijkt de veronderstelling dat dit „iets" een strooming is, niet zoo onwaarschijnlijk. D i t ter aanvulling van het begin van § i . Hoewel dus dc
ampèremeter het mogelijk maakt de richting van
verschillende stroomen te onderscheiden, kan hij
alléén ons niets leeren omtrent de werkelijke richting, waarin zich de electronen bewegen.
In het begin heeft men aangenomen, dat electrische deeltjes zich bewogen van de positive naar
de negative pool, een onderstelling die later echter
foutief bleek te zijn. Daar de absolute richting voor
de meeste gevallen niet van zooveel belang is stelt
men het toch steeds z ó ó voor, alsof de stroom loopt
van positief naar negatief.
V a n werkelijk belang wordt echter de meter pas,
als men let op de grootte van den uitslag. Wanneer
men (door bijv. een splitsing om den meter heen
aan te brengen) slechts de helft van den totalen
stroom door den meter laat gaan, blijkt ook de
wijzer slechts den halven uitslag te verkrijgen. D e
uitslag is dus evenredig met de stroomsterkte. N u
kan men dus een „standaard stroommeter" bouwen (deze heeft echter een anderen uitvoeringsvorm,
de zilver Volta-meter), en de stroom die daarop
een'bepaalde aanwijzing veroorzaakt, eens en voor
altijd vaststellen als de eenheid van stroomsterkte.

STROOM, SPANNING EN WEERSTAND
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De definitie van stroomsterkte, als begrip, is natuurlijk: de „hoeveelheid" electriciteit die per
seconde een zeker punt van de stroombaan passeert. N u is de eenheid vastgelegd met behulp van
den standaardmeter en genoemd i Ampère, maar
daarmede is natuurlijk nog niets bekend van die
„hoeveelheid" of het aantal electronen.
Daarin kan men echter zonder bezwaar berusten, aangezien het practisch niet noodig is die
hoeveelheid te kennen. Naar den standaardmeter
kunnen nu andere meters, die i n vele vormen voor
komen, geijkt worden.
Is het nu noodig de stroomsterkte i n een kring te
kennen, dan is het dus voldoende dien kring ergens
te verbreken, en er een ampèremeter tusschen te
schakelen, waarbij er even opgelet moet worden
of er geen kans bestaat, dat het „meetbereik" van
den meter niet overschreden wordt. De schaal van
den meter is immers niet onbeperkt.
In fig. 3 is het element E de bron van den
stroom, en het is te vergelijken met een bergmeer,
dat een rivier voedt. Wanneer deze rivier, gelijkmatig stro'omend, een bepaald aantal tonnen water
per dag afvoert („stroomsterkte" van de rivier),
en i n het meer bevindt zich geen bron, dan is het
duidelijk dat het meer leegraakt, en wel na z ó ó
langen tijd, dat dit aantal dagen, vermenigvuldigd
met het aantal tonnen per dag, dat afgevoerd
wordt, gelijk is aan den totalen inhoud van het
meer. Een zeer eenvoudig berekeningetje dus. Het
product van de stroomsterkte en den tijd geeft de
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capaciteit van het meer aan, die ook uit opmeting
zou kunnen worden verkregen.
Hoewel i n het element de stroom weer teruggevoerd wordt, raakt toch na eenigen tijd het vermogen om den stroom door den kring te stuwen,
uitgeput. Een bepaalde accumulator kan bijvoorbeeld 40 uren lang een stroom leveren van 0.5
A m p . M e n zegt dan dat de capaciteit van dien
accu 40 X 0.5 = 20 Ampère-uren is, een maat,
die evenals bij het voorbeeld van het meer, i n nauw
verband staat met de afmetingen van den accu.
Bij stroomafnamen van 1 en 2 ampère verwacht
men uitputting na resp. 20 en 10 uren. Het blijkt
echter dat bij sterkere stroomafname de capaciteit
kleiner wordt. Volgens opgave heeft de accu bijv.:
20 tot 13 A . U . bij 2 A . maximale stroomafname
d.w.z. meer dan 2 A m p . zou den accu beschadigen, en een stroom van 2 A m p . zou hem na 6,5 uur
uitputten.
Deze stroom is nog toelaatbaar. Het ongeluk
w i l , dat van elementen en droge batterijen geen
nauwkeurige opgaven gedaan kunnen worden. Zij
die droge batterijen gebruiken om hun radiolampen
te laten branden, doen dus goed, aanteekening te
houden van stroomafname en duur van gebruik.
Door vermenigvuldigen komt men dan tot de
capaciteit van de batterij. Door op deze wijze verschillende fabrikaten te probeeren, kan men op den
duur het beste in verband met den prijs uitkiezen.
Wanneer in een kring als fig. 3 (tusschen 1 en
2 is bijv. een raliotoestel geschakeld) meer stroom
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noodig is dan de accu E mag leveren, zou men
daaraan tegemoet kunnen komen door E te vervangen door een grootere accu, die den stroom wel
mag" afgeven.
Maar het is ook mogelijk, als bijvoorbeeld de

stroom drie maal grooter moet zijn nog twee gelijke
accu's parallel aan E te schakelen, op de wijze van
fig. 4. Het parallel schakelen van batterijen heeft
ten doel de totale belasting te verdeelen over meerdere „cellen" (enkele elementen of accu's), zoódat
de maximale belasting van elk niet overschreden
wordt.
Zooals reeds gezegd ( § 1 ) ondervindt een stroo-
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ming in haar geleiding een zekeren weerstand en er
moet dus ergens een druk aanwezig zijn, die de
beweging veroorzaakt. Bij een stoomleiding de
spanning in den ketel, i n een persluchtleiding de
druk opgewekt door een pomp, i n een waterleiding
de druk van een hooggelegen reservoir. In de
electrische keten wordt de electrische spanning
of „electromotorische kracht" ( E M K ) gevonden
in de stroombron: het element of den accu. De
physische beteekenis van die spanning is een vrij
diep gaande kwestie, en een bespreking zou hier
niet op haar plaats zijn. M e n doet dus het best
de electrische spanning te vergelijken met die in
een stoomketel. Zij wordt echter niet als deze gemeten in atmosfeeren maar i n Volts, want de
spanning kan natuurlijk grooter of kleiner zijn,
en dus gemeten worden. Wanneer i n schema fig. 3
het element een groote spanning heeft, zal er natuurlijk een sterker stroom i n optreden, dan wanneer die spanning klein is. M e n kan zich nu weer
een standaard stroomketen voorstellen, die dus een
zeer bepaalden tegenstand aan den stroom biedt.
Wanneer een stroombron hierin een * stroom van
juist 1 A m p . kan veroorzaken, zegt men dat de
spanning daarvan 1 V o l t is. Blijkt er een stroom
te ontstaan van 2.5 A m p . dan wijst dat op een
grootere spanning, en men zal daar de waarde
2,5 V o l t aan toekennen. M e n denke aan een
stoomketel waarvan een kraan wordt opengezet.
Naarmate de druk hooger is, zal meer stoom per
seconde ontsnappen.
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Het ligt voor de hand dat men ook voor den
weerstand, die verschillende waarden kan hebben,
een maatstaf zal aanleggen. De hierboven genoemde standaardketen zal men dan de waarde één
toekennen en wel in de maat 1 Ohm. (ook wel
1 Q geschreven). Deze weerstand kan in geleiders
van allerlei vorm optreden, en als standaard geldt
o.a. een buis met zuiver kwikzilver, 1 mm in
doorsnede en 1,06 m lang.
Als men een dergelijke kwik „draad" schakelt
tusschen 1 en 2 in fig. 3 en in de overige draden
is practisch geen weerstand (dik koperdraad), heeft
men dus een soort standaardketen. Vastgesteld is
nu dus, dat een electrische spanning van 1 Volt
in een kring met 1 Ohm weerstand een stroom
van 1 Ampère veroorzaakt.
In een kring met meer weerstand zal de stroom
ook even zooveel malen zwakker zijn. Een
grootere spanning veroorzaakt een evenredig grootere stroomsterkte. Daaruit volgt, dat de stroomsterkte in een keten gelijk is aan het quotiënt van
de aanwezige spanning en weerstand.
2

Dus: Ampères =

Y , ^ of zeer kort I =
Ohms
K
waarin de letters de verschillende getallen voor
stellen.
Dit is de bekende „wet van Ohm" die van
buitengewoon groot practisch belang is.
Wanneer de spanning van één element of accu
niet voldoende is om den vereischten stroom door
een bepaalden kring te sturen, schakelt men meer0
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dere cellen „achter elkaar" (fig. 5) op dezelfde
wijze als men eenige locomotieven achter elkaar

FIG. s

haakt voor een zwaren trein die te langzaam zou
loopen.
De aldus gevormde „batterij" levert in haar geheel de som der afzonderlijke spanningen op.
Een nieuw element heeft i n den regel de spanning van 1,5 V o l t . Een zakbatterij bestaande uit

FIG. 6

3 dergelijke celletjes geef dus 4,5 volt, een bedrag
dat afneemt naarmate de baterij gebruikt wordt.
Een accu-cel heeft 2 V o l t spanning. Heel veel
worden twee cellen direct in één bak samengebouwd en i n serie geschakeld. M e n spreekt dan
van 4 Volts-accu ofschoon er in werkelijkheid twee
cellen zijn.
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Wanneer de stroom i n een keten verschillende
deelen met weerstand na elkaar moet passeeren,
wordt de stroomsterkte bepaald door de som van
die weerstanden.
In fig. 6 ligt dus tusschen 1 en 2 een totale
weerstand R -f- R-2- In de schakeling van fig. 7
x

R

FIG. 7

daarentegen vindt de stroom door de splitsing een
breederen weg, dus minder weerstand. Denkt men
zich deze combinatie tusschen de punten 1 en 2 i n
fig. 3, dan gaan door de verschillende weerstanden
E
E
E
stroomen:
en
zooals direct uit de wet
van O h m volgt.
Door de rest van de keten stroomt de som van
die stroomen. De ampère meter A wijst dus aan
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= Ec / R ~ ,+ p - +, ö "\ •
l
2
3
5g
\ 1
2
3/
Men kan nu vragen welke enkelvoudige weerstand R tusschen i en 2, denzelfden stroom zou
veroorzaken. Veroorzaakt wordt door R alléén een
een stroom:

E

,

E

+

K

K

,+

E

K

1

K

1

K

1

K

stroom: E X w Deze is blijkbaar gelijk aan den
, 1

1 , 1 , 1

vongen als ^ = ^ - + g- +

De parallel schakeling van weerstanden en de
hier berekende weerstand zijn gelijkwaardig. Deze
berekening is natuurlijk ook toe te passen op
andere aantallen weerstanden. Wanneer men in een
willekeurigen stroomkring den stroom moet berekenen is het aan te bevelen steeds eerst op deze
wijze parallelschakelingen van weerstanden te vervangen door enkelvoudige.
In fig. 3 is boven het element een tweede meetinstrument V geteekend, een voltmeter, die dient
om de spanning van hét element te meten. De
meter is gebouwd als een ampèremeter, maar heeft
vrij veel weerstand.
Hij vormt op zichzelf een tweeden kleinen kring,
aangesloten op hetzelfde element, en de weerstand
is steeds dezelfde. De stroom die door den meter
gaat, en dus ook de wijzeruitslag, is dus alleen
evenredig met de aangelegde spanning. Een bepaalde meter heeft zelf bijv. een weerstand van
1000 ohm, en wordt aangesloten op een accu van
2 Volt. Er gaat dan een stroom door van 0.002 A
(wet van Ohm). De wijzer slaat nu een zeker be-
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drag uit, maar inplaats van ,,2 milli-ampère"
heeft men daar op de schaal geschreven ,,2
Volt".
De voltmeter heeft een hoogen weerstand, om
een noodeloos hoog stroomverbruik te vermijden.
Wanneer uit een stoomketel van 8 atm. overdruk door een lange dunne buis stoom wegstroomt
naar de vrije lucht, heerscht tusschen de twee
einden een drukverschil van 8 atm., dat de strooming onderhoudt. Dit verschil kan op twee manometers worden afgelezen. Maar als tusschen de
einden der buis ook nog eenige manometers zijn
aangesloten, zullen ook deze spanning aanwijzen,
en wel steeds minder, naarmate zij dichter bij het
open einde zijn geplaatst. Er is een „spanningsverval". Ditzelfde treft men ook in een electrischen
stroomloop aan. Een voorbeeld:
Men denke zich in fig. 3 tusschen 1 en 2 de
combinatie van fig. 6. Ri stelt voor de weerstand
in den gloeidraad van een radiolamp, R2 een stuk
weerstandsdraad (ijzerdraad geleidt zes maal zoo
slecht als koper, en nickeline draad heeft nog
grooter weerstand).
Als de accu bij E een spanning van 4 V . geeft
en de lamp is gemaakt voor 3,5 V . en 0,5 A . , is
de aanwezigheid van R2 noodzakelijk. Want volgens de opgave is een spanning van 3,5 V . juist
voldoende, om 0,5 Amp. door de lamp alléén
te drijven, en 4 V . zou dus een iets sterker stroom
veroorzaken, en de lamp beschadigen. De lamp
STROOM, SPANNING EN WEERSTAND
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heeft blijkbaar zelf een weerstand 7
x _

±1 =

o, .
5

Q,

want

7
O m i n de keten een stroom van 0,5 A m p . te
verkrijgen is noodig een totale weerstand van
4
8 Q, want — = 0,5.
o
Hieruit volgt dus dat het noodig is R2. en wel
tot een bedrag van 1
Q, toe te voegen. Een
methode om dezen weerstand juist af te passen is,
dat men begint R2 ruim groot te nemen, om dan
te verminderen tot de ampèremeter den vereischten
stroom aanwijst. Dat is te doen met een z.g. regelbaren weerstand of door afpassen van een stuk nickelinedraad. De aanwijzing van den ampèremeter is
dus maatgevend, de voltmeter is niet gebruikt.
De electrische stroom wordt gedreven van 1 naar
(fig- 3) door de spanning van 4 V . , of beter
door het verschil i n spanning tusschen de twee
punten. (Men denke aan de stoomleiding). Immers
datzelfde verval doet ook stroom door den voltmeter lekken en veroorzaakt de aanwijzing.
Tusschen 1 en 2 neemt de spanning geleidelijk
van 4 tot o af. (n.1. zoolang er stroom vloeit. In
een stoomleiding en ook i n een electrische geleiding, waarin geen stroom vloeit is de spanning of
druk natuurlijk overal gelijk.) Tusschen de uiteinden van R i bestaat dus een spanningsverschil
van minder dan 4 V . en wel zooveel, dat daardoor
juist de bestaande stroom door R2 kan gedreven
worden. Bij een stroom van 0,5 A m p . is het
2
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spanningsverval langs R i dus weer 3,5 V o l t . ,
langs R 0,5 V . , bedragen die te controleeren zijn,
door den Voltmeter parallel aan de resp. weerstanden te schakelen.
R2 kan dus ook op juiste maat afgepast worden,
door parallel aan de lamp een voltmeter te schakelen en R zoolang te verkleinen, totdat de meter
3,5 V aangeeft. De resteerende halve volt verloopt
dan automatisch langs R . U i t de wet van O h m
ziet men gemakkelijk dat het verval langs een weerstand gelijk is aan product van stroom en spanning,
want quotiënt van spanning door weerstand moet
steeds den bestaanden stroom opleveren.
2

2

2

VRAGEN
7. Welke onderdeden, en i n welke schakeling,
zijn noodig om 2 ampèremeters met elkaar te
vergelijken ? (Yken of controleeren).
8. Waarom moet een ampèremeter weinig weerstand hebben?
9. O p een zeiljacht wordt een radiotoestel medegenomen, een maand lang. M e n rekent gemiddeld
eiken avond anderhalf uur te luisteren op een toestel met 4 lampen, die elk 0,06 amp. bij 4 volt gebruiken. Hoe groot moet de accu minstens zijn
(amp.-uren, voltage) als hij niet tusschentijds
wordt opgeladen? Is het voor- of nadeelig den
accu grooter te kiezen?
10. Wanneer i n een stroombaan een splitsing
optreedt, zijn dan de twee afgesplitste stroomen
gelijk? Waarvan is dat afhankelijk?
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11. Hoeveel weerstand moet geschakeld worden
voor een lamp voor 3 V . , 0,06 A . bij gebruik van
een 4 Volts accu?
12. Waarom moet men bij het afregelen van
dien weerstand bij een te hooge waarde beginnen?
13. 1 Meter ijzerdraad van 1 m m doorsnede
heeft een weerstand van */j Q. Hoeveel weerstand
heeft een bundel van 5 dezer draden, 3 meter lang?
2

n

* * *
§ 3. Magnetische eigenschappen van den electrischen stroom.
Een groote moeilijkheid is, dat deze verschijnselen voor onzen normalen gedachtengang raadsels
zijn, en ook moeten blijven, want er zijn geen
overeenkomsten te vinden met meer tastbare ondervindingen uit het dagelijksch leven. M e n wordt
eenvoudig gesteld voor feiten, voor axioma's, die
echter geheel niet zoo van zelf sprekend zijn, als
men van deze laatste gewend is. M e n heeft hier
eenvoudig te aanvaarden; analogieën, zooals die
uit de vorige paragrafen zijn hier niet te vinden.
In de ruimte om een magneet heerscht een eigenaardige toestand, die zich alleen daardoor openbaart, dat ijzeren voorwerpen naar den magneet
„getrokken" worden. In die ruimte zijn dus krachten werkzaam met een zeer specialen voorkeur
voor ijzer. Zintuigelijk valt er verder niets bijzonders waar te nemen. Trouwens i n een geheel ledige
ruimte doet zich precies hetzelfde voor. Men heeft
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aan dien toestand een naam gegeven, en zegt dat
om den magneet een „magnetisch veld" aanwezig
is, d.w.z. een ruimte waarbij in elk punt een bepaalde „magnetische kracht" is aan te wijzen.
(Ter vergelijking denke men aan „zwaartekrachtveld", de ruimte om een hemellichaam, waarbij in
elk punt een bepaalde zwaarte-kracht is aan te
wijzen, die werkt op alle andere aanwezige voorwerpen.) Een magnetisch veld kan sterk of zwak
zijn, wat eenvoudig wil zeggen dat ijzer sterk of
slechts zwak wordt aangetrokken. Het veld is dus
niet overal in de ruimte even sterk, want immers
is op grooteren afstand weinig of niets meer merkbaar van den invloed van den magneet.
Eigenaardig genoeg, blijkt nu ook een electrische stroom een magnetisch veld om zich heen te
veroorzaken. De magnetische krachten zijn nu
echter niet, zooals bij een magneet, er naartoe gericht: De stroom trekt niet aan, maar veroorzaakt
krachten, die overal een richting hebben, dwars
op het stuk draad, dat de kracht veroorzaakt.
Iets duidelijker zal dit worden bij het beschouwen van een practisch geval. (fig. 8). Een kompasnaald heeft den normalen stand Noord-Zuid.
Nu wordt boven den naald, en in de richting daarvan, een recht stuk draad gehouden, dat deel uituitmaakt van één of anderen stroomkring. Zoodra nu een stroom door den draad gaat (bijv.
i Amp.) draait de naald, en beweegt zich de
Noordpool van den naald naar links en de Zuidpool naar rechts ten opzichte van den draad, dus
MAGNETISCHE EIGENSCHAPPEN V. D. STROOM
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blijkbaar onder invloed van krachten, dwars op
de stroom-richting. Dat de Zuidpool anders reageert dan de Noordpool is ook bekend van het veld

van een staalmagneet. Waar een Noordpool wordt
aangetrokken, wordt een Zuidpool afgestooten en
omgekeerd.
Bij een zwakkeren stroom blijkt de uitwijking
van den naald minder groot te zijn, waaruit volgt
dat de magnetische kracht, dus de „sterkte van het
veld" evenredig is met de stroomsterkte, iets wat
zich wel vermoeden liet. De practische waarde van
deze proef is, dat men er desgewenscht de stroomrichting in een draad mede kan onderzoeken. De
Noordpool krijgt n.1. een uitwijking in dién zin,
alsof zij werd weggeslagen door het handvat van
een kurketrekker, voortgeschroefd in de richting
van den stroom.
Een tweede belangrijk verschijnsel is dat der
„inductie". Reeds in de vorige paragrafen zijn er
toespelingen op gemaakt, dat de oorzaak van een
electrischen stroom niet altijd een element behoeft
te zijn.
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Wanneer een geleidingsdraad zich bevindt in
het veld, de invloeds-sfeer van een magneet, en
dit veld verandert van sterkte, dan treedt in den
geleider een electromotorische kracht op, die zich
daardoor openbaart, dat een stroom optreedt, als
de geleider deel uitmaakt van een gesloten kring.
Een E. M . K. wordt dus „geïnduceerd" bijvoorbeeld wanneer de geleider bewogen wordt in dc
nabijheid van een magneet, of de magneet bewogen wordt bij den geleider. In beide gevallen verandert immers het veld om den geleider, en die
verandering is het essentieele punt bij het inductie
verschijnsel. Zoodra rust intreedt verdwijnt de geinduceerde electrische spanning en dus ook de
stroom. Verandering zou ook kunnen optreden als
de magneet zelf plotseling van sterkte verandert;
dan verandert het veld natuurlijk ook, zonder dat
bepaald van beweging sprake is. Ook dan treedt
inductie op, een geval dat later van belang zal
blijken.
Een proef brengt nog meer aan het licht. Van
een kleine rol geïsoleerd draad (bv. een z.g. honigraatspoel, zooals die bij vele radiotoestellen voorkomt) zijn de twee vrije einden (resp. de pennen)
verbonden aan de klemmen van een eenigszins
goeden voltmeter. (Een „draaispoelmetertje" voor
o tot 3 Volt of o tot 6 Volt kan dienen). Er is
dus een gesloten baan gevormd, waarin echter tot
nog toe geen E.M.K. werkzaam is, en de voltmeter
wijst dus o aan. Nu wordt plotseling door de
opening van den draadspoel één der beenen van
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een sterken magneet gestoken (Berko-magneet bijvoorbeeld). D a n wijst de meter dat oogenblik een
zeer kleine spanning aan. Dat klopt met het voorgaande, want de geleider, de spoel, is i n het sterke
veld terecht gekomen dat aanwezig is om de magneetpool, en door deze verandering is dus blijkbaar de spanning geïnduceerd, die de voltmeter
heeft aangewezen. Zoodra de magneet tot rust is
gekomen wordt ook geen spanning meer aangewezen. Wanneer nu de magnet weer snel wordt
weggenomen volgt een uitslag van den meter i n
andere richting. A l s resultaat wordt nu dus bekend: versterking en verzwakking van een magnetisch veld veroorzaken i n een geleider electrische
spanningen en stroomen, die i n de twee gevallen
van richting verschillen.
Wanneer de magneet weer i n de spoel gebracht
wordt, maar nu betrekkelijk langzaam, zal nauwelijks een uitslag zijn waar te nemen. De conclusie is:
De spanning die geïnduceerd wordt is evenredig
met de snelheid waarmede het magnetisch veld
verandert. Stel dat men de sterkten van een magnetisch veld aanduidt met getallen, van o tot 10.
Een verandering van o tot 10 gedurende i
secorde, zal dan dezelfde E . M . K . opwekken als
een verandering van o tot i gedurende /io seconde. In het laatste geval echter, zal de spanning
ook zooveel korter van tijdsduur aanwezig zijn.
Een derde ervaring is, dat in een spoel met het
dubbele aantal windingen ook tweemaal zoo
x
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grootc spanningen worden geïnduceerd. D i t klinkt
ook niet onwaarschijnlijk, immers voor het magnetisch veld is nu ook tweemaal zooveel gelegenheid om zijn invloed te doen gelden.
Bij de voorgaande beschouwing over het inductieverschijnsel is uitgegaan van het magnetisch
veld, veroorzaakt door een stalen magneet. Zooals
gezegd echter, veroorzaakt ook een electrische
stroom een veld om zich heen, dat i n sterkte evenredig met dien stroom toe en afneemt. Veranderingen van stroomsterkte i n één geleider
veroorzaken dus veranderingen i n het magnetisch
veld er om heen, en daarmede ook geïnduceerde
spanningen i n een tweeden geleider, wanneer deze
in de nabijheid is. D i t begrip „nabijheid" is zeer
rekbaar.
Het veld spreidt zich n.1. over de oneindige
ruimte uit, maar wordt op grootere afstanden
steeds zwakker. Het is dus de vraag, waar nog
practisch iets merkbaar is van het veld. Dat hangt
natuurlyk af van de sterkte van den stroom en
de lengte van den geleider, die het veld opwekken.
Het magnetisch veld van een stroom is i n het algemeen niet zoo sterk als dat van een magneet, en
daardoor treden i n het laatste geval de verschijnselen minder sterk op.
W i l men dus een spanning aantoonen, geïnduceerd door een veranderenden stroom, dan is meestal een voltmeter niet voldoende. Een gevoeliger
instrument is dan de telefoon, zooals die bij radiotoestellen gebruikt wordt. Daarmede kan men het
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inductie verschijnsel als volgt aantoonen (fig. 9).
Door een rol geïsoleerd draad of door één of
ander radio-spoel wordt met behulp van een bat-

FIG. 9

terij een stroom gestuurd. Dan treedt in de nabijheid van die spoel een betrekkelijk sterk veld op
(aan te toonen met een kompas), doordat in elk
punt de werkingen van vele draadwindingen
samenvallen. Nu wordt aan de draaduiteinden van
een tweede spoel een telefoon verbonden.
De spoelen worden bij elkaar geplaatst zóó dat
de openingen in eikaars verlengde liggen; de cirkelvormen zijn dus evenwijdig. Wanneer nu de
stroom in de eerste spoel wordt gesloten hoort
men in de telefoon, die op de tweede spoel is aangesloten, een tik, ofschoon er nergens contact tusschen de twee stroomkringen bestaat. Ook bij het
weer verbreken van den stroom hoort men een tik.
Immers in elk der twee gevallen ontstaat, respec-
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tievelijk verdwijnt een magnetisch veld, verandert
dus een veld van sterkte om de eerste spoel.
Toevallig bevindt zich i n dat veld een tweede
spoel, die dus deze verandering ook mee maakt,
en dat natuurlijk weer ondervindt als een E . M . K .
die er i n opgewekt wordt. Deze spanning i n de
tweede spoel vindt een gesloten stroombaan, n.1.
door de telefoon, en veroorzaakt daardoor dus
een stroom, hoewel zeer zwak, daar de opgewekte
spanning ook zwak is. D i t stroompje is echter
nog sterk genoeg om i n den telefoon een magneetje te beïnvloeden, waarvoor zich een ijzeren
membraan (trilplaat) bevindt. Daar de aantrekkingskracht van het magneetje even verandert beweegt de trilplaat, wat het oor als een tik waar*
neemt. (Over den telefoon volgt later meer).
Waar hier sprake was van een eerste spoel die
een spanning en een stroom induceert in een
tweede spoel, spreekt men i n de techniek liever van
„primaire" en „secundaire" spoel, eenvoudige vertalingen dus, die men i n het radio-jargon herhaaldelijk gebruikt.
De proef met twee spoelen kan nog meer leeren.
T e n eerste, dat de inductie-werking zich werkelijk
over een afstand uitbreidt. W a n t Worden de spoelen iets verder van elkaar gebracht, dan wordt de
stroomstoot in den primairen spoel toch werkelijk
nog als een tik i n den telefoon gehoord, hoewel
natuurlijk minder sterk. Merkwaardiger is echter
het tweede resultaat, dat men verkrijgt door de
twee spoelen loodrecht ten opzichte van elkaar te
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plaatsen. Dan blijkt de primaire de secundaire niet
te beïnvloeden. Dat beteekent dus, dat de aanwezigheid van een veranderend magnetisch veld op
zich zelf niet voldoende is, om i n een geleider
een E . M . K . te induceeren. De stand van dien geleider i n het veld is ook nog een maatgevende
factor. Het zou een tamelijk ingewikkeld wiskundig probleem worden, den invloed van den stand
in het veld exact aan te geven. In hoofdzaak komt
de zaak echter hierop neer, dat de sterkste i n ductie-werking optreedt wanneer primaire en
secundaire geleider over groote lengte aan elkaar
evenwijdig loopen. Wanneer de geleiders elkaar
loodrecht kruisen treedt geen inductie op en i n de
tusschenliggende gevallen meer of minder, al naarmate één van de uiterste gevallen meer of minder
benaderd wordt.
Dan is er nog een belangrijke kwestie. Een met
stroom doorvloeide draad veroorzaakt een veld,
wat eigenlijk een term is voor de aanwezigheid van
magnetische krachten, die i n alle punten van de
ruimte op magneet-polen werken. Stel dat in
zeker punt op een magneetpool een' kracht naar
rechts zou werken, dan is het niet onlogisch, te verwachten dat bij omkeeren van den stroom een
kracht naar links ontstaat. D i t geldt voor elk
punt i n de ruimte. N u legt men twee draden vlak
naast elkaar. Door één gaat een stroom heen, door
den ander gaat dezelfde stroom terug. Dan ondervindt de magneetpool tegelijkertijd een kracht
naar rechts en één naar links. E r is dus geen reden
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voor die pool naar één der beide zijden uit te
wijken, m.a.w. de twee krachten hebben elkaar
vernietigd, er is geen kracht meer. Er is dus in
geen punt meer een kracht, er is dus in het geheel
geen magnetisch veld. De conclusie is dus, dat
wanneer van éénzelfde stroomketen een heen- en
terug-geleiding vlak langs elkaar loopen, het veld
daarvan zeer zwak is of zelf geheel niet aanwezig
is. Er is dus slechts zeer geringen kans dat een
dergelijke dubbele leiding invloed uitoefent door
inductie op andere geleiders.
Wanneer over het veld van een magneet gesproken werd, is opgemerkt dat vreemde voorwerpen het veld niet in zijn uitbreiding tegenhóuden mits het geen ijzer is. Datzelfde geldt natuurlijk ook weer voor het veld van een geleider.
Zet men bij de beschreven proef tusschen de twee
spoelen één of ander scherm, niet van ijzer, dan
verandert daarmede niets aan de inductie-werking, terwijl een ijzeren scherm de werking verzwakt.
Misschien zal de lezer begrepen hebben dat de
proef met de twee spoelen ons op het eigenlijke
radio-gebied gebracht heeft. Immers het sluiten
of verbreken van een stroom in de primaire spoel
werd over een kleinen afstand kenbaar gemaakt
als een tik in de telefoon, zonder dat van eenige
verbinding tusschen de twee kringen sprake was,
tenzij men spreekt van „draadlooze verbinding".
Het grondprincipe van de radio-verbinding is hiermede dus aangegeven. De uitwerking van dit prin-
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cipe voert tot het radio-toestel met al zijn complicaties.
Aan de zijde waar een signaal verzonden moet
worden zal men dus verwachten een geleider, die
een sterk veranderlijk magnetisch veld opwekt. In
dien geleider moet daartoe dus een sterke veranderende stroom aanwezig zijn. Deze geleider is
natuurlijk de zender-antenne. Het sterke veld
spreidt zich zeer ver in alle richtingen om de
antenne uit, en hoewel het op groote afstanden
steeds zwakker wordt, is er op de plaats waar
een ontvanger is opgesteld toch nog wel iets van
merkbaar. Daar bevindt zich een tweede geleider,
waarin een kleine spanning geïnduceerd zal worden: de ontvang-antenne. Die zeer kleine spanningen te „ontdekken" en als een signaal kenbaar
te maken is de taak van het ontvangtoestel, dat
met de antenne verbonden is. De beide antennes zijn in hoofdzaak gelijk van vorm: een verticaal omhoog gaande draad, uitloopend in een
horizontaal gedeelte, alles opgehangen aan isolatoren. De verticale gedeelten zijn het voornaamste.
Zij zijn bij zender en ontvanger reeds van zelf
evenwijdig, een voorwaarde voor sterkste inductive
werking, dus voor de beste overdracht. De beteekenis van de horizontale gedeelten zal in de
volgende paragrafen behandeld worden.
De beantwoording van de volgende vragen zal
gedeeltelijk de stof van § 3 nog aanvullen. De
benoodigde gegevens zijn voornamelijk in dezelfde
paragraaf te vinden.
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§ 4. Wisselstroom.
In § 3 is erop gewezen, hoe voor een draadlooze overdracht
essentieel een veranderlijke
stroom i n de zenderantenne noodig is, om in de
ontvangantenne een E . M . K . te kunnen opwekken.
Bovendien moet die stroom liefst zeer snel veranderen van sterkte, want van die snelheid is de
icx

50

10

geïnduceerde E . M . K . afhankelijk. De meest voor
de hand liggende methode zou zijn, door de
antenne een stroom te doen vloeien, eerst van
geringe sterkte, maar snel toenemende tot grootere waarden. E r bestaat een vrij eenvoudige
methode om het verloop van een dergelijke verandering door middel van een teekening weer te
geven: de grafische voorstelling (fig. 10). M e n
wenscht bijvoorbeeld te weten tot welke sterkte de
stroom reeds gegroeid is na ^ g seconden. D a n
kan men dit tijdstip vinden op de horizontale
„as", waarlangs de cijfers geplaatst zijn. V a n uit
het cijfer 10 gaat men recht naar boven (waart

0
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toe de ruitverdeeling is aangebracht), tot de
schuine dikkere lijn ontmoet wordt. Men ziet dat
dit punt even hoog ligt als het getal 50 op de
verticale as. Dan wil dat zeggen, dat de stroom
op dat moment ook 50 ampère sterk is.
Na 0,016 sec. bijvoorbeeld, is dus de stroomsterkte 80 ampère. Wanneer de stroom met 50 amp.
aangroeit in 0,010 sec. kan men de snelheid van
de verandering noemen 5000 amp. per sec.
Zoolang dus de stroom op deze wijze verandert, wordt in de ontvangantenne éénzelfde spanning geïnduceerd. Nu is het best
mogelijk, dat in een bepaald geval deze spanning groot genoeg is om in den ontvanger te
worden waargenomen, maar er is een bezwaar.
Wanneer men n.1. een signaal wenscht uit te zenden dat nog maar één seconde duurt, dan zou in
dien tijd de stroomsterkte reeds tot een ontzaglijke
waarde zijn aangegroeid, n.1. tot 5000 amp. En
voor een signaal van eenige seconden, wat in het
geheel niet zoo lang is, zou het nog erger worden.
Dit is dus reeds één practisch bezwaar. Bovendien
zou voor een dergelijke stroom geen "uitweg zijn
in de antenne, die zooals men weet aan het uiteinde doodloopt. In den verticalen draad kan electriciteit naar boven stroomen zoolang in het afgesloten horizontale gedeelte nog ruimte is, waar
zich die electriciteit kan opzamelen. Maar die
ruimte is natuurlijk beperkt, dus ook de stroom
in den verticalen draad. Nu is echter alleen de
snelheid van verandering der stroomsterkte het be-
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langrijke punt en niet de stroomsterkte zelf. Daardoor is het,mogelijk, gebruik te maken van z.g.
wisselstroom,
waarvan fig. 11 de grafische

FIO.

II

voorstelling is. M e n bedenke dat er natuurlijk ook
geheel andere getallen bij mogelijk zouden zijn.
E r begint eerst stroom naar het einde van de
antenne te vloeien, een stroom die geleidelijk aangroeit van o tot 50 amp. in een tijdsverloop van
0,005
- Daarna neemt de stroom weer geleidelijk af tot nul. Blijkbaar is op dat oogenblik
(0,010 sec. na het begin) de oplading van dc
antenne tot een einde gekomen: er vloeit geen
stroom meer toe. In tegendeel, van af dat oogenblik gaat de electrische lading, die aan het vrije
eSnde van de antenne is opgehoopt, geleidelijk
weer terugvloeien, eerst langzaam, daarna sneller.
D . w . z . er vloeit nu door den verticalen draad een
stroom i n omgekeerde richting, naar beneden. In
de figuur is dat kenbaar gemaakt door nu bok
de waarden van de stroomsterkten naar beneden
uit te tellen. D i t wisselen van richting verklaart
s e c
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den naam wisselstroom. O o k i n de neergaande richting neemt de stroom weer toe tot hoogstens 50
amp., om dan weer af te nemen tot nul (0,020
sec. na het begin), waarna het proces zich nog
vele malen herhaalt. M e n ziet dat dit soort stroom
elk oogenblik verandert van sterkte, dus steeds i n vloed uitoefent op de ontvangantenne. De stroom
komt nooit boven een bepaalde waarde (hier 50
amp.), hoeveel heen- en weer gangen hij ook doormaakt. Deze hoogste waarde wordt amplitude
genoemd. Daar de stroom telkens van richting
omkeert is er geen kans dat de antenne steeds
meer wordt v o l gestuwd. Ook daaraan is een grens.
N a 0,020 sec. begint de stroom opnieuw naar den
antenne-top te vloeien. In één sec. herhaalt zich
dat dus 50 maal. M e n zegt dat er 50 perioden
pet seconde zijn, of ook de frequentie (herhaling)
is 50. M e n kan zich natuurlijk stroomen denken,
die oneindig veel meer malen per seconde van richting verwisselen. Het zijn speciaal dergelijke snel
wisselende stroomen die voor een. draadlooze
overdracht geschikt zijn. M e n gebruikt wel stroomen met eenige millioenen perioden * per seconde.
Daar de frequentie dan een zeer hoog getal wordt,
noemt men die stroomen hoogfrequente stroomen.
Het proces van groeien, slinken, en keeren van
den stroom verloopt dan i n een onbegrijpelijk
korte periode. Dat brengt met zich mede dat de
veranderingen zeer snel zijn, en daardoor is het
mogelijk dat nog op verre afstanden de ontvanger beinvloed wordt. De wisselstroomen van lager
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perioden-getal, die niet voor/lraadlooze overdracht
dienen noemt men dan i n tegenstelling laagfrequent.
Wenscht men ter illustratie een meer tastbaren
vorm van „wisselstroom", dan kan men denken
aan een verticale U-vormige buis, gedeeltelijk
gevuld met water. Wanneer men deze buis even
schudt, zal het water i n schommelende beweging
geraken. In de buis ontstaat dan een strooming,
en wel een „wisselstroom" van zeer lage frequentie.
Wanneer men over dit geval eens nadenkt, en
de definitie van „stroomsterkte i n §2 nog eens
nagaat, zal men wel kunnen nagaan dat ook deze
waterstroom kan worden voorgesteld door een
golflijn als i n fig. 11.
Een meer volledige, en wiskundige behandeling van de stof uit § 2, 3 en 4 vindt men i n
de volgende werken: „ D e theoretische grondslagen
van Magnetisme en electriciteit", „Wisselstroomtheorie" beiden van D r . Ir. N . Koomans. „Radio,
Telegrafie en Telefonie". Drs M . Hellingman
(meer populair). „Electriciteitsleer" G . de Clercq.
(beknopt, met toepassingen).
VRAGEN
14. In de laatst besproken proef wordt de
stroom van een batterij door een spoel draad gestuurd, (fig. 9 ) . Z o u men zonder meer den accu
of de droge batterij op de spoel mogen aansluiten'
De meeste batterijen kunnen wel, maar mogen
niet, meer dan een bepaalden stroom leveren
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(Voorschrift van den fabrikant). Z o u ook voor
de spoel gevaar zijn te duchten? (§ i en 2 ) .
15. W a t zou, i n verband met vraag 14, aan
het „schema" van fig. 9 toegevoegd moeten
worden om het werkelijk practisch bruikbaar te
doen zijn? (§ 2 ) .
16. Bij zekere radio-installatie loopt de draad
van antenne naar toestel dicht langs een electrische
licht-geleiding. Deze leiding induceert op de
antenne-leiding, waardoor een hinderlijk gebrom
in den telefoon ontstaat. Z o u beter isoleeren van
de antenne-leiding hier uitkomst geven? W a t is
een ander remedie? (§ 3)
17. Verklaar waarom men bij zenders en ontvangers streeft naar een zoo hoog mogelijke
antenne (dus zoo lang mogelijken verticalen
draad) ( § 3 ) .
18. W a t is beter: een antenne van blank koperdraad, of van geïsoleerd koperdraad? (§ 3 ) .
19. Teeken schetsmatig een grafische voorstelling van een wisselstroom met amplitude van
to amp. en een periodental 100.000 per seconde
(Hoe lang duurt één periode?)
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§ 5 De EMK

in de ontvangantenne.

T o t nu toe werd slechts gesproken van een
electromotorische kracht, zonder meer, die door
het wisselend magnetisch veld i n de ontvangantenne wordt geïnduceerd. Het is nu tijd deze
electrische kracht wat nader te beschouwen.
Daartoe wordt weer i n het verticale gedeelte
van de zendantenne de wisselstroom verondersteld, zooals die in fig. 11 grafisch is voorgesteld.
{Op het abnormaal lage periodental moet men dan
maar niet teveel letten). Het zal dan duidelijk
zijn dat ook het veroorzaakte magnetisch veld een
wisselend karakter heeft, want de sterkte van dit
veld (van de magnetische krachten) is evenredig
met die van den stroom, en met den stroom keert
ook het veld van richting om (§ 3)- In
punt van de ruimte zou dus de „veldsterkte" steeds
bijv. het tienduizendste gedeelte van de stroomsterkte in de antenne kunnen zijn, waarbij die
veldsterkte natuurlijk i n een eigen maat zou moeten worden uitgedrukt. O m een grafische voorstelling van het veld te verkrijgen, zou men telkens deze waarden moeten uitmeten verticaal
boven de verschillende momenten die langs de
horizontale as zijn uitgezet. Waar de stroomz e k e r
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sterkte naar beneden is uitgemeten geschiedt dit
ook met de veldsterkte.
Het is duidelijk, dat nu met
dezelfde
teekening volstaan kan worden als men het
getal 50 aan de verticale as vervangt door
TÖ^VO
° o overeenkomstig handelt met de
andere getallen langs die as. Z ó ó beschouwd
geeft dus fig. 11 tevens een beeld van de sterkte
van het magnetisch veld i n elk punt van de
ruimte om den zender. Behalve het karakter van
dat veld zelve, zijn echter vooral van belang de
veranderingen van het veld, en de daardoor veroorzaakte E M K i n de ontvangantenne. Deze
E M K blijkt te verloopen volgens de lijn van fig.
12, zooals uit een nadere beschouwing van fig. 11
volgt:
e n

z

De snelste veranderingen van veldsterkte komen
voor op de oogenblikken o, 0.010, 0.020 enz.
seconden na het begin, hetgeen wel te zien is aan
de steilte van de lijn op die punten. O p diezelfde
momenten zullen dus in fig. 12 de hoogste E M K ' s
genoteerd moeten zijn. Alleen heeft een vermindering van veld ook een omgekeerde E M K ten gevolge, (0,010 sec, 0,030 sec. enz.). N a het
oogenblik o sec. neemt de snelheid van verandering geleidelijk af, dus evenzoo de E M K in fig. 12,
tot zelfs een zeer kort oogenblik het veld niet
verandert (0,005 sec. na het begin) op dat oogenblik is er dus ook geen E M K . Daarna wordt de
verandering een vermindering in plaats van een
vermeerdering en de snelheid neemt weer toe.
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A l s gevolg keert de E M K van richting om en
neemt ook toe. De lezer zal nu zelf het betoog
wel kunnen aanvullen. Het wordt een eentonig

FIG.

13

verhaal, dat zich 50 maal in de seconde herhaalt.
Vergelijkt men nu fig. 12 en fig. I I . dan ziet
men dat de geïnduceerde E M K zonder twijfel
recht heeft op den naam wisselspanning. E n dit
geldt natuurlijk ook algemeen: een wisselstroom i n
een primairen geleider zal i n een secundairen ook
een wisselspanning induceeren van gelijk periodental. De amplitude van die E M K is natuurlijk
afhankelijk van den primairen wisselstroom,
maar ook van den afstand en onderlingen stand
van de twee geleiders.

* **
§ 6. De antenne.
De hoogfrequente wisselstroom bij den zender
treft men i n hoofdzaak aan i n den verticalen draad
van de antenne. In het horizontale gedeelte be-
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gint de electriciteit reeds vrij gauw den invloed te
ondervinden van het doodloopende einde. Daar
is beweging, dus stroom, natuurlijk geheel niet
mogelijk.
Bij den ontvanger zal dus de E M K zoo
groot mogelijk zijn, als ook daar een draad verticaal gespannen wordt (§ 3). Bovendien zal
het goed zijn dezen draad lang te nemen (dus
hooge antenne) omdat het magnetisch veld dan
meer „aangrijpingspunten" heeft, dus meer induceert.
Een wissel-EMK veroozaakt ook een wisselstroom. Nu is in § 1 uitgelegd, hoe voor
een strooming steeds een gesloten kring noodig is. Om een stroom mogelijk te maken zou dan
noodig zijn een retourdraad van den top naar den
voet van de antenne. Maar het onvermijdelijke
gevolg zou zijn dat in dien tweeden draad ook
een E M K geïnduceerd werd, juist tegen de eerste
in gericht. Het gevolg zou zijn dat er nu toch
geen stroom vloeide. Men heeft er nu iets anders
op gevonden, door aan de einden van den verticalen draad een soort van reservoirs Voor electriciteit aan te brengen, die voor korten tijd stroom
af kunnen geven of opnemen.
Ook hier gaat de vergelijking met een U-buis
door ( § 4 ) .
Als reservoirs zijn op te vatten de lange
draden, die horizontaal van den top van de antenne naar een verwijderd punt zijn uitgespannen.
Naarmate het horizontale gedeelte naar één of

DE ANTENNE

twee richtingen uitgaat ontstaan omgekeerde L - of
T-vormen, waarnaar deze antennes L - o f T-antenne
heeten. Waar ruimte beperkt is spant men ook
wel uit den top eenige draden schuin en straalsgewijze naar beneden. D a n ontstaat een z.g.
paraplu-antenne, die echter minder effectief is.
De keuze tussschen L - en T-antenne wordt bepaald door de mogelijkheden, die de omgeving
biedt. In de regel is de lengte van het horizontale
gedeelte van de orde van 40 meter. Maar noodgedrongen, is zelfs met 15 meter nog veel te bereiken.
D a n kan men de capaciteit (inhoud) van het
„reservoir" toch nog iets vergrooten door dat
gedeelte samen te stellen uit eenige draden, evenwijdig, en niet dicht langs elkaar. Zelfs bij langere
antennes doet men dat ook wel (z.g. tweedraadsantenne). De invloed daarvan is gelegenheid voor
meer stroom, dus sterker resultaat i n den ontvanger. Een tweede kwestie die er mede samen
hangt moet later besproken worden.
Ook . aan het beneden einde van den verticalen
draad moet natuurlijk een dergelijke uitweg zijn.
Een enkele maal gebruik men ook daarvoor een
horizontaal uitgespannen draad van dezelfde afmetingen als den bovengenoemde. Maar meestal is
daar niet de ruimte voor aanwezig, en het is dan
zeer eenvoudig het benedeneinde z.g. te aarden.
D . w. z. het benedeneinde wordt geleidend verbonden met een in den grond gegraven zinken
plaat. De geheele aarde fungeert dan ?h een onmetelijk groot reservoir. Het is dan van belang
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dat de plaat zich i n het grondwater bevindt,
omdat de geleidbaarheid van natten grond zooveel
grooter is. Ook neemt het buizenstelsel van de
waterleiding de taak van de zinkplaat uitstekend op zich, en een waterkraan is dus een
goede aardverbinding.
Gasbuizen zijn minder

geschikt, omdat kans bestaat, dat de stroom bij
de lasschen geen goeden doorgang vindt.
Natuurlijk moet nog de geïnduceerde wisselstroom geleid worden door het ontvangtoestel, dat
dient om de aanwezigheid ervan aan ons kenbaar
te maken. Z o o komt men dus tot de opstelling
van fig. 13, een eenigszins schematische teekening.
O m zeker te zijn dat werkelijk alle stroom door
het toestel gaat, moet de antenne aan porceleine
isolatoren worden opgehangen, en ook waar het
verticaal gedeelte wordt binnenshuis genomen moet
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isolatie verzekerd zijn. M e n spreekt daar van een
geïsoleerder! doorvoer. Antennes worden gemaakt
van koperdraad of z.g. silicium-bronsdraad, en
desnoods van ijzerdraad. De dikte is meestal i a 2
m.m. Even'ueele lasschen moeten gesoldeerd
worden, omuat zij anders in de open lucht onvolkomen zouden verbinden, en dan tot moeilijkheden aanleiding geven.
Wanneer het ontvangtoestel eenige verdiepingen
hoog is geplaatst, en de „aardverbinding" bevindt zich beneden, fungeert ook de leiding
toestel-aarde als verticaal, opvangend gedeelte. Het
is dan dus geraden ook die leiding behoorlijk te ïsoleeren, en zoo direct mogelijk naar beneden te voeren.

§ 7. De telefoon.
O m de uiterst zwakke wisselstroompjes i n de
ontvangantenne te ontdekken als een signaal, zou
geen stroommeter gevoelig genoeg geconstrueerd
kunnen worden. Daarom gebruikt men een ander
instrument, dat wel gevoelig genoeg, maar toch
betrekkelijk eenvoudig is, en bovendien nog andere
voordeden biedt. D i t instrument is de telefoon.
Figuur 14 geeft een doorsnede (boven) van een
zeer algemeen type, benevens het aanzicht van een
opengeschroefde. Het uitwendige zal wel algemeen bekend zijn (zie étalages en een zeer eenvoudig exemplaar in fig. 9 ) .
O p een ronde metalen doos is een deksel van
eboniet geschroefd met één of meer ronde gaten
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erin. Dit deksel heeft overal ronde vormen opdat
het gemakkelijk tegen het oor aanligt. Op den
bodem van de doos ligt met schroeven vastgeklemd
een stalen magneet, in den vorm van een hoefijzer
(boven zijn de beenen in doorsnede te zien, onder
het geheel gedeeltelijk in aanzicht; het stippellijntje
is de binnenrand, die niet zichtbaar is). Soms
treft men ook aan, twee hoefijzervormen met de gelijknamige polen tegen elkaar, hetgeen te zamen dus
een cirkelvorm oplevert. Heel vaak is de magneet opgestapeld uit meerdere platen van denzelfden vorm.
Wanneer na een reparatie een dergelijke magneet
weer moet worden samengesteld, moeten alle
noordpolen weer bij elkaar komen en evenzoo alle
zuidpolen, wat met een kompas gemakkelijk is te
controleeren.
Op de uiteinden van het hoefijzer zijn rechthoekig omgebogen stukjes ijzer vastgeschroefd, die
bijna tot den rand van de doos reiken. De magnetisatie van den stalen magneet breidt zich nu uit over
deze ijzeren poolstukken zoodat men nu aan de
uiteinden daarvan een Noord- en een Zuidpool aantreft (N. en Z. in de onderste figuur), m.a.w. de
beenen van den magneet zijn eenvoudig iets verlengd naar boven. De poolstukken trekken ijzer
aan alsof zij zelf magneten waren. Wanneer men
een spijker tegen een magneet houdt, neemt men
hetzelfde waar.
Direct boven de vlakke einden der poolstukken
wordt een dun ijzeren membraan op den rand van
de doos vastgeklemd door de aangeschroefde oorDE TELEFOON
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schelp (boven met een enkele lijn aangegeven, onder
weggenomen). Deze trilplaat wordt dus voortdurend door de poolstukjes aangetrokken, en buigt
dus een zéér weinig naar binnen door. O m elk der
poolstukken is een klosje van fiber of van hardrubber geschoven, volgewikkeld met eenige duizenden windingen van zeer dun geïsoleerd koperdraad
(0,05 a 0,10 m.m. d i k ) . In de doorsnede-teekening zijn deze draadjes allen dwars doorgesneden
en aangegeven door een geruite arceering. Onder
zijn de bovenkanten der spoeltjes zichtbaar. De
twee omwikkelingen zijn i n serie (achter elkaar"!
geschakeld tusschen twee aansluitschroeven, die
onder zichtbaar zijn (beneden).
A a n deze schroeven kan stroom worden toeresp. afgevoerd door de twee aders van een snoer.
Wanneer dit gebeurt zal elke winding in haar omgeving een magnetisch veld opwekken, en i n de
holten van de spoeltjes, d.w.z. in bet ijzer van de
poolstukken vallen dus de magnetische krachten van
duizenden windingen samen,zoodat een zeer zwakke
stroom reeds voldoende is om merkbare krachten
te voorschijn te brengen. Deze krachten moeten
overal loodrecht op de draadjes staan, dus verticaal,
naar boven of naar beneden, alnaar de stoomrichting
is. (§ 3) Die krachten openbaren zich, doordat
zij het ijzer der poolstukken nog eens extra magnetiseeren, misschien dus de magnetisatie door den
staalmagneet versterken, misschien ook verzwakken, afhankelijk van de stroomrichting. E n meer
of minder natuurlijk, naarmate de stroom sterk of
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zwak is. D i t verschijnsel, de magnetisatie van het
ijzer door een stroom, is tegenwoordig wel te verklaren, maar het zou ons hier te ver voeren. Een
magneet die alléén op de boven beschreven wijze,
dus door een electrischen stroom zijn magnetische
eigenschappen verkrijgt, heet een electromagneet.
De telefoon heeft dus een electromagneet die reeds
vooraf gemagnetiseerd is.
Door een stroom worden dus de polen N en Z
versterkt of verzwakt, en wel moeten de spoeltjes
zóó gewikkeld zijn dat met beiden hetzelfde gebeurt. De ijzeren trilplaat wordt nu meer of minder aangetrokken, en buigt dan iets naar binnen,
resp. terug naar buiten.
Wanneer men de telefoon aan het oor houdt
hoort men een zeer geringe plotselinge beweging
van de trilplaat reeds als een tik. Zooals bekend
zal zijn, is geluid niets anders dan een snel heen en
weer bewegen van de luchtdeeltjes. De trilplaat
stoot nu bij haar beweging de aanliggende deeltjes
aan. Zij zal dus een werkelijken toon voortbrengen
wanneer zij eenigen tijd snel heen en weer beweegt.
D i t gebeurt, zooals men na kan gaan, zoodra een
wisselstroom door de magneetbewikkeling wordt
gestuurd. Dan wordt immers afwisselend de
ijzeren plaat aangetrokken en losgelaten, en wel
met dezelfde frequentie als die van den wisselstroom.
De menschelijke stem bestaat uit een zeer gecompliceerd mengsel van allerlei tonen. Een toon
wordt hooger gehoord naarmate het trillingsgetal
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hooger is, en sterker naarmate de luchtdeeltjes verder heen en weer bewegen.
Ook het telefoonmembraan kan deze variaties
voortbrengen, en dus de menschelijke stem weergeven, indien slechts geschikte stroomen worden
toegevoerd, dus ook een mengsel van de noodige
wisselstroomen.
W a t de practische uitvoering betreft, nog het
volgende. Meestal worden twee telefoons door een
beugel vereenigd tot een z.g. koptelefoon. Haast
altijd zijn dan die twee telefoons ook weer in serie
geschakeld. Parallelschakeling zou een groote uitzondering zijn. Het snoer dat van de telefoons naar
het toestel voert eindigt niet altijd in een stekker.
Deze is echter wel aan te bevelen, als de meest
practische verbinding. Het beste zijn dan die stekkers („telefoonstekkers") waarbij de pennen aan
de snoereinden gesoldeerd worden, omdat dan de
zekerste verbinding gewaarborgd is. A a n sommige
telefoons vindt men een stelschroef waarmede de
magneet dichter bij de trilplaat gesteld kan worden.
D i t is zeker een voordeel, daar de gevoeligheid van
de telefoon er mede te verhoogen is. Wiskundig
kan worden afgeleid, dat die gevoeligheid ook
evenredig is aan de sterkte van magnetisatie, die
de staalmagneet oorspronkelijk reeds heeft. Daarom moet een telefoon nooit zonder noodzaak
opengemaakt worden, want de staalmagneet gaat
er meestal van achteruit. Is het om een reparatie
bijv. toch noodig, dan legt men zooveel mogelijk
over de magneetpolen een vlak stukje ijzer, dat er
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later weer af geschoven moet worden. Het magnetisme blijft dan beter bewaard.
Luidsprekers zijn getrouwe copieèn van telefoons, i n grootere maten. Daardoor kunnen zij
meer geluid produceeren, maar er moet dan ook
sterker stroom worden toegevoerd. Een kleine
telefoon zou daarop reageeren door het geluid te
vervormen, zij zou overbelast worden.
* * *
§ 8. Gelijkcichting.
Wat zou nu gebeuren wanneer men een telefoon
in een antenne schakelde op de plaats van het ontvangtoestel in fig. 13 ? Zoodra ergens een signaal
verzonden wordt, ontstaat i n de ontvangantenne
een wisselstroom, en men verwacht dus i n de telefoon een heen en weer bewegen van het membraan,
een toon. N u bedenke men echter, dat de gebruikelijke hoogfrequente wisselstroomen eenige honderd-duizenden malen per seconde van richting
wisselen. Zoo snel zou dus ook de trilplaat moeten
trillen. N u zijn dit trillingsgetallen die al buiten
ons voorstellingsvermogen liggen en het ijzeren
plaatje is te traag om zóó snel te kunnen trillen.
Hiermede vergeleken zijn de geluidstrillingen betrekkelijk laag van periodental. R u w genomen, liggen de periodentallen van de voor ons hoorbare
tonen tusschen 30 en 10.000 trillingen per seconde.
Het membraan van een telefoon (of ook van
een grammofoon) kan al deze trillingen vrij goed
produceeren, maar men ziet dat de hoogfrequente
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trillingen nog wel iets andere getallen vertegenwoordigen.
Veronderstellen we nu, dat in een antenne een
wisselstroom vloeit van 500.000 perioden. Dan
/500.000

sec.

FIG. IS

wisselt die stroom millioen malen per seconde
van richting '(§ 4). Deze stroom wprdt door een
telefoon gevoerd, (fig. 15, I). Gedurende één
millioenste seconde wordt dan bijv. eerst het membraan aangetrokken. Dan wisselt de stroom van
richting en de tweede millioenste seconde wordt het
membraan juist losgelaten. Door de snelheid waarmede dit geschiedt, gecombineerd met dé betrekkelijke traagheid van het membraan, heffen deze twee
werkingen elkaar telkens op, hoelang de stroom
,
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o o k w o r d t a a n g e h o u d e n . E r is d u s niets m e r k b a a r .
Iets anders z o u h e t z i j n w a n n e e r

m e n telkens

de tweede helft v a n een periode k o n onderscheppen.
D a n z o u d e n die vernietigende w e r k i n g e n niet meer
aanwezig zijn.
voorgesteld
stootsgewijs
Men

D e stroom

z i e t er d a n u i t als is

bij I I i n f i g . l*. E r b l i j f t
verloopende

zegt d a a r o m

stroom

d a t de s t r o o m is gelijkgericht.

D e opeenvolgende stootjes,
saties ( m e n zegt

over een

i n é é n richting.

o f meer t e c h n i s c h pul-

o o k pulseerende stroom)

tellen

z i c h , w a t betreft h u n i n v l o e d o p de t r i l p l a a t , bij
e l k a a r o p , en deze b l i j f t iets a a n g e t r o k k e n

zoolang

d e s t r o o m a a n h o u d t . H e t l i j k t als o f er een s t r o o m
door

de telefoon v l o e i t , z o o a l s I I I aangeeft. D e

u i t w e r k i n g d a a r v a n z o u dezelfde z i j n . A a n het b e g i n e n het einde v a n d e n t i j d gedurende w e l k e de
w i s s e l s t r o o m a a n w e z i g i s , h o o r t m e n i n de t e l e f o o n
een k o r t e n

tik, veroorzaakt

d o o r het

aantrekken

en weer Jpslaten v a n de t r i l p l a a t (de o o g e n b l i k k e n
t i en t

2

i n f i g . 1 5 ) . D a a r t u s s c h e n h o o r t m e n niets,

w a n t d a n blijft

de p l a a t gespannen,

d u s i n rust.

H e t is d u s m o g e l i j k de a a n w e z i g h e i d
hoogfrequenten

vaneejl

w i s s e l s t r o o m m e t b e h u ^ v a n een

telefoon te o n t d e k k e n , i n d i e n m e n slechts beschikt
over een i n r i c h t i n g o m d i e n s t r o o m gelijk te r i c h ten, een detector, d . w . z . : een i n s t r u m e n t
stroom i n é é n richting doorlaat,

dat d e n

m a a r direct n a

het wisselen v a n r i c h t i n g d e n w e g a f s l u i t , o m d e n
s t r o o m weer o p n i e u w d o o r te l a t e n z o o d r a
weer de goede r i c h t i n g heeft. D e z e
eigenschap

heeft

men ontdekt

deze

merkwaardige

bij verschillende
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kristalvormige ertsen. In een detector, die op zeer
vele wijzen practisch kan worden uitgevoerd, is
een dergelijk kristal stevig bevestigd, terwijl er
èen metalen naaldje veerend tegen rust (fig. 16).

De stroom wordt toe- en afgevoerd door twee
stekkerpennen, die bovendien de twee genoemde
onderdeden op een stukje eboniet bevestigd houden. Het kristal is hier gevat in een koperen
cylindertje dat met een schroevedraaier gedraaid en
geschoven kan worden in een klemmend metalen
blokje. Daardoor is het mogelijk verschillende punten van het kristal met het naaldje in aanraking
te brengen, en bovendien den druk daarvan iets te
regelen. De beste stand van het kristal moet gezocht worden, iets wat men in het begin wel eens
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lastig zal vinden. Over het geheel is een afneembaar beschermkapje geplaatst. Zooals gezegd, kan
deze constructie op vele wijzen gevarieerd worden,
maar het beginsel blijft hetzelfde. Bij de constructie
met stekkerpennen wordt i n de betreffende schakeling op de plaats van den detector een stopcontact geschakeld, en de detector daar ingestoken.
M e n kan dan snel verschillende detectoren met
elkaar verwisselen, wat wel een voordeel is. A l s
kristallen komen i n aanmerking: Silicon met een
stalen of zilveren puntje ertegen, carborundun met
een stalen naald, zinkiet met een kristalletje koperpyriet ertegen. Tegenwoordig maakt men ook wel
kunstmatig kristallen die dikwijls beter werken.
Niet elk punt van een kristal werkt even goed, en
daarom worden de meeste detectoren z ó ó gemaakt
dat het naaldje op verschillende punten kan worden ingesteld. Het naaldje en het veertje moeten
zoo klein mogelijk worden uitgevoerd, opdat zij
na de instelling niet te gemakkelijk door stooten
of trillen weer van hun plaats schieten, en het kristal moet stevig bevestigd zijn.
Behalve door een kristal en nog andere methoden kan men de gelijkrichtende werking ook verkrijgen door een radio-lamp. (hierover i n een
afzonderlijke paragraaf). Die methode heeft wel
veel voor boven den kristal-detector. Wanneer een
lamp die functie verricht wordt zij dus een detectortamp genoemd.
Hoewel er vele onderzoekingen gedaan zijn naar
de werking van kristal-detectoren, is het nog steeds
.Het Radiotoestel in Theorie en Practijk
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niet geheel duidelijk
werking berust.

waarop

de gelijkrichtende

§ 9 Nadere beschouwing van den hoogfrequenten
wisselstroom.
In fig. 15 is wel de eenvoudigste vorm van
wisselstroom voorgesteld. E r werd daar een signaal-,,stoot" verondersteld van 1 seconde (de
figuur kan hier natuurlijk niet meer op juiste
schaal geteekend worden). U i t meerdere korte en
lange stooten zijn natuurlijk in allerlei combinaties letterteekens samen te stellen: het z.g. morse
schrift. Maar zooals reeds werd aangetoond, hoort
men van eiken stoot slechts begin en einde als een
tik, en het zou dus zeer moeilijk zijn, dergelijke
teekens nog snel te „lezen". M e n verwart licht de
stooten met de intervallen daar tusschen.
N u heeft men reeds i n het begin der radiogeschiedenis een anderen vorm van wisselstroom gebruikt, waarbij dit bezwaar niet voorkwam. M e n
denke nog eens terug aan de vergelijking van een
zenderantenne met een U-buis ( § 4 ) . A l s niet
speciale maatregelen genomen worden, is na eenige
heen en weer-gangen de schommeling i n de U-buis
uitgedempt (de oorsprong van het woord dempen
zal wel bij de muziek liggen). Bij het bedoelde zendersysteem wordt in de antenne een stroomstoot
in willekeurige richting veroorzaakt, waarna de
electriciteit uitschommelt op dezelfde wijze als de
vloeistof i n de U-buis. E r vloeit dus een wissel-

DE HOOGFREQUENTE WISSELSTROOM

67

stroom waarvan na elke periode de amplitude iets
kleiner wordt, totdat eindelijk rust intreedt. M e n
noemt dit een gedempte electrische trilling, terwijl
dan het soort dat eerst besproken werd ongedempt
genoèmd wordt. De trilling is betrekkelijk zoo snel
uitgedempt, dat men zonder bezwaar na bijv. ^'SÖO
sec. de antenne opnieuw kan aanstooten. F i g . 17
laat zien hoe de grafische voorstelling wordt.
Natuurlijk zijn ook hier weer andere getallen mogelijk. De stroom die nu i n de ontvangantenne ontstaat heeft natuurlijk hetzelfde verloop
(§ 5 ) . Dezelfde fig. toont ook, wat daar na gelijkrichting van wordt, en hoe de invloed op de
telefoon zal zijn. Blijkbaar krijgt het membraan
500 maal per seconde een uitwijking, m.a.w. het
trilt met een trillingsgetal 500. D i t is een hoorbare toon, en als het geheele proces wordt aangehouden, hoort men dus zóólang dien toon.
Wanneer men dus nu met korte en lange stooten
signaleert, zijn deze duidelijk te onderscheiden.
O p deze wijze zenden dus de gedempte stations
hun seinen uit. Zij kunnen zich dus onderscheiden
zoowel i n het periodental van hun hoogfrequenten
wisselstroom (hier 500.000) als i n het laagfrequente tempo, waarin die schommelingen herhaald
worden (hier 5 0 0 ) . Naarmate dit laatste getal'
hooger of lager is hoort men i n de telefoon een
hoogeren of lageren toon.
D i t „gedempte signaal" wordt nog steeds zeer
veel toegepast, maar men heeft later ook een middel
gevonden om de amplitude van een ongedempte
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gemoduleerd O^ged.
FIG. 17
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trilling willekeurig te wijzigen, terwijl zij i n de
zenderantenne verloopt. De ongedempte trilling
wordt z.g. gemoduleerd. Een geheel willekeurig
voorbeeld daarvan geeft fig. 17 weer.
O p deze wijze kan men het telefoonmembraan
de vele gecompliceerde trillingen doen uitvoeren,
die noodig zijn om muziek of gesproken woord
weer te geven. Het is dus de soort wisselstroom,
die gebruikt wordt bij de draadlooze telefonie.
O p welke wijze de natuurlijke stem of muziek i n
den zender den hoogfrequenten wisselstroom beinvloedt, dus moduleert, kan hier niet besproken
worden. V o o r den ontvanger is dit ook niet van
zooveel belang.
VRAGEN
20. In § 4 en 6 wordt een antenne vergeleken
met een U-vormige buis. W a t is daar het analogon
van de electrische lading in de antenne?
21. W a t kan de reden zijn dat bij groote zenders
(Kootwijk enz.) het horizontale gedeelte van de
antenne tot een zeer groot net wordt uitgebreid?
22. In § 6 wordt de paraplu-antenne minder
effectief genoemd. Zoek eenige regels daarvóór
naar de oorzaak.
23. Zeker ontvangtoestel geeft luidere signalen
weer, wanneer men met den vinger de klem aanraakt waaraan de „aarde" verbonden is (zie fig.
13). D i t is een reden om na te zien of de leiding
naar de aardverbinding (waterkraan b.v.) nog wel
i n tact is. Hoe verklaart men den samenhang.
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24.
foons

I n een dubbele k o p t e l e f o o n z o u d e n de teleserie

Waarin

of

parallel

onderscheiden

geschakeld
zich

die

kunnen

gevallen

zijn.

bij

het

defectraken v a n é é n der telefoons d o o r het b r e k e n
v a n een d r a a d w i n d i n g ?
25.

De

serieschakeling

komt

practisch

alléén

v o o r . H o e m o e t m e n z i c h bij het v o r i g e o n g e v a l
snel behelpen,

als m e n o p é é n t e l e f o o n ' w e n s c h t

d o o r te luisteren?
26.

I n § 8 w o r d t b e h a n d e l d de c o m b i n a t i e v a n

een antenne, telefoon en detector ( n a t u u r l i j k is o o k
een

aardverbinding

aanwezig).

Teeken

daarvan

het schakelschema. D e s y m b o l e n v i n d t m e n
de resp.
27.

onder

teekeningen.
W e l k b e z w a a r z o u z i c h direct v o o r d o e n b i j

het toepassen v a n een dergelijke eenvoudige

„ont-

vanginrichting'' ?
28.

O p den detector v a n f i g . 16 is constructief

w e l w a t a a n te m e r k e n . W a t is er o n p r a c t i s c h en
hoe z o u het te v e r h e l p e n
29.

zijn?

Is er p r i n c i p i e e l v e r s c h i l tusschen

een

ge-

d e m p t e en een gemoduleerde ongedempte t r i l l i n g ?
3 0 . Schets

de

grafische

gedempte hoogfrequente

voorstelling van

trilling

van

2

een

millioen

p e r i o d e n per seconde, die i n 1 0 0 0 t r i l l i n g s g r o e p e n
p e r seconde h e r h a a l d

wordt.
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§ 10. De

trillingskring.

Het antwoord op vraag 27 bij § 9 is, dat i n
de daar voorgestelde ontvanginrichting de signalen van alle gelijktijdig werkende zenders, dooreengemengd i n de telefoon gehoord zouden worden.
Dat is natuurlijk een onmogelijke toestand. Gelukkig is er iets, waarin de verschillende zenders zich
kunnen onderscheiden, n.1. het periodental waarmede zij hun hoogfrequente trilling uitzenden
(!§ 4). E n dan zou dus de oplossing zijn, de
ontvanger telkens gevoelig te maken voor de trillingen van één bepaald periodental en ongevoelig
voor alle anderen. M e n zegt dat het ontvangsysteem op dat periodental wordt afgestemd.
M e n noemt een ontvanger selectief als hij werkelijk binnen zeer nauwe grenzen een bepaalde frequentie weet „uit te kiezen" en de andere frequenties werkelijk negeert.
O m te zien hoe dit ideaal benaderd kan worden,
kan men de baan, waarlangs de electriciteit heen
en weer schommelt (antennedraad, toestel, aarde
in fig. 13) vergelijken met de baan van een
schommelend of trillend lichaam. (Uiteinde van
een slinger bijv.). In fig. 18 is voorgesteld een
ingeklemde stalen bladveer, aan het vrije einde met
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een gewicht bezwaard. Het geheel brengt men
ïn slingering door het gewicht, opzijde te trekken
en dan los te laten.
Wanneer de bol uit den normalen midden-

FIG. 18

stand wordt gebracht, spant zich de veer, en de
optredende veerkracht tracht den bol weer naar het
midden terug te trekken. Nu zegt het gevoel reeds
dat na het loslaten, de bol niet oogenblikkelijk
in het midden terug zal zijn. Door de traagheid
van de zware massa is er voor het in beweging
brengen (natuurkundig gesproken „het versnellen") een korten tijd noodig, en wel meer naar-
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mate het gewicht zwaarder is (de massa grooter
is). Maar na eenigen tijd komt toch de bol in
het midden met vrij groote snelheid aan. De trage
massa zal nu echter trachten te volharden in
haar juist verkregen beweging, en dus door den
middenstand schieten. Direct begint dan de veerkracht tegen te werken, daar nu de veer in de
andere richting gebogen wordt. De beweging
wordt daardoor eerst vertraagd en daarna zelfs
omgekeerd, waarna zich weer hetzelfde in omgekeerde richting herhaalt, totdat na een aantal heen
en weer gangen de trilling is uitgedempt. Het zal
wel duidelijk zijn, dat een groote massa aan den
veer de slinger minder bewegelijk, minder levendig
maakt. De heen en weergang, of wel de periode
( § 4 ) duurt langer, de frequentie wordt dus lager.
Verder zal een grootere veerkracht (stijvere veer)
oorzaak zijn, dat de beweging sneller wordt vertraagd en eerder wordt omgekeerd. Daarvan is dus
het gevolg juist een snellere trilling, een hoogere
frequentie. Blijkbaar is het dus mogelijk slingers
voor elk gewenscht trillingsgetal te maken, door
een juiste keuze van massa en veerkracht.
Bij deze mechanische analogie zou nu een aankomend radiosignaal voorgesteld kunnen worden
door een zacht regelmatig herhaald tikken tegen
den rustenden slinger. Reeds na den eersten tik
zal de slinger een zeer kleine uitwijking krijgen en
een schommeling beginnen. Wanneer nu toevallig de tweede stoot juist valt in het oogenblik
waarop zich de bol weer in de overeenkomstige
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richting beweegt, zal die stoot de meeste uitwerking hebben. Het was natuurlijk ook mogelijk geweest, dat die tik reeds viel in een oogenblik,
waarop zich de slinger juist bewoog tegen den
tik in. Dan zou de tweede tik het effect van den
eersten vernietigd hebben. Het blijkt dus dat de
opeenvolgende stooten het meeste effect zullen
hebben (eikaars effect zullen aanvullen) wanneer
zij regelmatig herhaald worden in tusschenpoozen,
die overeenkomen met een heen en weergang, een
periode dus, van den slinger zelf. Wanneer de
frequentie van de tikken eenigszins belangrijk verschilt van die van den slinger zal deze bijna niet
in beweging komen. Dit is nu juist wat noodig
is bij de ontvanginrichting: gevoeligheid voor een
bepaalde frequentie. Aan den electrischen stroom
moeten dus dergelijke invloeden worden opgedrongen, als die het bewegende gewicht van den slinger
langs zijn baan ondervindt. Dat zijn dus:
i . Een invloed die maakt, dat de beweging van
de massa, resp. electriciteit, niet onbeperkt snel
kan toe- of afnemen, (traagheid van de massa).
2 ° . Een kracht die, gelijkmatig toenemend, optreedt zoodra de massa, resp. electriciteit uit haar
ruststand treedt, en werkzaam is tegen de richting
dier uitwijking in. (Veerkracht van den bladveer) .
Een stroombaan waarin die invloeden aanwezig zijn noemt men een trillingskring, want het zal
wel duidelijk zijn, dat de electriciteit daarin
eenigen tijd blijft heen en weer trillen, wanneer
0
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zij eenmaal i n beweging is gebracht. E n evenals
bij den mechanischen slinger zal de slingertijd, de
periode, een vaste waarde hebben voor een bepaalden
kring, een waarde die bepaald wordt door de
grootte van de twee genoemde invloeden.

* * *
§

I I . Zelf inductie.

D i t is de zoojuist besproken invloed, i n de
vorige paragraaf onder i ° genoemd. In § 3 is behandeld, hoe een veranderende stroom i n een primairen geleider, een E M K induceert i n een secundairen geleider, doordat deze zich i n het magnetische veld van den eersten bevindt. Maar ook
de primaire zelf bevindt zich noodzakelijk in dat
veld, en het logische gevolg is natuurlijk, dat ook
daarin een E M K wordt opgewekt, geheel onafhankelijk van de spanning die er misschien oorspronkelijk reeds is (batterij enz.). De geleider
induceert eenvoudig op zichzelf en het verschijnsel heet dus met recht zelfinductie. De vraag is
nu nog i n welke richting die electrische kracht
werkt.
Stel dat i n een geleider een stroom begint te
vloeien en dus iets toeneemt, dus verandert. Die
verandering brengt dadelijk een geïnduceerde spanning met zich mede. Veronderstellen we nu dat
deze electrische kracht werkt i n de richting van
den stroom, dus deze helpt, dan zou direct de
stroom nog meer toenemen, daarmede ook weer
de spanning enz. enz. Het verschijnsel zou zich

AFSTEMMING
76
noodwendig opzweepen tot een calamiteit, waaruit een ontzaglijke hoeveelheid energie geheel kosteloos vrij zou komen. Dit is nu op onze wereld
niet denkbaar, en practisch blijkt ook werkelijk
de opgewekte kracht juist tegen den stroom in
te zijn gericht. M.a.w. de stroom wordt in zijn
ontstaan tegengewerkt door de spanning die hij
zelf veroorzaakte. Het omgekeerde heeft plaats met
een stroom die van sterkte gaat verminderen. De
E M K , die nu geïnduceerd wordt valt in richting
samen met den stroom, dus tracht deze te doen
voortduren.
Men vergelijke deze werkingen met de massatraagheid van den slinger. Zij gaan geheel parallel.
Zoowel toenemen als afnemen van beweging kunnen niet snel plaats vinden, en wel minder naarmate de zelfinductie-werking sterker optreedt.
De zelfinductie is natuurlijk groot als het magnetisch veld, dat de geleider om zichzelf veroorzaakt (de eigenlijke oorzaak) sterk is. In § 3 en § 7
is er reeds op gewezen dat dit het geval is, bij een
spoelvormig opgewikkelden draad. Maar ook elke
andere geleider zal de eigenschap natuurlijk hebben, hoewel misschien in mindere mate.

* * *
§ 12. Capaciteit.
Dit zal natuurlijk de eigenschap zijn, genoemd
onder 2° in § 10. Gezocht wordt een stroombaan, waarlangs de electriciteit iets verschoven kan
worden, maar waarbij dan direct een soort veer-
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kracht optreedt, die de electriciteit weer tracht terug
te schuiven. Iets dergelijks treedt i n een eenvoudigen
gesloten stroomkring niet op ( § i ) , daar treedt
hoogstens wrijving (weerstand) op, maar het

FIG. 19

„elastische" principe treft men aan i n den condensator. In zijn meest algemeenen vorm bestaat een
condensator uit twee metalen platen die met een
kleine tusschenruimte (isoleerend) evenwijdig aan
elkaar zijn opgesteld. In fig. 19 moet men zich
dus die platen van opzij gezien denken. De vraag
is nu wat er gebeuren zal wanneer elk dezer platen
verbonden wordt met de polen van een batterij.
Volgens § 1 kan de electrische spanning hier niet
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een regelmatigen stroom veroorzaken, want de
baan is niet gesloten. Met een zeer gevoeligen meter
of met een telefoon zou men echter kunnen aantoonen dat op het oogenblik zelf van aansluiten,
zeer kort een kleine stroom optreedt. Dadelijk
daarop is echter alles weer in rust. Wat daarbij
gebeft moet men zich als volgt voorstellen.
De batterij zal natuurlijk steeds trachten electriciteit voort te stuwen (in de richting van den pijl
bijv.). De electrische deeltjes kunnen aan dien
drang gevolg geven, op voorwaarde dat de deeltjes die zich reeds normaal in de linker plaat bevonden, uitwijken en zich tijdelijk buiten de
plaat ophouden. Dit is. zeer overdreven voorgesteld met de arceering langs die plaat. In werkelijkheid gaat het hier om zeer veel kleinere, onmeetbare afstanden. Nu heeft men, ook om andere
redenen reeds, als hypothese moeten aannemen
dat de geheele ruimte gevuld is met een onbekende
„stof", de aether. Deze aether zou dus ook tusschen de condensatorplaten aanwezig zijn, en zou
op haar beurt worden opzij geschoven door de uitgetreden electronen. Dit is voorgesteld door de
stippellijnen, denkbeeldig „getrokken in den
aether", en die oorspronkelijk recht gedacht moeten worden. De aether heeft op zijn beurt weer de
electronen weggestuwd uit de rechter plaat, en zoo
is de kring dus gesloten. Men bedenke wel dat
hier niet gesproken wordt van een doorgaande
stroom, maar van een kleine tijdelijke verschuiving van alle electrische deeltjes in den kring. Nu
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moet men zich verder voorstellen, dat de aether,
die dus tusschen de platen ook iets verschoven is,
veerkrachtig terugwerkt. De stippellijnen suggereeren dit reeds eenigszins.
Hoe verder de electriciteit verschoven wordt, des
te meer wordt de aether uit zijn oorspronkelijken
stand gerekt, en des te sterker werkt dus de veerkracht ervan terug. En hier zal men ongetwijfeld
het gezochte verschijnsel herkennen. In dit geval
wordt de veerkracht bedwongen door de kracht
van de batterij, maar men zou zich naar analogie
van den slinger kunnen voorstellen, dat door één
of andere oorzaak de electriciteit een stoot krijgt.
Dan ontstaat even een beweging, die echter allengs
wordt afgeveerd door het elastische „aetherkussen",
zooals de beweging van den bol werd afgeveerd
door den bladveer.
De capaciteit van een condensator wordt genoemd de hoeveelheid electriciteit die er door verschoven kan worden voordat een bepaalde tegendruk ondervonden wordt. (Een druk die in evenwicht blijft met i Volt in fig. 19). Deze definitie
brengt met zich mede dat een groote capaciteit
overeen komt met een slappen veer. De capaciteit
wordt grooter bij kleine plaat-afstand, want er
wordt dan minder aether „gerekt", de laag is dunner. Zij wordt ook grooter bij grooter plaat
oppervlak, wat wel van zelf spreekt. Eigenaardig
is, dat zij bovendien nog grooter wordt wanneer
men bepaalde isolatiematerialen tusschen de platen
brengt zooals glas, mica, parafine,
enz.
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Het schijnt dat in dergelijke stoffen de aether gemakkelijker verschuifbaar is.
Terloops werd reeds opgemerkt, dat de voorstelling alsof de „aether" door zijn verschuiving
de electrische verschuiving i n den keten mogelijk
maakt, slechts waarde heeft als hypothese.
„Slechts" is misschien een ongelukkig gekozen
woord, want men maakt zich een dergelijke voorstelling zoolang men de werkelijkheid niet kent,
niet alléén om zich sneller i n de feiten te kunnen
oriënteeren (het gebruik dat er hier eigenlijk van
gemaakt wordt) maar ook omdat bij voldoende
nieuwe ervaringen een hypothese dikwijls werkelijkheid blijkt te zijn. De vraag of aether en aetherverschuiving i n werkelijkheid bestaan zooals hier
is voorgesteld, kan nog niet beantwoord worden.

§ 13. De afgestemde kring.
N u de twee componenten, zelfinductie en capaciteit behandeld zijn, kan aan de hand van fig, 20
de practische trillingskring nader beschouwd worden. Zonder twijfel herkent men daar de symbolen voor antenne en aardverbinding, condensator en zelfinductiespoel. Door de laatste twee
wordt de eigenlijke afgestemde trillingskring gevormd, dat is dus om nog eens te resumeeren, een
„electrische slinger", die wordt aangestooten door
de heen en weer gaande electriciteit i n de antenne,
juist zoo als men een mechanischen slinger met
de hand kan aanstooten.
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Men stelle zich voor, dat op zeker oogenblik
de electriciteit in de antenne zich onder invloed
van een signaal naar boven beweegt. Het is duidelijk dat die stroom ook door de zelfinductie-spoel

FIG. 30

vloeit. Nu neemt de spanning, dus de stroom in
de antenne af (fig. 12,, § 5). Maar daartegen verzet zich nu de zelfinductie. De electriciteit tracht
te volharden in haar beweging, en schiet door langs
den stroomtak waarin de condensator gelegen is.
Een gedeelte zal wel naar de antenne afgevoerd
kunnen worden, maar men moet bedenken dat
die electriciteit in den doodloopenden draad aether
opzij moet schuiven, juist zooals dat bij de condensator platen het geval is. Die verschuiving is
Het Radiotoestel in Theorie en Practgk
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elastisch en de antenne perst dus als het ware de
electriciteit terug (denk aan een volgepompte
voetbal). Een belangrijk gedeelte zal dus door den
condensator schuiven. Maar ook daarin ontstaat
dan een elastische tegenwerking (§ 12). De
stroom wordt dus allengs afgeveerd door deze
twee oorzaken, (te vergelijken met de werking
van buffers), en eindelijk zelfs tot stilstand gebracht. Men zal wel kunnen nagaan dat dit gebeurt in een tijdsverloop dat langer is, naarmate
zelfinductie en capaciteit grooter zijn. Absoluut
genomen verloopt het geheele proces in een buitengenwoon klein onderdeel van een seconde.
Nu zou men kunnen verwachten, dat oogenblikkelijk hierna de „gespannen aether" in den
condensator terugveert. Daartegen verzet zich echter alweer de zelfinductie, immers de verschuiving
van electriciteit, die nu in terug-richting gaat plaats
vinden moet noodzakelijk door de spoel haar weg
vinden. Het duurt dus weer een bepaalden tijd
voordat de condensator in zijn normalen toestand
is teruggekomen. Op dat oogenblik beweegt zich
echter de electriciteit nog naar beneden in de spoel,
een beweging, die door de zelfinductie niet direct
ophoudt. Dus schiet de electriciteit weer door, nu
naar beneden, en het geheele verhaal kan weer herhaald worden. Het loopt geheel parallel met de
analyse van den mechanischen slinger.
Hierboven werd gezegd, dat de electriciteit in de
antenne de trillingsketen aanstoot. Er werd nog
alleen gewezen op den eersten stoot (naar boven)
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die de electriciteit i n den trillingskring krijgt.
Eenigen tijd later is echter tengevolge van het signaal de antenne-stroom van richting omgekeerd.
De vraag is nu of dit oogenblik samenvalt met
het oogenblik waarop i n den trillingskring de
stroomrichting eveneens is omgekeerd. Dat hangt
af van de „traagheid" en de „veerkracht" i n den
kring, dus van de grootten der zelfinductie
en capaciteit. Wanneer men deze twee componenten maar geschikte afmetingen weet te geven, moet
het dus mogelijk zijn de stooten uit de antenne i n
richting steeds te doen samenvallen met de slingering i n de keten. De slingering wordt dan dus
onderhouden, en zelfs versterkt door de stooten
uit de antenne. M e n zegt dus dat nu de kring is
afgestemd op het ontvangen signaal. Wanneer
echter zelfinductie en capaciteit foutief gekozen
zijn, dus de eigen slingering van den kring niet
dezelfde frequentie heeft als het aankomend signaal, komen telkens stooten uit de antenne i n conflict met de stroomen der slingering. Bij een eenigzins verkeerde afstemming van den kring is er
z ó ó weinig samenwerking dat er van een slingering weinig of niets komt. M . a . w . men kan door
probeeren de kring op een gewenscht signaal afstemmen, wanneer men slechts maatregelen treft
om zelfinductie en capaciteit willekeurig te kunnen veranderen. (§ 16).

* * *
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§ 14. Golflengte.
Terwijl hier steeds is gesproken van frequentie
of periodental van een electrische trilling of wisselstroom, maakt men practisch meestal gebruik
van een iets minder duidelijk begrip: de golflengte
van de trilling, om deze aan te duiden.
Het magnetisch veld, dat de zender-antenne om
zich heen veroorzaakt heeft eenigen tijd noodig
om zich uit te breiden. Wanneer de stroom i n de
antenne bijv. zijn maximum bereikt heeft ( § 5)
is op een ver verwijderd punt het veld nog niet
maximum. O p een afstand van 300.000 K . M .
(3 X i o M . ) is dat maximum van veldsterkte
pas 1 seconde later aanwezig. Elke volgende waarde van het veld breidt zich met diezelfde snelheid
van 300.000 K . M . per sec. om de antenne uit, en
zij zijn i n een bepaald punt dus na elkaar aanwezig i n dezelfde volgorde (en zelfde frequentie)
als vlak bij de antenne. N u noemt men de golflengte den afstand dien een maximum van het veld
bijv. aflegt, terwijl é é n periode van den wisselstroom verloopt ( § 4 ) . Wanneer zeker station een
wisselstroom i n de antenne heeft van 100.000
perioden, duurt één periode 0,00001 sec. I n dien
tijd breidt het veld zich uit over 0,00001 X
300.000.000 M . = 3000 M . Dat station werkt
dus met een golflengte van 3000 M . „Golflengte"
is dus eigenlijk meer een wiskundig begrip, waarvan de eenige practische waarde is, dat het bij gebruik tot meer handelbare getallen leidt. Eigenlijk is het dus voldoende, te weten, dat de golf8
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lengte van een trilling i n meters gelijk is aan het
getal 300.000.000 gedeeld door het periodental.
Een trilling met hooge frequentie heeft dus een
korte golflengte en omgekeerd. Tegenwoordig
worden toegepast golven vanaf eenige meters tot
eenige kilometers.
VRAGEN
31. Analyseer zooals i n § 10 met een slinger
is gedaan, de schommeling i n de meer besproken
U-buis. Welke zijn hier de twee maatgevende
componenten ?
32. V a n een draadspoel wordt het aantal w i n dingen verdubbeld. Hoeveel maal zoogroot wordt
de zelf inductie-werking (§ 11 nauwkeurig nagaan,
in combinatie met § 3) ?
33. In § 6 is gesproken van de capaciteit van
een antenne. Z o u een antenne misschien vergeleken
mogen worden met een condensator? ( § 12 en
§ 13).
34. Ga na waarom een kleine capaciteit overeenkomt met een stijven veer, en dus ih een kring
een hooger periodental (lage golflengte) veroorzaakt.
35. Maak een „vertraagde f i l m " i n den vorm
van eenige figuren als fig. 20, van de verschillende stadia, die i n een volledige periode van een
electrische trilling voorkomen ( § 13).
36. Het draadlooze station van de N . S. F .
werkt met een golflengte van 1050 M . Hoe groot
is de frequentie ? (•§ ï 4 ) .
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§ 15. Werking van den ontvanger.
D i t is wel het eenvoudigste type van ontvanger.
Maar juist daardoor kan men ieder, die de draadlooze door eigen werk w i l leeren doorzien, ten
sterkste aanraden eens te beginnen een dergelijk
ontvangertje te bouwen, desnoods i n een zeer geimproviseerden vorm. Want ongetwijfeld zal hij
zien, dat een meer moderne ontvanger veel meer
oplevert, maar de kristalontvanger is door zijn
eenvoud zóó overzichtelijk, dat hij als eerste oefenmateriaal heel veel waard is. Daarbij komt, dat bijna
alle (zeer weinige) onderdeden later weer van pas
komen bij den bouw van een lampontvanger. Zelfs
voor hen, die niet zelf een toestel wenschen te
bouwen, zou een kristalontvanger als eerste begin
wel waarde hebben, maar dan alleen, wanneer men
dicht bij een krachtigen telefoniezender woont, omdat deze ontvanger niet erg gevoelig is.
In het schema (fig. 21) zal men direct herkennen
de antenne en de aardverbinding, met den afgestemden kring. (De pijl, die door den condensator
getrokken is, duidt er op, dat de grootte van de
capaciteit geleidelijk gevarieerd kan worden). W a n neer de trillingskring is afgestemd op een te ontvangen zendstation ontstaat er dus een electrische
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trilling (§ 13), maar i n tegenstelling met het geval
van fig. 20 wordt nu de electriciteit niet alleen
verschoven door den condensator, maar is er nog
een stroomtak parallel daaraan (rechts i n fig. 21).

In dezen zijtak zou dus een gedeelte van den wisselstroom loopen, indien er niet een detector ingeschakeld was, die slechts i n één richting stroom
laat passeeren ( § 8 ) . De stroom, die door deze
twijg kan vloeien, heeft dus weer het verloop van
fig. 17b *) en i n de telefoon wordt het resultaat gehoord als van fig. 17c. O m het resultaat nog te
verbeteren, is als een soort practijk-truc parallel
aan de telefoon een tweede condensator geschakeld,
*) In fig. 17 denke men zich de drie krommen van de gedempte en van de gemoduleerde trilling, telkens met a, b en c
aangeduid.
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de telefoon- of blokcondensator. Deze condensator
heeft met den afgestemden kring niets uit te staan.
De zeer snelle pulsaties (hoogfrequent), die de
detector doorlaat, zullen n.1. i n de zelfinductie van
de telefoonspoeltjes ( § 7 ) een aanzienlijken tegenstand ondervinden, dus beperkt worden. Immers
hoe sneller de stroomvariaties zijn, des te grooter
is de (tegengestelde) zelfinductiespanning ( § 3 ) .
De zeer snelle stroomimpulsen worden nu voorloopig opgevangen i n den blokcondensator, waarbij
deze na eiken stoot iets meer opgeladen (gespannen)
geraakt. Terwijl dit plaats heeft, vindt de elastische
spanning reeds weer gelegenheid de verkregen
electrische lading door de telefoon, maar nu gelijkmatig, af te voeren. De stroomsoort van fig. 17c
treedt nu dus werkelijk i n de telefoon op.
Een absoluut gelijkwaardige analogie vindt men
bij snelwerkende perspompen, die dienen om vloeistoffen op te voeren, dus o.a. bij motorbrandspuiten.
Het water zou door de traagheid i n de lange brandslang onmogelijk de zeer snelle zuigerslagen kunnen
volgen, dus de pomp zou slechts vrij langzaam
mogen werken. N u brengt men direct achter den
pompcylinder een gesloten reservoir aan, een z.g.
„windketel", die de door den zuiger zeer snel
opgestuwde vloeistof voorloopig opneemt, en gelijkmatig weer door de brandslang afgeeft, onder
invloed van de lucht, die i n het reservoir telkens is
samengeperst.
Het zal duidelijk zijn, dat de blokcondensator
overal van nut zal zijn, waar een gelijkgerichte
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hoogfrequente wisselstroom een onderdeel moet
passeeren, dat daaraan door zijn aard veel tegenstand biedt, terwijl voor dat onderdeel zelf alleen
de gesommeerde invloed van de afzonderlijke i m pulsen van belang is.
De werking van dezen ontvanger kan nu als
volgt zeer kort geresumeerd worden. In de ontvangantenne treden onder invloed van een uitgezonden signaal wisselspanningen op, van den aard
van fig. 17a. Deze wisselspanning zal i n de afstemketen het best een wisselstroom of trilling
veroorzaken, als zij is afgestemd op de frequentie
van het te ontvangen. signaal. Is deze slingering
eenmaal ontstaan, dan zal een gedeelte van den
heen en weer gaanden stroom door den detector
en de telefoon vloeien. Zooals i n § 9 is behandeld,
wordt dan i n de telefoon een toon gehoord, of een
combinatie van tonen (algemeen: geluid). Het is
geheel en al de taak van den zender, den wisselstroom z ó ó te vormen, dat dit geluid nuttig of
aangenaam is.
In vraag 33 (Hoofdstuk III) is er op gezinspeeld, dat de ontvangantenne i n wezen misschien
met een condensator overeenkomt. Werkelijk is dat
zoo. Volgens § 12 is het algemeene principe van
een condensator: twee geleiders op eenigen afstand
van elkaar, geïsoleerd, opgesteld.
M e n zal begrijpen, dat het niet van essentieel
belang is, dat de geleiders juist twee vlakke platen
zijn, en zoo komen ook i n aanmerking de horizontale antennedraden, en daar tegenover de begane
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grond of misschien een zinken dak o.d., gescheiden
door de tusschenliggende lucht. Z o o beschouwd zijn
dus eigenlijk antenne en aarde eenigszins eigenaardige uitwassen van de condensatorplaten i n fig.
20 en 21, en wanneer men daar den condensator
wegneemt, blijft nog altijd de capaciteit van de
antenne tegenover aarde over, een capaciteit die eens
en voor altijd is vastgelegd door de afmetingen van
de antenne. Een zelf inductiespoel met antenne en
aarde alléén heeft dus ook reeds de waarde van een
trillingskring, wat fig. 22a tracht te suggereeren.
De antennecapaciteit is daar als een denkbeeldigen
condensator gestippeld voorgesteld en de aldus verkregen trillingskring heeft dus een bepaalde golflengte. O m met gebruikmaking van dezelfde zelfinductie op een kleinere golf .(hoogere frequentie)
af te stemmen, zou de capaciteit i n den kring verkleind moeten worden (§ 13). Het gaat natuurlijk
niet, daartoe een stuk van de antenne af te knippen,
maar een zeer geschikte oplossing blijkt te zijn, nog
een tweeden condensator in serie (§ 1) met de reeds
aanwezige capaciteit te schakelen (fig. 22b). Immers dezelfde hoeveelheid electriciteit, die eerst
slechts de tusschenstof of aether i n één condensator
had te verschuiven, moet dat nu i n twee na elkaar
doen, en de optredende tegenspanning is dus sterker.
Volgens § 13 is het gevolg daarvan een snellere
eigen trilling van den kring, dus het resultaat waar
hier naar gezocht werd. Wanneer nu de antennecapaciteit weer i n haar oorspronkelijken vorm
wordt geteekend, ontstaat fig. 2 2 c / e n dat is dus
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een vorm van afgestemden kring, die voor hooge
frequenties, dus korte golven in aanmerking komt.
In fig. 23 is geschetst, hoe men door een schake-

laar met twee aan elkaar verbonden (geïsoleerd)
schakelarmen, in één zelfde toestel snel den afgestemden kring van fig. 20 kan veranderen in dien
van fig. 22c. Omdat men dus t.o.v. de spoel
den condensator parallel, respectievelijk in serie
schakelt, noemt men een schakelaar met die functie
algemeen een serie-parallelschakelaar. Het is dus
een onderdeel, dat essentieel bij de afgestemde
antenneketen gevonden wordt.
§ 16.

Practische uitvoering van den detectorontvanger.

Voor de antenne en aarde kan verwezen worden
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naar § 6. De zelf inductiespoelen komen i n verschillende vormen voor. Naarmate men den ontvanger wenscht af te stemmen op een grootere
golflengte, zal het goed zijn ook meer zelfinductie
i n den ontvanger onder te brengen (§ 13 en 14),
dus grootere spoelen. Het is dus een logisch idee,
een ontvanger uit te rusten met eenige verwisselbare
spoelen van verschillende grootte.
Dergelijke spoelen worden uitgevoerd als honingraatspoelen (fig. 24 links) of als ringspoelen, die
slechts i n een klein detail van elkaar verschillen (de
wijze van wikkelen). Een bepaald aantal windingen
geïsoleerd koperdraad wordt o m een cylindertje
van ongeveer 5 cm. diameter en 2,5 cm. breedte
gelegd, en de draadeinden worden verbonden aan
twee stekkerpennen, die in een blokje hout of
eboniet geschroefd zijn, en één geheel met de spoel
uitmaken. De stekkerpennen passen i n koperen
busjes, die daarvoor op den ontvanger aanwezig
zijn, en op deze wijze kan men dus snel verschillende spoelen probeeren, tot het toestel ongeveer
op de juiste golflengte is afgestemd. Meestal is een
serie aanwezig met 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200
en 300 windingen. T o t ongeveer 75 windingen
worden dergelijke spoelen ook wel vlak gewikkeld,
op eenige spaken, juist zooals de bodem van een
mand gevlochten is. M e n noemt deze spoelen vlakspoelen of spinnewebspoelen.
Wanneer men bezwaar heeft tegen dit bewegelijke onderdeel, dat dus i n aanmerking komt voor
beschadiging en slijtage, en dat soms door gebrekkig
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contact niet geneel zeker werKt, geDruiKt men spoelen die ééns en voor altijd een vaste plaats i n den
ontvanger hebben, maar waarvan men een kleiner
of grooter gedeelte i n de schakeling kan opnemen
door middel van een aftakschakelaar (fig. 24).

FIG. 24

Deze spoel kan op één der beschreven wijzen gewikkeld zijn, met bijv. aftakdraden na 25, 35, 50
enz. windingen, maar het kan ook een langere
kartonnen cylinder zijn, waarop het draad slechts
in één laag is gewikkeld, of ook, met toepassing
van een bepaalden kunstgreep, i n meer lagen (bankwikkeling). Wanneer men zelf voor den bouw van
een ontvanger komt te staan, ziet men het best de
voor- en nadeden die de verschillende spoelsoorten
met zich brengen, en de keuze hangt meestal geheel
van de persoonlijke omstandigheden af.
Wanneer de spoelen het eenige veranderlijke
element i n de afstemketen vormden, zou daarmede
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slechts op een zeer beperkt aantal verschillende golflengten kunnen worden afgestemd. O m ook alle
daartusscheh gelegen golflengten te kunnen bereiken maakt men den condensator continu veranderlijk van grootte (schematisch met een pijl aange-

geven), immers ook deze bepaalt de golflengte van
den kring. Een dergelijken variabelen condensator
toont fig. 25. Het eenvoudige principe van fig. 19
zal men hier niet direct herkennen. V o o r elke afzonderlijke plaat van fig. 19 komt hier een stel
van vele evenwijdige, half cirkelvormige platen i n
de plaats. In den condensator vindt men dus twee
stellen platen, een vast stel en een stel, dat om een
as draaibaar is, door middel van een ebonieten
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knop met schaalverdeeling. De stellen platen zijn
elk met een aansluitklem verbonden, waarmede zij
i n het schema geschakeld worden (in de figuur niet
zichtbaar). De draaibare platen schuiven bij draaiing
juist tusschen de vaste platen, maar zonder deze te
raken. E r blijft een dunne luchtlaag tusschen. D J
overeenkomst met den primitieven condensator uit
fig. 19 is, dat ook hier een electrische verschuiving
kan optreden tusschen de platen van het vaste en
het draaibare stel, en dit is wel de essentieele eigenschap van den condensator. Het zal duidelijk zijn,
dat deze condensator met meer platen een grooter
capaciteit heeft dan slechts twee platen van dezelfde
afmetingen. Immers is er bij elk paar tegengestelde
platen dezelfde electrische verschuiving mogelijk,
en bovendien kan bij elke plaat de electriciteit nu
aan twee zijden uittreden (§ 12), daar telkens é é n
plaat tusschen twee platen van het andere stel ligt.
Draait men echter de halve cirkelvormen geheel
uit elkaar, dan is er voor die verschuiving geen gelegenheid meer, hoogstens nog voor een zeer gering
bedrag aan de rechte randen van de platen, die nog
eenigszins tegenover elkaar staan. In dezen stand
is de capaciteit dus tot een minimum beperkt. Deze
geringe capaciteit noemt men de nulcapaciteit.
Draait men de platen i n elkaar, dan neemt de capaciteit regelmatig toe tot een maximum, dat natuurlijk bereikt wordt wanneer de platen met hun
geheele oppervlak tegenover elkaar liggen. De
schaal op den draaiknop heeft men noodig, omdat
meestal de condensator zelf i n het toestel onzicht-
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baar, achter een paneel gemonteerd wordt. De stand
van de platen herkent men dan echter toch aan den
stand van de schaalverdeeling ten opzichte van een
vast teekentje op het paneel. Bij maximum capaciteit leest men dan 180 of 100 op de schaalverdeeling af.
De capaciteit is een eigenschap met meetbare
grootte, en men heeft er dus een maat voor vastgesteld. Zooals echter verschillende lengtematen i n gebruik zijn (meter, el, yard enz.), komen ook bij de
capaciteitsmaat twee stelsels voor. Daardoor wordt
soms de Farad als eenheid van capaciteit gebruikt,
en een andermaal de centimeter (nu natuurlijk niet
als lengtemaat opgevat). De Farad blijkt een zeer
groote eenheid te zijn en men telt dan liever i n
micro-farads (m.F. of M . F . ) , dat zijn millioenste
deelen daarvan, zooals men afmetingen dikwijls i n
m.m. i n plaats van i n meters aangeeft. In de radiopractijk is het handig te weten dat 0,001 m.F.
hetzelfde is als 900 c m . In den handel treft men
aan, condensatoren met een maximum capaciteit
van zeer globaal 0,0005 en 0,001 m.F. en men
zegt dan ook wel 500 en 1000 cm., wat dus ongeveer met elkaar overeenkomt. De kleinste van deze
twee condensatoren is i n het algemeen reeds v o l doende, omdat het blijkt, dat wanneer i n den t r i l lingskring de capaciteit betrekkelijk groot is, de
geluidsterkte iets minder is. In plaats van den
condensator kan men dus beter de zelfinductie
vergrooten. om een grootere golflengte te bereiken.
Dikwijls treft men aan een variabelen condenHet Radiotoestel in Theorie en Practijk
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9.8.
sator nog een tweeden, kleineren draaiknop aan
voor z.g. fijnregeling. Daarmede wordt de capaciteit met zeer kleine bedragen, dus erg nauwkeurig,
nog iets bijgeregeld. Intusschen zal men bemerken,
dat een dergelijke nauwkeurige instelling op de
juiste golflengte, bij het beschreven kristaltoestel
van niet zooveel invloed is. De reden daarvan zal
nog behandeld worden. M e n kan hier dus volstaan
met een eenvoudigen condensator zonder fijnregeling.
Telefoon én detector zijn reeds i n § 7 e §
n

8

b e

'

handeld.
De blokcondensator heeft meestal een vaste
waarde van 0,001 a 0,002 m.F. (zeg 1000 a
2000 c m . ) Doordat deze waarde niet gevarieerd behoeft te worden, is een eenvoudiger vorm mogelijk.
M e n gebruikt weer twee stel — nu rechthoekige —
metaalblaadjes (staniol o.d.) om en om tusschen
elkaar geschoven met een isolatie van mica of geparafineerd papier i n plaats van lucht. De aldus
verkregen geringere dikte, en gemakkelijker doorschuifbaarheid (§ 12) van de isolatie, maakt het
mogelijk de gewenschte capaciteit i n , een zeer klein
pakketje tusschen b.v. ebonieten plaatjes onder te
brengen. F i g . 26 geeft en dergelijk condensatortje
ongeveer op ware grootte weer.
Serie-parallelschakelaars komen i n vele uitvoeringen voor, maar het principe komt steeds neer
op dat van fig. 23. M e n kan bijvoorbeeld zeer eenvoudig de punten 1 en 2 aan een stekker verbinden,
en dc punten 3. 4- 5 en 6 als stekkergaten uitvoeren.
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4 en 5 kunnen blijkbaar tot één bus samenvallen.
T e n slotte geeft fig. 27 een detectortoestel, zooals men dat vrij eenvoudig zelf kan maken. (De
verschillende onderdeden zouden natuurlijk ook
anders gerangschikt kunnen zijn).
De onderdeelen zijn gemonteerd tegen een ebo-

FIG. 26 *

nieten paneeltje en omgeven door een eiken kastje
(15 X
X 5 cm.) (Wanneer men slechts bij
wijze van proefneming met een kristalontvanger
wenscht kennis te maken, kan men de onderdeelen
ook voorloopig op stevig karton monteeren, om
hen later voor een beter toestel te gebruiken). Alle
draadverbindingen zijn achter het paneel aangebracht.
2

0

r

Geheel links ziet men boven en onder resp.
antenne- en aardaansluiting. D a n volgen boven
een serie-parallelschakelaar en beneden de schakelaar van een afgetakte zelf inductiespoel (fig. 24
rechts). Rechts boven een kristaldetector (fig. 16),
waarnaast de gaten (niet met het schema verbon-
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den) om een reserve-detector in te steken, dien men
misschien gebruiken wij, wanneer de eerste detector
ontsteld is.
Onder den detector de afstemcondensator en
daarnaast de aansluiting voor een telefoon. De tele-

FIG. 37

fooncondensator bevindt zich achter het paneel.
De reservedetector kan men eenigszins als luxe
beschouwen.
Wanneer men geheel onvoorbereid voor een
dergelijk toestel komt te staan, en men wenscht een
bepaald'station „ o p te zoeken", kan men het best
als volgt te werk gaan. M e n zoekt alle golflengten
af, te beginnen met de kleinste. D . w . z . de seriepar.-schakelaar wordt op „serie" gezet (§ 15) en
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men schakelt het kleinste spoelgedeelte in (dus
spoelenschakelaar op i , of de kleinste spoel wordt
aangesloten als het toestel uitwisselbare spoelen
heeft). Nu wordt de condensator langzaam van o
tot 180 gedraaid. Wanneer dit niet het gewenschte
resultaat heeft, doet men hetzelfde maar bij parallelstand van den schakelaar, en zoo vervolgens bij
opeenvolgende spoelgedeelten of verwisselbare spoelen, totdat men aan één of ander kenteeken het
gezochte station herkent. Hoort men in geen
enkelen stand iets, dan moet men blijkbaar eerst
trachten den detector beter in te stellen. Misschien
dat een eventueele reserve-detector ook direct beter
resultaat oplevert. Dan kan de verkeerde detector
te zijner tijd eens ingesteld worden. Na eenige ervaring weet men natuurlijk vooruit bij welke
standen van schakelaars en condensator elk station
ongeveer te vinden is. Zooals reeds gezegd, ligt de
grootste waarde van een dergelijk toestelletje in de
ervaringen en routine die men er mede opdoet.
0

Uitgebreide literatuur: J . Corver: ,,Het draadloos amateurstation".
VRAGEN
37. In het begin van § 15 is gezegd, dat de
trillende electriciteit een stroomweg buiten den
trillingskring vindt. Er is als het ware een „lek"
in den afstemcondensator. Ga aan de hand van
§13 na of dit gunstig of ongunstig is voor het
blijven trillen van den kring. In het laatste geval
trilt de kring dus niet lang uit zich zelf na. Wat
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w i l dat zeggen wanneer een storend signaal van
iets andere golflengte den kring beïnvloedt? (§ 10
en § 13 nauwkeurig nagaan).
38. Vergelijk nog eens nauwkeurig, zooals i n
§ 15 is gedaan den blokcondensa.tor met een windketel. Hoe komt het, dat i n de telefoon een veranderlijke stroom blijft bestaan (fig. 17c) en i n
de pompleiding niet ? (Zie ook § 9).
39. Ga zelf na of fig. 23'werkelijk klopt met
fig. 21 en 22c. Tracht ook den serie-par.-schakelaar
te teekenen, wanneer men i n den seriestand den
condensator tusschen spoel en aarde wenscht te zien.
40. Wanneer men begin § 15 nauwkeurig nagaat, kan men inzien, dat een te groote parallelcondensator i n den afstemkring minder geluid i n
de telefoon geeft (minder stroomsterkte).
41. Ontwerp bij het paneeltje van fig. 27 een
plan voor de draadverbindingen (schema fig. 23),
zoodat de aanwezige onderdeelen langs korte, eenvoudige wegen verbonden worden.
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drie-electroden-lamp.

In de schakeling van § 15 wordt de stroom, die
de telefoon doet aanspreken, direct afgetapt van
de trilling i n de afstemketen. In meer moderne ontvangers geeft men er de voorkeur aan, deze vrij
zwakke trilling slechts te benutten om daarmede
een tweeden, sterkeren stroom te veroorzaken, en
deze laatste kan dan dus sterker geluiden leveren.
De zwakke trilling moet dus als het ware een kraan
openen voor den sterkeren stroom, en deze „ k r a a n "
is de radiolamp of drie-electroden-lamp (fig. 28).
De naam doet reeds vermoeden, dat het een glazen
ballon is, waarin zich een gloeidraad bevindt, zooals men dien van elke gloeilamp kent. Deze gloeidraad is eenvoudig recht uitgespannen, en wordt
roodgloeiend gestookt door er een batterij van
1 a 4 V o l t (afhankelijk van het fabrikaat) op aan te
sluiten. De doorgaande stroom verwarmt dan n.1.
den draad door de inwendige wrijving (§ 1). C o n centrisch om den gloeidraad liggen op eenigen af-,
stand de windingen van een metalen spiraaltje, het
rooster, waarvan ook een draad door het glas naar
buiten voert. A l s derde electrode ligt weer concentrisch om het rooster een cylindervormige plaat of
anode. (Een electrode is algemeen een punt van
nitgang of aankomst voor electrische deeltjes). De
vier verbindingsdraadjès voeren gasdicht door het
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glas naar stekkerpennen, die uit den voet van de
lamp steken, en die dus de eigenlijke aansluitingspunten van de lamp vormen. In fig. 28 is ook aangegeven de opstelling der vier lampbusjes van een
radiotoestel, waar de lamp dus met de pennen inge-

m

FIG. 38

stoken wordt. De afmetingen (volgens Philips)
gelden voor de lampen met z.g. Franschen of Engelschen voet, die algemeen gebruikelijk is in Europa.
De verschillende onderdeelen zijn meer overzichtelijk maar zeer schematisch weergegeven in fig. 29.
In de eerste plaats is hier de gloeidraad op een batterij aangesloten, en aldus tot gloeien gebracht. Nu
is het een merkwaardige eigenschap van gloeiende
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metalen, dat zij electronen als het ware „uitdampen", ook zonder dat er eenige E M K . aanwezig is.
Electronen begeven zich dus met eenige snelheid van
het gloeiende metaal in de ruimte daaromheen,
maar zij worden aanzienlijk in hun vaart gestuit,
wanneer daar lucht- of andere gasdeeltjes aanwezig
zijn. Om complicaties te ontgaan worden
dus de radiolampen tot een zeer hoogen graad
luchtledig gepompt. De door den gloeidraad of
kathode afgegeven electronen kunnen nu ongehinderd door het hóoge vacuüm (luchtledig) de twee
andere electroden bereiken. Daar het rooster meer
uit opening, dan uit metaal bestaat, zullen de
meeste electronen het rooster passeeren en op de
plaat terechtkomen, en indien daar een stroombaan
voor is, weer van de plaat naar den gloeidraad terugvloeien. In § 2 is er echter reeds op gewezen, dat
men door onvoldoende ervaring, oorspronkelijk een
dergelijken stroom juist omgekeerd van richting
veronderstelde, waarbij men dan aannam, dat een
batterij stroom levert van haar positieve naar de
negatieve pool. In het schema is dus een pijl geteekend, zooals de electronen bewegen, dus niet in
overeenstemming met fig. 3 uit § 2. Wordt in den
plaat-stroomtak nog een batterij geschakeld (fig.
29), die in diezelfde richting tracht stroom te
leveren, dan is het niet zoo verwonderlijk, dat er
onder invloed van deze E M K . meer electronen door
het vacuüm gedreven worden, en weer buiten terugvloeien. Zoolang de draad gloeit, is er dus rechts
in het schema een kring, de plaatkring, die ondanks
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de onderbreking gloeidraad—plaat wel eenigszins
als gesloten beschouwd kan worden, en waarin de
stroom sterker of zwakker is, naarmate de spanning van de plaatbatterij hooger of lager is. De gebruikelijke plaat- of anodespanningen
varieeren
meestal tusschen 20 en 100 V o l t , waarbij daninden
plaatkring een stroom van enkele milli-Ampères gemeten kan worden. Z o u echter de anodebatterij met
de positieve pool aan gloeidraad en met de negatieve
aan plaat geschakeld worden, dan kan zij geen
stroom leveren omdat de koude anode geen electronen kan afgeven.
De betrekkelijk sterke stroom i n den anodekring
(vergeleken met den antennestroom tenminste) zal
nu gebruikt worden om de telefoon te doen aanspreken. Een trilling i n de afstemketen kan dezen
stroom n.1. sterk beïnvloeden, en wel door middel
van het rooster i n de lamp.
Wanneer ook tusschen rooster en gloeidraad een
electrische spanning werkt (fig. 29), rooster-positief en gloeidraad negatief, zal deze trachten een
extra stroom te veroorzaken i n dezeh tweeden
kring, den roosterkring. E r worden dus nog meer
electronen uit den gloeidraad „gezogen", maar een
belangrijk gedeelte van deze electronen, die voor het
rooster bestemd zijn, vliegt door de openingen en
komt op de anode terecht. Het resultaat van een
spanning i n den roosterkring (rooster -j-) is dus
een toename van den stroom i n den plaatkring, en
wel heeft een kleine spanning reeds invloed, doordat het rooster vrij dicht bij dén gloeidraad is aan-
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gebracht. De roosterspanning vindt daardoor een
beter gesloten kring.
Wanneer de E M K i n den roosterkring wordt
omgekeerd (dus rooster — , gloeidraad + ), zullen
de electronen die op weg zijn naar de plaat, en zich
nog tusschen gloeidraad en rooster bevinden, daar-

van ook den invloed ondervinden. W a n t immers
bevinden zij zich dan tevens i n een gedeelte van
den roosterkring, en daarin werkt een E M K , die
de electronen juist i n andere richting zou doen bewegen. De stroom i n den plaatkring wordt dus
tegengewerkt. Resumeerend ziet men dus, dat een
kleine positieve spanning van rooster ten opzichte
van gloeidraad, een toename van den plaatstroom
*) In de schema's stellen kruisende lijnen alléén dan verbonden
dradeh vbo r, wannéér dat uitdrukkelijk ais een geteekend punt is
aangegeven. Anders gaan de draden geïsoleerd over elkaar heen.
v
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ten gevolge heeft, en een kleine negatieve spanning
een afname. Deze veranderingen zijn verder evenredig aan de spanningen waardoor zij veroorzaakt
worden. Wanneer dus — i Volt aan het rooster een
afname met i mA veroorzaakt, kan men vooruit
zeggen, dat 3 Volt positief een toename met 3 mA
veroorzaken zal. Tenzij dan het maximum aan
anodestroom reeds bereikt is, want de gloeidraad
kan niet willekeurig veel electronen tegelijk uitzenden, ook al maakt men de spanningen steeds
hooger. Elke lamp heeft dus een bepaalden verzadigingsstroom, het maximum, dat de gloeidraad naar
de plaat kan doorgeven.

* **
§ 18.

De lamp als detector.

In fig. 30 zijn onder elkaar geteekend een schakeling met een lamp, en een mechanische, dus meer
tastbare analogie, waarvoor een fantastisch toestel
ontworpen is, dat overigens geen reden van bestaan
heeft. Men zal waarschijnlijk begrepen hebben, dat
deze schakeling de plaats in zal nemen van detector
en telefoon in schema fig. 21. De wisselstroom, die
daar in dien stroomtak werd gedreven door den
trillingskring, zal nu zijn weg moeten vinden door
den roosterkring van de lamp. (Zie de punten 1 en
2 in de figuren 21 en 30). Deze roosterkring is nu
echter iets veranderd. Er is een condensator in geschakeld, de z.g. roostercondensator, en tusschen
rooster en gloeidraad is een zeer hooge weerstand
geschakeld, de roosterlek. Inderdaad kan hierdoor
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stroom lekken van het rooster naar den gloeidraad
of omgekeerd, maar zóó weinig, dat voorloopig
deze lek buiten beschouwing kan blijven. De weerstand is meestal eenige millioenen Ohms ( § 2 ) .

FIG. 30

Wanneer men nu veronderstelt, dat de wisselstroom, die gedreven wordt van 1 door den roosterkring naar 2, begint met een impuls in de richting
van 1 naar rooster (richting in den zin van § 2),
dan kan die stroom van rooster naar gloeidraad
worden doorgelaten (§ 17), even zoo goed als dat
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van anode naar gloeidraad het geval was. De roostercondensator wordt dan „gespannen" i n die
richting (pijl i n den roosterkring fig. 30). Tegelijk
met den afstemcondensator, heeft de roostercondensator een maximum spanning bereikt (zie ook
§ 13). N a dat oogenblik begint de eerste zich weer
te ontladen (ontspannen), maar de roostercondensator kan dat niet, want er zou dan een stroom
moeten vloeien van 2, door de ruimte gloeidraad—
rooster naar t, wat niet mogelijk is wegens het
koude rooster (§ 17). W a t er dus ook gebeurt, na
den eersten zooeven besproken stroomstoot moet de
roostercondensator gespannen blijven. De veerkracht daarin tracht wel een stroom te veroorzaken
tegen de richting van den pijl gericht, maar vindt
een onderbroken baan. N u was ditzelfde het geval
wanneer i n fig. 29 het rooster negatief en gloeidraad positief werd gemaakt door een kleine E M K .
Daarbij nam de plaatstroom i n sterkte af, en hetzelfde gebeurt dus ook hier, wanneer die veerkracht
alleen als E M K achterblijft, dus zoodra de afstemcondensator begint te ontladen. Deze eerste afname
van den plaatstroom verloopt i n fig. 31 gedurende
het oogenblik a—b. Daarna wordt de afstemcondensator i n andere richting opgeladen ( § 1 3 ) en
de stroom die nu i n den roosterkring gestuwd zou
Worden werkt mede met de veerkracht van den
roostercondensator, waardoor de plaatstroom nog
meer afneemt. Het verdere verloop van den plaatstroom (fig. 31) volgt vanzelf wanneer men bedenkt, dat elk oogenblik deze stroom afhankelijk
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is van de constante veerkracht, plus de E M K , afkomstig uit de afstemketen.
V o o r sommige lezers is de werking misschien
iets duidelijker, wanneer de electrische schakeling
vergeleken wordt met het daaronder geteekende
toestel. Pijlen wijzen op de overeenkomstige onder-

EMKtuSScheh1,2

deelen. De plaatkring is voorgesteld als een buis
waardoor stoom of een ander gas gedreven wordt.
Los tegen het einde van de buis ligt een klep, zoodat daar onderdoor een bepaalde gasstroom ontsnappen kan (deze stelt den normalen plaatstroom
voor). W o r d t de hefboom, waaraan de klep bevestigd is, naar links aangedrukt, dan is de sluiting
volmaakter, en de gasstroom wordt dus zwakker,
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naarmate de klep wordt aangedrukt. Lichte druk
naar rechts maakt de klep losser, dus den gasstroom
sterker. Deze drukken komen dus overeen met de
spanningen, die tusschen rooster en gloeidraad kunnen voorkomen, en de klep met stang met het
rooster. De electriciteit in den roosterkring vindt
men terug als een getande stang, en men ziet, dat
ook deze slechts in één richting, n.1. naar rechts
bewogen kan worden. Het palletje aan de klepstang
verhindert beweging naar links. Maar de stang kan
slechts bewogen worden, wanneer er een veerkracht
overwonnen wordt, en de spiraalveer vertegenwoordigt dus den roostercondensator. Het zal wel duidelijk zijn dat nu de wisselstroom uit de afstemketen
kan worden voorgesteld door een persoon, die
tracht den tandheugel aan het handvat heen en
weer te bewegen. Bij den eersten slag naar rechts
schiet de heugel onder den pal door, en de veer
raakt gespannen. Zoodra nu de druk aan het handvat iets mindert, begint de veer de klep dichter te
trekken, en de dampstroom vermindert dus van
sterkte. Nu komt tevens het oogenblik, waarop de
greep naar links zal worden getrokken. De klep
wordt dan nog extra aangetrokken, en de stroom
neemt nog meer af. Wanneer eindelijk weer naar
rechts gedrukt wordt, is dat tegen de spanning van
de veer in, en die spanning kan hoogstens worden
opgeheven, wanneer met de oorspronkelijke kracht
gedrukt wordt. De stroom komt dus nooit meer
boven de waarde die hij had toen er nog rust was
(fig. 31).
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In fig. 31 is een gestippelde lijn geteekend, en
men ziet, dat zoodra de trilling begonnen is, de
plaatstroom nu eens boven deze waarde komt, dan
weer evenveel daar beneden. Wanneer men nu nog
eens in § 15 de werking van den telefooncondensator nagaat, zal men inzien, dat door de telefoon
de gestippelde stroom vloeit, wanneer de getrokken
stroom door de combinatie condensator-telefoon
wordt gestuurd (zie fig. 30). Terwijl dus oorspronkelijk de „ruststroom" door de telefoon vloeit,
neemt die stroom af zoodra een trilling in de afstemketen optreedt, dus zoodra een signaal ontvangen wordt. Het telefoonmembraan wordt iets
losgelaten. Nu zou die toestand na het eerste signaal
voortdurend zoo blijven, als daarna niet aan den
roostercondensator gelegenheid werd gegeven zich
te ontladen (ontspannen), en daartoe dient de
roosterlek, die in het schema is aangegeven. Het is
een overbrugging van de open ruimte in de lamp,
die ontlading van den roostercondensator verhinderde.
Men ziet, dat dit lek een noodzakelijk kwaad
is, want gedurende het signaal kan het beter gemist
worden, en daarom wordt de weerstand ervan zoo
hoog gekozen. Niettemin blijft het een compromis,
en daaruit volgt, dat er, zooals dat daarbij hoort,
wat geschipperd (d.i. geprobeerd) moet worden
voor het juiste lek gevonden is.
Wanneer een reeds aanwezige trilling bovendien
nog in sterkte toeneemt, wordt, zooals men kan
nagaan, de roostercondensator nog iets verder ge-
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laden, de plaatstroom schommelt dan om een nog
iets lagere waarde, en het telefoonmembraan wijkt
dus nog iets verder uit. Het membraan volgt dus
de sterkte van de trilling i n de afstemketen, zooals
dat ook i n het ontvangtoestel van § 15 het geval
was, met dit verschil, dat de fluctuaties i n den
telefoonstroom nu iets sterker zijn, maar i n elk
geval reageert de telefoon dus op de verschillende
soorten signalen, zooals dat i n § 9 beschreven is.
Waar daar de telefoonstroom toenam, neemt hij
hier evenredig af.

* **
§ 19.

Schakeling van den

lampontvanger.

Het hier te beschrijven ontvangertype is werkelijk zeer bruikbaar, en men staat dikwijls verbaasd
van de ontvangstmogelijkheden, wanneer een dergelijk toestel doelmatig en uit behoorlijke (dat is niet
hetzelfde als dure) onderdeelen is opgebouwd.
In het schema van den ontvanger (fig. 32) ziet
men allereerst weer als i n fig. 23 de afstemketen,
waarbij de variabele condensator weer serie of
parallel geschakeld kan worden. De trilling daarin
stoot op de i n § 18 beschreven wijze" het rooster
van een lamp aan. De gloeidraad van de lamp wordt
door een afzonderlijke batterij via een regelbaren
weerstand van stroom voorzien. Deze weerstand
wordt meestal veranderlijk gekozen, omdat niet
alle lampen denzelfden gloeistroom noodig hebben.
Met den weerstand moet dus de juiste stroom worden ingesteld ( § 2 ) ; In den plaatkring ziet men
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weer als in fig. 30 een anodebatterij opgenomen en
een telefoon met blokcondensator. Deze laatste is
hier, i n overeenstemming met § 1 5 direct over de
telefoon geschakeld, ofschoon i n de practijk dikwijls
de blokcondensator geschakeld wordt als een overbrugging van telefoon en batterij samen (fig. 32
rechts). Het voordeel daarvan is, dat nu de zeer
snelle (hoogfrequente) fluctuaties i n den plaatstroom (fig. 31) niet alleen van de telefoon maar
ook van de batterij worden weggenomen door den
blokcondensator. De hoogfrequente fluctuaties kunnen dus gemakkelijker door den plaatkring passeeren, en dat is noodig, want zij zullen nog benut
worden. In den plaatkring is n.1. nog een spoel
opgenomen, die geplaatst is i n de nabijheid van de
afstemspoel. Wanneer door deze terugkoppelspoet
de stroom van fig. 31 vloeit, ontstaat er een magnetisch veld dat eveneens snel i n sterkte wisselt, en
dit veld induceert weer i n de afstemspoel een wisselspanning van dezelfde frequentie (§ 3 en § 5 ) .
D i t is dus de frequentie van de reeds aanwezige
trilling, en het is nu de vraag of de nieuw opgewekte
E M K elk oogenblik met de aanwezige trilling medewerkt of juist tegenwerkt. Dat hangt slechts daarvan af, i n welke richting de stroom de terugkoppelspoel doorloopt. Is die richting goed gekozen, dan
is het dus mogelijk de trilling i n de afstemketen
nog eens extra aan te wakkeren, door de twee spoelen maar dicht genoeg bij elkaar te brengen. Daarom
wordt de terugkoppelspoel verschuifbaar, of nog
meer, draaibaar (§ 3) ten opzichte van de afstem-
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spoel opgesteld. Het is wel hoofdzakelijk aan deze
terugkoppeling of „verversching" van het reeds
opgevangen signaal te danken, dat de lampontvanger zooveel gevoeliger is dan het detectortoestel. Dat
de stroomsoort van fig. 31 werkelijk weer een
wisselspanning opwekt van den „vorm" van fig. 12
kan weer woord voor woord als in § 5 worden
afgeleid. Werkelijk wordt dus aan de eenmaal ontvangen E M K nog eenige malen die waarde (naarmate de koppeling sterker of zwakker is) toegevoegd.
§ 20.

Het geneteeren.

De in de vorige paragraaf besproken versterking
van het ontvangen signaal kan niet willekeurig ver
opgevoerd worden. Wanneer men dit tracht te
doen, door de terugkoppelspoel steeds dichter bij
de afstemspoel te brengen, komt er ééns een oogenblik, waarop in de afstemketen een trilling blijft
bestaan, ook zonder dat eenig signaal aanwezig is.
Men zegt dan, dat het toestel zelf een trilling
genereert (opwekt) of kortweg: „het toestel genereert".
Het is goed hier nog eens terug te slaan de vergelijking tusschen een slinger en een trillingskring
in § 10 en § 13. Wanneer een gewone slinger door
een toeval een bepaalde uitwijking krijgt, zoodat
hij in schommeling geraakt, zal de tweede uitwijking in die richting reeds iets kleiner zijn, de daarop
volgende weer iets enz., totdat de schommeling

r.i8

DE

LAMPONTVANGER

geheel is uitgedempt. Iets anders is het, wanneer
diezelfde slinger een toestel regelt, dat bij eiken
teruggang een tik tegen den slinger geeft, zoodat
hij weer tot de eerste uitwijking doorslingert. Dan
komt er natuurlijk nooit een einde aan de slinge^
ring. (Men kan dit verschijnsel zelf nauwkeurig
bezien bij het échappement van elk willekeurig uurwerk). Hetzelfde kan zich nu ook voordoen in een
teruggekoppelden ontvanger. Door een toevallige
omstandigheid kan in den trillingskring een zeer
kleine electrische beweging optreden, het begin dus
van een schommeling. Bij den terugslag van de
electriciteit is de beweging misschien reeds aanzienlijk gestremd, doch door de allereerste beweging
is reeds een „aanvulling" van E M K uit de terugkoppelspoel aanwezig. Het is nu slechts de vraag of
deze aanvulling het verlies aan beweging goedmaakt, of dat de eerste electrische verschuiving niet
weer bereikt woidt. In het laatste geval dooft de
schommeling, hoewel iets later, toch uit, maar wanneer werkelijk dodf een vaste terugkoppeling, de
schommeling voldoende wordt aangevuld, blijft zij
voortduren zoolang de lamp brandt en de koppeling vast genoeg blijft. De frequentie van de gegenereerde trilling is dus die, waarop de kring is
afgestemd (§ 13).
Wanneer men nu een gedempt signaal of telefonie
wenscht te ontvangen, is het niet goed, het toestel
te laten genereeren, want dan werken de trilling uit
de antenne (fig. 17 boven) plus de constante gegenereerde trilling tezamen op het rooster van de
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lamp in, en i n de telefoon wordt dus het resultaat
gehoord van dit mengsel. In de telefoon hoort men
dus niet meer hetzelfde als de antenne opvangt,
de signalen worden vervormd. Werkelijk hoort men
een gedempt signaal, dat normaal als een heldere
toon klinkt, door een genereerenden ontvanger
sissend, terwijl telefonie onverstaanbaar wordt. Met
het versterken, door de terugkoppeling vaster te
maken, moet men dus op het juiste moment ó p houden, n.1. juist zoover gaan, dat genereeren nog
niet optreedt.
Iets anders wordt het wanneer men een ongedempt signaal wenscht te ontvangen, zooals fig. 15
voorstelt. In § 9 is er op gewezen, dat gelijkrichting alléén van deze stroomsoort nog niet voldoende
is om werkelijk goed „leesbare" teekens te verkrijgen. Wanneer men echter een lampontvanger
iets verkeerd afstemt voor het signaal en tegelijkertijd laat genereeren, hoort men niet meer slechts
het tikken van het membraan aan begin en einde,
maar wordt het geheele signaal als een toon hoorbaar. E r gebeurt dan n.1. het volgende. De wisselspanning i n de antenne veroorzaakt, ondanks de
geringe fout i n afstemming, toch een trilling i n de
frequentie van het ontvangen signaal. Tegelijkertijd tracht de lamp er echter een trilling van iets
verschillende frequentie i n te veroorzaken. Deze
twee invloeden, die tezamen op den trillingskring
inwerken, zijn i n fig. 33 boven elkaar geteekend.
Gedurende enkele perioden werken de invloeden met
elkaar samen, allengs echter raakt door het verschil
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in frequentie één der trillingen achter en beginnen
antenne en terugkoppelspoel elkaar tegen te werken.
Dat gebeurt n.1. daar, waar de spanning in de
antenne naar boven, en die uit de terugkoppelspoel
afkomstig naar beneden is geteekend in fig. 33. Het
resultaat, de trilling in de ontvangketen, is dus

eerst vrij sterk, daarna zwak, neemt dan weer toe
enz. Dit is in de onderste kromme aangegeven. Vergelijkt men deze lijn met fig. 17, dan bemerkt men
eigenlijk met een gemoduleerde (maar regelmatig
gemoduleerd) ongedempte trilling te doen te hebben. Vandaar dat het resultaat in de telefoon een
enkelvoudige toon is ( § 9 ) .
Wanneer de twee trillingen veel in frequentie
verschillen, gaat de onderlinge medewerking snel
over in tegenwerking, ontstaan dus snelle fluctuaties
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in de resulteerende trilling, en hoort men dus in de
telefoon een hoogen toon. Bij een klein frequentieverschil hoort men een lagen toon. En wanneer de
twee frequenties volkomen gelijk zijn, dat is dus,
als de trillingskring zuiver op het ontvangen signaal is afgestemd, hoort men weer in het geheel
geen toon, want dan blijven de twee trillingen
voortdurend in eenzelfde positie ten opzichte van
elkaar. Dat het bij een verschil niet van belang is,
welke trilling het hoogst van periodental is, kan
men gemakkelijk zelf aan een tweede teekeningetje
zien.
Bij het „zoeken" naar een ongedempt station
bestaat er in het algemeen eerst een zeer groot verschil tusschen de golflengten van het station en
van den ontvanger. Langzamerhand nadert de afstemcondensator echter den juisten stand, en op een
zeker oogenblik wordt het verschil der frequenties
zoo klein, dat het een hoorbaren toon oplevert. Bij
verder afstemmen hoort men dien toon lager worden, een teeken dat de juiste afstemming bereikt
wordt. Dan komt een zeer bepaald punt van de
condensatorschaal waar de toon verdwenen is: de
juiste afstemming, en daarna neemt de toon weer
in hoogte toe, tot hij zeer hoog weer onwaarneembaar wordt.
Men kan dus voor de ontvangst van het ongedempte station zelf den toon kiezen die het aangenaamst voor het oor is. Maar ook bij afstemmen
op een telefoniezender doet zich geheej hetzelfde
voor met den genereerenden ontvanger. Want in
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werkelijkheid lijkt de gemoduleerde

trilling

veel

meer op een ongedempte, als fig. 17 wel voorstelt.
De fluctuaties in sterkte zijn daar sterk overdreven.
M e n kan nu zeer nauwkeurig op de golflengte van
den

telefoniezender instellen door te zoeken naar

het punt waar de verschiltoon of

interferentietoon

verdwijnt. In elk geval moet men direct daarna
de terugkoppeling zoover verzwakken, dat het toestel niet meer genereert. D a t kan men controleeren,
door den condensatorknop (liefst fijnregeling, zie
§ 16) nog even iets te verstellen en weer terug te
hrengen, waarbij dan geen interferentietoon meer
gehoord mag worden.
Heel veel beter en ook zeer wel mogelijk, is het
om

een telefoniestation

met een nier genereerend

toestel op te zoeken, dus met een terugkoppeling die
nog juist los genoeg is. W a n t de opgewekte trilling
in de afstemketen brengt ook weer electriciteit i n
beweging in de antenne ( § 13), en deze induceert
weer een wisselspanning van dezelfde frequentie i n
de antenne van een eventueelen buurman. E r bestaat alle kans, dat deze naar hetzelfde

telefonie-

station luistert. H i j ontvangt dan dus twee trillingen tegelijk, zonder daar iets aan te kunnen doen,
en het gevolg is dus weer vervormde ontvangst,
en misschien zelfs een hinderlijke interferentietoon.
D a a r o m is het dus een kwestie van naastenliefde
een ontvanger nooit zonder noodzaak
genereeren.

te

laten
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VRAGEN:
42. Ga nog eens zelf na, waarom de stroomrichting i n den plaatkring (of roosterkring) op
twee wijzen kan worden aangegeven.
43. Teeken i n den vorm van eenige schetsjes
met pijlen (fig. 30 boven) een „vertraagde f i l m "
van de detectorwerking van een radiolamp. De
sterkte der stroomen of spanningen bijv. door de
-lengden, der resp. pijlen aangeven.
44. Verandert daaraan veel, wanneer men veronderstelt, dat bij de eerste halve periode het rooster
negatief wordt, i n plaats van positief? (Zie uitleg
§ 1 8 , begin).
45. Maak schetsen (grafische voorstelling) van
den stroom in de telefoon voor de gevallen fig. 31
en 33. Denk aan het gevolg van den blokcondensator.
46. In de afstemketen van een genereerenden
ontvanger is een hoogfrequente trilling aanwezig.
T o c h hoort men niets zoolang niet óók een signaal
aanwezig is. Waardoor niet? (Zie antwoord vraag
45)47. M e n kan het genereeren plotseling doen
ophouden door de antenne-aansluitklem aan te
raken. M e n hoort dan een tik i n de telefoon.
Waardoor? (Zie weer 4 5 ) . O o k dit is dus een
herkenningsteeken voor het genereeren.

* * *
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§ 21. Practische uitvoering van den lampontvanger.
Voor een belangrijk deel yan den ontvanger, kan
verwezen worden naar § 16, n.1. voor de antenne
en aarde, en de afstemspoel en -condensator. Het
verschil tusschen een lamp- en een detectortoestel
wordt immers pas merkbaar voorbij de punten, die
in fig. 21 met i en 2 zijn aangeduid. „Voorbij" die
punten, omdat het gebruikelijk is schema's van links
naar rechts te „lezen". Men zal in de vorige paragrafen opgemerkt hebben, dat de verschillende verschijnselen zoo ook logisch naar oorzaak en gevolg
gerangschikt zijn.
Een zeer belangrijk onderdeel is natuurlijk de
radiolamp. Het ontwikkelingsstadium daarvan is
nog steeds niet beëindigd, en voortdurend worden
weer kleine verbeteringen gevonden. Zoo zijn ook
door verschillende fabrikanten lamptypen ontworpen, die elk voor zich, speciaal geschikt zijn voor
één doel, dus bijvoorbeeld speciaal als detectorlamp,
o f als versterkerlamp, enz. Want de lamp kan, zooals nog behandeld zal worden, verschillende functies
waarnemen. Soms ook vindt men de eigenschappen
van verschillende typen in één lamp terug. Bij de
keuze van lamp is men dus aangewezen op de inlichtingen van leverancier of van een catalogus, en
vooral op de ervaringen van mede-radio-amateurs.
Behalve deze begrippen, die hier vrij vaag moeten
blijven: geschikt of ongeschikt, is er nog een kwestie
bij de lampen, die veel toeter voor bespreking vatbaar is, n.1. de gloeistroom en gloeispanning.
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De gloeidraad in de lamp wordt tot gloeien gebracht door den electrischen stroom uit de gloeidraadbatterij. Door dezen stroom sterk te kiezen,
kan men den draad sterker doen gloeien. De werking van de lamp wordt daardoor in den regel beter,
doordat de draad nu meer electronen loslaat en de
plaatstroom (door de telefoon) dus sterker is.
Daarentegen is het opdrijven van den gloeistroom
juist zeer nadeelig voor den levensduur van den
gloeidraad. Bij de hooge temperatuur gaat het metaal verstuiven, en bij een bepaalde waarde brandt
(eigenlijk smelt) de draad door. Daarom behoort
de fabrikant van elk lamptype de gloeistroom op
te geven, waarbij de werking goed is, en de draad
toch niet beschadigd wordt. Practisch wordt echter
haast steeds opgegeven de spanning die noodig is
om den gewenschten stroom door den draad te
sturen (zie § 2) en de waarde van dien stroom
wordt dan in het midden gelaten (wat zeer onvolledig is) of bij benadering opgegeven.
Van een lamp is bijvoorbeeld opgegeven: gloeispanning van 3 a 3,4 Volt, gloeistroom ca. 0.06
Amp. De spanning is blijkbaar de meest exacte
opgave. Wanneer op den gloeidraad een batterij van
3 Volt wordt aangesloten, kan deze door den weerstand van den draad juist voldoende stroom sturen
om de lamp te doen werken. (Die stroom is bepaald
door de wet van Ohm, § 2). Legt men een spanning aan van 3.2 Volt, dan wordt natuurlijk de
stroom ook sterker, en daarmede het ontvangstresultaat meestal beter. Gebruikt men een batterij
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van 3.4 V o l t , dan wordt het geval echter kritisch.
De zooveel grootere spanning veroorzaakt nu een
stroom die nog juist toelaatbaar is. Het overschrijden van die spanning moet beslist vermeden worden.
Een spanning van 3.2 V o l t zou men dus den gulden
middenweg kunnen noemen, en wanneer het resultaat bij 3 V o l t goed is, is dat nog beter. Een batterij
van 3 V o l t komt echter practisch niet voor, wel
van 4 V o l t , dat is dus ver boven de toelaatbare spanning. O m nu toch den stroom tot het toelaatbare
maximum te beperken zal men dus i n den stroomkring: accu-lamp, extra weerstand moeten schakelen, tot een bedrag, dat volgens de berekening i n
§ 2 te vinden is. In het hier voorgestelde geval (zie
vraag 11) vindt men dan een waarde van 16.7
Ohm. Hierbij is gebruik gemaakt van de globale
waarde: 0.06 A m p . Het zal dus raadzaam zijn over
eenige reserve te kunnen beschikken, en zoo is het
gebruikelijk een weerstand toe te passen, die op
verschillende waarden kan worden ingesteld. Het
principe daarvan geeft fig. 34- D stroom wordt
over een draaibaren looper of contactacm door een
spiraal van weerstandsdraad gevoerd, en wel door
een korter gedeelte naarmate de looper verder
rechts-om wordt gedraaid. Geheel links loopt
de arm van de spiraal af en is de stroomkring dus
verbroken. M e n dooft zoo de lamp. In den stand
van maximum weerstand moet dus i n het besproken
geval minstens c a . 17 O h m aanwezig zijn. U i t
catalogi zal men dan leeren dat men i n dit geval is
aangewezen op een type van 30 Ohm, welke dus
e
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tot ongeveer op de helft wordt , , i n " gedraaid. M e n
kan zich nu afvragen of deze weerstand ook nog
bruikbaar is, wanneer men de lamp voor 3 V o l t
wenscht te verwisselen met een van 1 V o l t , 0.06
A m p . , een type dat ook voorkomt. De gegeven
berekening leert nu, dat minstens 50 O h m noodig

FIG.

34

Zijn. Gebruik van den oorspronkelijken weerstand
zou dus, door de te kleine waarde beslist noodlottig
voor de lamp zijn. M e n zal nu dien weerstand
moeten vervangen door een grooteren, of een accu
gebruiken van 2 V o l t . In dat geval is n.1. weer 17
O h m voldoende. U i t het laatste voorbeeld zal wel
duidelijk genoeg blijken, dat het zijn nut heeft i n
deze eenvoudige berekeningen eenigszins bedreven
te zijn. M e n kan er zich dikwijls veel schade en
schande mede besparen.
O m nu verder te zorgen, dat de lamp werkelijk
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precies 3 of 3.2 Volt spanning krijgt, is het noodig
deze spanning bij het regelen van den weerstand te
controleeren met een voltmeter. Deze wordt dus
verbonden met de twee gloeidraadpennen der lamp,
of punten die daarmede direct (niet via weerstand)
verbonden zijn (einde § 2). Dit heeft echter alléén
zin als de voltmeter zelf dan zeer veel minder
stroom dan de lamp opneemt. Daar niet iedereen
in het bezit is van een dergelijken, vrij kostbaren
meter, beveelt de „Philips gloeilampenfabriek" aan,
den weerstand zoolang te verkleinen, tot de lamp
juist goed werkt, en verdere vermindering geen verbetering meer geeft. Men zal dan goed doen eerst
het punt van instelling ongeveer te schatten volgens
de gegeven berekening (dus bijv.: 16.7 Ohm is
ongeveer de helft van 30 Ohm). Dan moet men
echter de opgave van den fabrikant kunnen vertrouwen.
Met den gloeistroom hangt ook samen de keuze
van gloeistroombatterij (vraag 9). Bij gebruik van
één lamp met ^ Amp. gloeistroom, moet de accu
dit bedrag kunnen leveren, dus een accu van betrekkelijk kleine afmetingen. Gebruikt mèn nog 2 dergelijke lampen extra in een versterker, dan moet de
accu 1.5 Amp. kunnen leveren, dus wordt vrij
zwaar. Een batterij voor 1.3 Amp. zou zeker ten
gronde gaan. Voor één lamp van 0.06 of 0.09
Amp. is natuurlijk elke accu, mits van het goede
voltage, goed. In het geval van vraag 9 is noodig
een accu, die minstens 0,24 Amp. kan leveren (bij
4 Volt), plus eenige reserve, omdat de opgave van
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gloeistroom meestal wat geflatteerd wordt. 4 V o l t
0.5 A m p . is dus zeker goed. W o r d t een maand lang
eiken dag anderhalf uur geluisterd, dan geeft dat
een totaal bedrag van 45 brand-uren, bij een
stroomgebruik van c a . 0.24 A m p . , dus zeker niet
meer dan 0.3 A m p . Bij deze laatste globaal genomen stroomsterkte moet de capaciteit van de batterij 0.3 X 45 = *3'5 Amp.-uren zijn. M e n kiest
dan bijv. uit een prijslijst het bestaande type van
14 A . U .
Wanneer men eens een dergelijke lijst aanvraagt
zal men zien, dat er nog kleinene typen zijn, die
ook maximaal 0.3 A m p . mogen leveren, maar minder capaciteit hebben (bijv. 7.5- A . U ) . Laat men
dus den eisch vallen, dat na 45 brand-uren pas
wordt opgeladen, dan kan men met dit kleiner, dus
goedkooper type volstaan. Een grooter, dus duurder type zal men alleen dan nemen, wanneer men
rekent met een eventueele uitbreiding van de installatie, of met het gebruik van lampen die meer gloeistroom nemen. Het kan ook zijn, dat men zelf de
batterij wenscht op te laden wanneer deze is uitgeput. M e n dient er dan op te letten bij een kleine
batterij, of de gelijkrichtec die men daartoe aanschaft, niet een laadstroom levert, die boven het
toelaatbare maximum van de batterij gaat. In dat
geval moet dus de batterij grooter genomen worden,
of de stroom van den gelijkrichter omlaag geregeld
kunnen worden.
Wanneer men vraag 9 uitwerkt voor lampen
die c a . 0.5 A m p . gebruiken, zal men direct beHet Radiotoestel in Theorie en Practijk
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grijpen welk. een groot voordeel gelegen is in het
gebruik van lampen met gering stroomverbruik.
Het is dan ook geen wonder, dat de oudere, z.g.
hel brandende lampen nog maar weinig gebruikt
worden en zich laten verdringen door de lampen
met 0.06 of 0.09 Amp. gloeistroom, de z.g. miniwatt lampen of zwak gloeiende lampen. Deze
lampen herkent men direct aan het zilverachtige
metaalneerslag op den ballon, het gevolg van een
bepaald fabricatie-proces. Voor zeer bepaalde doeleinden komen onder deze lampen ook nog wel
typen met grooter stroomverbruik voor.
Als anodebatterij gebruikt men een serieschakeling van elementen ( § 2 ) tot de vereischte spanning
bereikt is. In den regel is deze spanning 30 a 60
Volt, een gegeven dat bij elk lamptype wordt verstrekt. Voor een spanning van 40 Volt kan men
nu gebruiken:
i ° Een klaar gekochte batterij die ongeveer die
spanning heeft, liefst iets hooger, 50 Volt
(voor reserve).
2 Een serieschakeling van 10 zakbatterijtjes a 4
Volt.
3 Een serieschakeling van 20 of meer kleine accumulatoren a 2 Volt.
Drooge batterijen moeten worden vernieuwd
wanneer zij zijn uitgeput, een accubattérij kan weer
worden opgeladen. Om de hierdoor veroorzaakte
kosten tot een minimum te beperken heeft men lampen ontworpen, die inplaats van 30 a 60 Volt,
slechts 8 a 20 Vólt noodig hebben. Dit zijn de z.g.
0

0
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dubbelroosterlampen of tetroden (beteekent vier
electroden). Fig. 35 is een gedeelte uit fig. 32, waari n de triode vervangen is door een tetrode. M e n
ziet, dat er werkelijk een tweede rooster aanwezig is,
vrij dicht bij den gloeidraad (meestal verbonden met
een schroefje op den lampvoet). D i t hulprooster is

verbonden met een gedeelte van de plaatbatterij, en
er zal dus een extra hoeveelheid electronen van den
gloeidraad naar dit rooster worden afgezonden,
waarvan weer een belangrijk gedeelte door de roosteropeningen naar de plaat vliegt (§ 17). Door deze
extra aanwinst aan plaatstroom, kan men nu volstaan met een geringere anode-spanning. Het schijnt
wel, dat speciaal i n Nederland de dubbelroosterlamp
buitengewoon populair is. Ook i n dit lamptype treft
men natuurlijk weer de hel- en zwakgloeiende draad
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aan. De beste spanning voor het hulprooster moet
uitgeprobeerd worden.
Tusschen lamp en afstemkring is nog de roostercondensator geschakeld. Deze heeft denzelfden
vorm als de tafelcondensator, maar is van minder
capaciteit, n.1. in den regel c a . 250 c m .
Roosterlekken komen i n allerlei vormen voor.
Gewaarschuwd moet worden tegen sommige regelbare lekken, waarin een pasta voorkomt, die na
zekeren tijd kan uitdrogen. De niet regelbare lekken
hebben haast allen den vorm van een klein staafje
met koperen dopjes aan de einden, waarmede het
wordt vastgeklemd tusschen twee klemmetjes of
clips (fig. 36). De staafjes zijn gemaakt van een

FIG.

36

carborundum-achtig aardewerk, z.g. silit, of het
zijn glazen buisjes, waarin is opgesloten een stripje
met een zeer dun metaalneerslag. Soms zelfs eenvoudig een gepotlood reepje papier. Daarmee kan
men zich dikwijls ook zelf zeer goed helpen, de
gewenschte breedte van de potloodstreep zoekt men
dan zelf uit.
Ook bij gebruik van één der genoemde soorten
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staafjes, is het wel wenschelijk door uitprobeeren
een keuze te doen uit eenige maten (in den regel
eenige millioene'n Ohms). Gebruik van silitstaafjes
of potloodreepjes veroorzaakt wel eens een zacht
geruisch i n de telefoon. Dat is dus wel een nadeel
van deze eenvoudige lekken. Het is soms te verhelpen door een vastere inklemming aan de einden.
Verstelbare, lekken zijn natuurlijk vooral daar op
hun plaats, waar op een toestel soms de lamp door
een ander type vervangen wordt.
Zooals reeds is gezegd worden de verbindingen
met de lamp zelf gevormd door metalen busjes,
waar de lamppennen goed i n moeten passen (fig.
28). E r is werkelijk veel voor te zeggen, deze busjes
in het fsontpaneel van, een toestel aan te brengen,
zoodat de lamp er geheel van buiten ingestoken
wordt, zonder dat het noodig is, de toestelkast te
openen (fig. 39). Ook als constructie is dit het eenvoudigste. Het vroegere voordeel, dat men kan controleeren of de lamp brandt (men vergeet soms de
lamp uit te schakelen na het luisteren!) vervalt nu
echter veelal, doordat men bij de miniwatt-lampen
den gloeidraad niet zien kan, ook niet wanneer
hij gloeit. Daarom wordt tegenwoordig ook heel
veel de lamp op een consoletje i n de kast geplaatst,
waardoor beschadiging uitgesloten is en men meestal de ruimte beter benut. Het komt ook wel aan het
uiterlijk van het toestel ten goede. Bij gebruik van
een houten of metalen console schroeft men daarop
een ebonieten voetstukje met de vier lampbusjes er
in. Een dergelijke lampvoet kan natuurlijk ook tegen
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de binnenzijde van de frontplaa* geschroefd worden.
A a n den telefooncondensator moet eenige aandacht geschonken worden, wanneer deze geschakeld
wordt als i n fig. 3 2 rechts. De grootte is natuurlijk
dezelfde als bij een detectortoestel, maar de kwaliteit
moet zeer goed zijn. Ontstaat n.1. door ondeugdelijke isolatie of een ander gebrek een sluiting (§ 1)
in den condensator, dan ontstaat een gesloten baan:
anodebatterij, telefoon, condensator, met een betrekkelijk sterken stroom, die de telefoon beschadigen kan, en de batterij direct Uitput.
De vorm van de terugkoppelspoel staat i n direct
verband met dien van de afstemspoel. Bij een
toestel met •uitwisselbare spoelen zal men deze natuurlijk ook voor de terugkoppeling gebruiken. De
spoelhouders waarin zij gestoken worden, zijn dan
dicht bij elkaar geplaatst, en één ervan is draaibaar,
zoodat die spoel zijdelings weggedraaid kan worden (de rechtsche i n fig. 3 8 ) . Daarmede is dus de
invloed van terugkoppelspoel op afstemspoel te
regelen (§ 19 en 2 0 ) .
In § 3 0 is er reeds op gewezen, dat de spanning
die de stroom van eén spoel i n een andere induceert, kleiner wordt naarmate één der spoelen gedraaid wordt. Bij onderling loodrechten stand is er
"zelfs geen geïnduceerde spanning meer. Daarvan
maakt men meestal gebruik wanneer de afstemspoel
fmei aftakkingen) i n het toestel een vaste plaats
heeft. Dergelijke spoelen zijn gewikkeld op kokers
(§ 16 ) en nu brengt men aan één der uiteinden i n
dezen koker draaibaar een kleinere spoel voor de
1
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terugkoppeling aan (fig. 37). V o o r de verandering
van stand daarvan, treft men dan op de frontplaat
van het toestel een draaiknop met schaal aan. In
het algemeen noemt men een dergelijke draaibare
spoel een vaciometer. Het is zeer moeilijk vooruit te

FIG.

37

zeggen hoeveel windingen op een dergelijke terugkoppelspoel moeten worden aangebracht. Dat moet
dus weer geprobeerd worden, en daarom brengt
men ook op deze wikkeling wel aftakkingen aan.
Het nadeel daarvan is, dat dan een groot aantal
snoertjes van de spoel komt, die het draaien belemmeren.
In § 19 is er op gewezen, dat de plaatstroom de
terugkoppelspoel in een bepaalde richting moet
doorloopen. Het is dus van belang, welk draadeinde
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van het terugkoppelspoeltje met de anode, en welk
einde met de telefoon wordt verbonden. Bij een
variometerspoel is daarvan vooruit niets te zeggen,
omdat het niet zeker is, dat beide spoelen i n dezelfde
richting gewikkeld zijn. De verbindingen met de
variometerspoel moeten dus omgewisseld worden
wanneer het toestel niet genereeren kan ( § 1 9 en
20). Geeft geen der twee mogelijkheden succes, dan
is de invloed der terugkoppelspoel blijkbaar te gering, en moet een grooter aantal windingen gebruikt
worden. Het kan ook zijn, dat het roosterlek te
weinig weerstand heeft, waardoor de wisselspanningen aan het rooster nooit hoog genoeg kunnen
worden (weglekken) om het toestel i n trilling te
houden. (Zie ook § 18).
.
Bij gebruik van uitwisselbare spoelen (honingraat- enz.) weet men, dat alle spoelen van één serie
i n dezelfde richting gewikkeld zijn. Daardoor kan
men nu wel vooruit zeggen, hoe de verbindingen
gemaakt moeten worden. F i g . 38 stelt een paar
spoelhouders voor, waarbij de verbindingen zijn
aangegeven die men i n het schema fig. 32 kan terugvinden. De klemschroeven geven natuurlijk verbinding met de i n de blokjes geschroefde stekkerbussen.
T e n slotte geeft fig. 39 het uiterlijk van een toestel, dat volgens fig. 32 geschakeld is. Het hier
gekozen voorbeeld is de „Radiovox I " van de
Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum.
Aansluiting voor antenne en aarde zijn door
naamplaatjes aangegeven. V a n de afstemketen zijn
spoel en condensator onder elkaar zichtbaar. Blijk-
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baar worden hier honingraatspoelen toegepast,
waarbij de afstemspoel, hier „golfspoel" genoemd,
draaibaar is, door middel van een uitstekend armpje
(zie ook fig. 38). Daarmede wordt dus de terug-

koppeling (dus versterking) geregeld, waarop het
plaatje „zwak-sterk" duidt. Bij de afstemketen behoort dan nog de serie-parallelschakelaar, links
onder, en aangegeven met „kort-lang", hetgeen natuurlijk op de golflengte wijst (§ 15). De terugkoppelspoel wordt hier „versterkspoel" genoemd,
en staat vast. (Verstelbare terugkoppelspoel komt
ook veel voor). Rechts daarboven worden door
middel van één stekker met meerdere pennen, de
accu en anodebatterij tegelijk aangesloten. Daaronder ziet men nog juist den knop van een regel-
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baren gloeidraadweerstand. Blokcondensator, roos-

tercondensator en lek zijn blijkbaar binnen i n het
toestel aangebracht.
Bij de telefoonaansluiting, rechts van den afstem-

L . - ^ - W W - - - > - - - - •» -r--,
f*tj >-."•
FIG. 39

condensator, vindt men een eigenaardigheid, die nog
niet besproken werd. De combinatie van vier stekkerbussen schenkt de mogelijkheid om naar keuze
zoowel met één als met twee telefoons gelijktijdig
te luisteren. De twee bussen op grooteren afstand,
met het naamplaatje er tusschen, staan geheel buiten
de schakeling en zijn onderling verbonden (dus
door een verticaal draadje). Op de figuur ziet men
geheel normaal één telefoon i n gebruik. M e n kan
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nu echter ook de pennen van één telefoon i n het
bovenste paar gaten steken, en van een tweede telefoon i n het onderste paar. De plaatstroom passeert
dan beide telefoons na elkaar, en zij staan dus i n
serie geschakeld.
Over het afstemmen van het besproken type van
lampontvangers geven § 16, 19 en 20 wel voldoende inlichtingen.
In moderne lampontvangers komt een enkel maal
een ander systeem van terugkoppeling voor dan
wat hier besproken is. Het zou echter .wat ver voeren deze andere systemen hier te bespreken. Het
principe komt natuurlijk altijd weer daarop' neer,
dat de hoogfrequente plaatstroomvariaties langs
één of anderen weg weer invloed uitoefenen op den
afgestemden roosterkring, en op elk toestel zal men
dus ergens een draaiknop o.d. moeten aantreffen
waarmede de grootte van dezen invloed, de sterkte
van de terugkoppeling dus, geregeld kan worden.
VRAGEN:
48. Zekere voltmeter voor o tot 8 V o l t heeft
een weerstand van 100 O h m . Werd hiermede de
spanning opgemeten van een batterij van 8 V o l t ,
dan zou er dus 0.08 A m p . door den meter gaan
(§ 2, zie fig. 3). Hoe groot wordt dus dit bedrag
wanneer men den meter verbindt met de gloeidraadpennen van een lamp, die op 2 V o l t brandt?
49. Deze lamp gebruikt dan 0.06 A m p . Hoeveel ontnemen dan lamp en voltmeter samen aan
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de batterij? Lamp en voltmeter (parallel) zijn op
een 4 Volts accu aangesloten, onder tusschenschakeling van een weerstand, die dus zóó is ingesteld,
dat de lamp en de meter werkelijk 2 Volt krijgen.
Maak een schema van de schakeling.

50. De stroom uit vraag 49 passeert dus den
weerstand, waar blijkbaar de resteerende 2 Volt
voor gebruikt worden. Hoe groot is dus deze weerstand? De meter wordt nu weggenomen. Bereken
nu zooals in vraag 11, den weerstand die noodig is,
en vergelijk deze waarde met de vorige. Is het dus
raadzaam een weerstand in te stellen met een voltmeter van lagen weerstand, en deze daarna af te
schakelen? Maak dezelfde berekeningen voor een
voltmeter van 800 Ohm.
51. Iemand, die geen voltmeter bezit, koopt
voor de genoemde lamp (2 Volt, 0.06 Amp.) een
variabelen weerstand van 40 Ohm maximaal (fig.
34). De regelknop gaat over een schaal verdeeling
met de cijfers o tot 10. Op welk cijfer zal de weerstand ongeveer ingesteld moeten worden?
52. Maak een plan voor de draadverbindingen
achter het paneel van het toestel fig. 39. De draden
moeten liefst recht op hun doel afgaan en mogen
niet met elkaar in conflict komen. Bedenk geschikte
plaatsen voor roostercondensator en -lek en voor
den blokcondensator. Zoo weinig mogelijk draad
te gebruiken.
53. Maak een schema van de verbindingen met
de stekkerbussen voor één of twee telefoons (§ 21).

HOOFDSTUK VI

STORINGVRIJE O N T V A N G E R S
§ 22. Demping.
Het toepassen van een afgestemden trillingskring
in ontvangschakelingen kan men op twee manieren
verklaren. In § 10 is, onder verwijzing naar vraag
27, de nadruk gelegd op het „uitstemmen" (wegwerken) van signalen op andere golflengten, dan
die van het gewenschte station. Een tweede verklaring en eigenlijk juister is, dat men meer speciaal let
op het juist naar voren.>b g
het wel gewenschte signaal. Beide eigenschappen komen volgens § 10 en 13 eigenlijk op hetzelfde neer. Maar
practisch blijkt, dat van het uitstemmen van storende signalen nooit zooveel terecht komt, als men wel
zou wenschen. Terwijl door de juiste afstemming
van den kring het gewenschte signaal goed doorkomt, blijkt dan, dat een signaal van betrekkelijk
veel verschillende golflengte óók nog vrij hard gehoord wordt. Vooral bij den detector-ontvanger,
maar ook bij den lamp-ontvanger zal men deze
lastige eigenschap opmerken.
De oorzaak is in vraag 37 (Hoofdstuk IV) reeds
even aangeduid: de z.g. demping in den af sternkring. Demping wordt genoemd alles in een trillingsketen, wat het vanzelf uitslingeren van een
trilling in den weg staat. Dus niet zelfinductie en
capaciteit. Wel daarentegen weerstand . (Geleidingen
van slecht geleidend materiaal, zooals ijzer, nickeline
ren

en

v a n
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enz. te vergelijken met een slinger, die i n olie of
stroop hangt). E n ook de aanwezigheid van een
lekkenden stroomtak buiten den kring om, werkt
dempend. Dat is dus (vraag 37) bij een detectortoestel de telefoon-stroomtak en bij een lamptoestel
de rooster-stroomtak. Deze „ l e k " i n den trillingskring voert bij eiken heen- en weergang een gedeelte
van de trillende electriciteit af, waardoor de éénmaal
aangestoote kring sneller is uitgetrild. De redeneering, die i n § 10 en 13 is gevolgd voor een slinger
of kring, die niet i n den juisten tact of frequentie
wordt aangestooten, gaat nu niet meer geheel op.
Immers na den eersten stoot zou de slinger of de
triïïirigsketen i n de eigen frequentie gaan schommelen, en daardoor min of meer i n botsing komen met
de volgende te geven stooten. Door de demping
wordt nu die begintrilling direct reeds gesmoord,
en van het gewenschte conflict met den tweeden en
volgende stooten is dus niet veel meer merkbaar. De
omstandigheden worden dus vrijwel gelijk voor
signalen van de juiste (afgestemde) frequentie, en
voor die van een iets verschillende frequentie, en
daardoor is dus de aanwezigheid van'demping ongunstig i n verband met de storingsvrijheid of selectiviteit van een toestel, en ook voor de ontvangst van
het signaal waarop is afgestemd.
Demping, veroorzaakt door het gebruik van zeer
dun draad op de afstemspoelen, door slecht verbonden draden (niet goed gesoldeerd bijv.), door weerstand bij de aardverbinding (drogen grond, slechte
verbinding met waterpijp) enz. moet dus vermeden
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worden. Weliswaar kunnen verliezen i n den trillingskring door middel van de terugkoppeling weer
aangevuld worden (§ 20), en inderdaad blijkt dan
ook een lampontvanger met terugkoppeling selectiver te zijn dan een detectortoestel, maar practisch
blijkt het volmaakte nog lang niet bereikt, gedeeltelijk doordat de terugkoppeling nooit precies z ó ó is
in te stellen, dat allé demping juist weer is geneutraliseerd. (Men spreekt ook van dempingsreductie).
V o o r een ander deel ook, doordat een tot het uiter-.
ste gereduceerde demping i n den ontvanger vergeefsche moeite is, wanneer de storing een z.g. gedempt
signaal is, en wel een „sterk" gedempt ( § 9 ,
fig. 17). Sterk gedempt w i l zeggen, dat de amplituden der opeenvolgende perioden zeer snel i n
grootte afnemen (fig. 17 is daar een sprekend voorbeeld van). Ook nu gaat de redeneering van § 1 o en
§ 1 3 nie,t meer op, want na den tweeden heen- en
weergang van deze storingstrilling is haar invloed
reeds vrijwel te verwaarloozen, en juist wanneer nu
de ontvanger zelf weinig demping heeft, blijft deze
nog even i n zijn eigen (afgestemde) frequentie nar
trillen.

Hoe de zaak dus ook beschouwd wordt, men kan
zeggen, dat een afstemketen waarop een gewenscht
(afgestemd) en een storend (iets andere frequentie)
signaal inwerken, opgevat kan worden als een soort
zeef. Maar een gebrekkige zeef, want ook van de
storing glipt nog een klein gedeelte door de mazen,
dat juist nog hinderlijk kan zijn. Deze voorstellingswijze doet een idee tot verbetering aan de hand.
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Wanneer men eens veronderstelt dat een dergelijke
zeef (afstemkring) 10 % van de storing doorlaat,
kan men het verkregen, nog met 10 % „verontreinigde" mengsel weer door een zeef voeren. D a n
blijft ten slotte nog slechts i % over, en dat kan een
belangrijke verbetering zijn. D i t zijn slechts willekeurig veronderstelde getallen, maar het principe
blijkt er uit: men moet storingsvrije ontvangers
kunnen bouwen, door twee afstemketens na elkaar
toe te passen.

* **
§ 23.

De inductieve

ontvangers.

Het beginsel van deze ontvangers is aangegeven i n
fig. 40. De punten 1, 2 maken weer vergelijking
mogelijk met fig. 21 en 30 (dus ook 3 2 ) . M e n ziet
dat de trilling nu niet direct aan deze punten wordt
toegevoerd. Daarom wordt het te beschrijven type
wel indirecte ontvanger genoemd, i n tegenstelling
met de vorige twee die dan directe ontvangers genoemd worden. Ook onderscheidt men hen wel als
secundaire en primaire toestellen. Het V o o r d secundair duidt dan aan, dat er een tweede kring i n de
schakeling voorkomt (fig. 40 rechts). M e n bedenke,
dat bij al deze benamingen geheel i n het midden
gelaten wordt of het toestel met een kristal- of
lampdetector is uitgerust, dat is hier niet van essentieel belang.
Geheel zooals vroeger uitvoerig beschreven is
(§ 10 en 13), ontstaat nu i n den primairen (d.i.
eerste, links) kring een trilling, en wanneer i n de
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antenne bovendien nog de E M K van een storing
aanwezig is, zal de invloed daarvan misschien tot op
10 % beperkt blijven, om bij het voorbeeld van
§ 22 te blijven. De veranderlijke (wissel-) stroom,

die het gevolg is van dit mengsel van twee invloeden, dus eigenlijk twee wisselstroomen door elkaar,
vloeien door de afstemspoel, die nu i n de nabijheid
is opgesteld van een tweede afstemspoel. De stroom
in de primaire spoel induceert nu op de reeds eenige
malen behandelde wijze een spanning i n de secundaire, zoodat daarin ook weer een wisselstroom, of
trilling optreedt. (Het spreekt wel van zelf dat deze
tweede kring eveneens wordt geschikt gemaakt, dus
afgestemd, speciaal voor het gewenschte signaal).
De inductieve koppeling (beïnvloeding door inducHet Radiotoestel in Theorie en Practijk 10
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tie) tusschen de twee spoelen, is dus de weg, waarlangs het mengsel van trillingen van de ééne „zeef"
in de andere wordt gebracht. In de tweede zeef, d.i.
de secundaire kring, vindt de reeds tot 10 % gereduceerde storing weer veel minder „weerklank".
De storing wordt dus aanmerkelijk zwakker ontvangen dan i n een primair toestel, wat de bedoeling
van de schakeling ook is.

§ 24. Practische uitvoering
schakeling.

van de indirecte

Methoden om twee spoelen inductief te koppelen
zijn besproken i n § 21, als terugkoppeling. Zij zijn
natuurlijk ook hier bruikbaar. Wanneer men dus
een inductieven detectorontvanger wenscht te bouwen, zou men twee honigraatspoelen kunnen gebruiken i n een dubbelen houder (fig. 38). Primaire
of secundaire is dus bewegelijk, welke is van geen
belang. D a n wordt de primaire spoel verbonden aan
één (den primairen) condensator en de secundaire
met een tweeden. A a n de punten 1 en-2 komt dan
de detectorkring weer als in fig. 21. Natuurlijk zal
men ook hier weer in den primairen k r i n g een serieparallelschakelaar toepassen, in den secundairen
heeft dat geen z i n (fig. 40 geeft slechts het principe
weer). In den primairen kring is een extra bedrag
aan capaciteit aanwezig, n.1. die van de antenne.
Daardoor is het haast steeds mogelijk i n dien kring
kleinere spoelen te gebruiken dan i n den secundairen
( § 1 3 ) wat bij het gebruik van een serie uitwissel-
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bare spoelen al zeer goed te pas komt. Men kiest dus
de primaire honigraatspoel telkens een nummer
kleiner dan de secundaire. In den serie-stand van
den primairen afstemcondensator behoeft dat niet
het geval te zijn.
Bij een lampóntvanger is behalve de twee afstem-

FIG.
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spoelen ook nog de terugkoppelspoel aanwezig. In
totaal dus drie spoelen. Het schema van een inductieven lampontvanger is volledigheidshalve in
fig. 41 gegeven. Hier zal dus een drievoudige spoelhouder toegepast moeten worden. Wanneer nu de
spoel van den secundairen kring in het midden gemonteerd wordt, kan deze links met de antennespoel en rechts met de terugkoppelspoel gekoppeld
worden. Deze laatsten zijn dus beide draaibaar, de
middenspoel kan zonder bezwaar vaststaand zijn.
Dat wil dus zeggen, dat de combinatie van fig- 38
zóó wordt uitgebreid, dat de rechtsche houder
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(draaibaar) ook nog eens links wordt aangebracht
voor de primaire spoel.
Ten slotte geeft fig. 42 eenig idee van het uiterlijk van een dergelijk toestel.
Bij dit speciale toestel zijn alleen die onderdeelen
aan het frontpaneel toegankelijk, die bij de bedie-

FIG.

42

ning gebruikt worden. Daardoor vindt men alle
aansluitklemmen voor de batterijen achter aan het
toestel. Tevens zijn ook daar alleen, door wegnemen
van den achterwand, de gloeistroomweerstand en de
lamp bereikbaar. Bij een bepaalde lamp wordt dan
eens en voor altijd de gloeistroomregelaar op het
juiste bedrag ingesteld. Aan de frontplaat is nu nog
slechts een kleine schakelaar aanwezig die den gloeistroom in of uit kan schakelen. Men begrijpt dat de
bedoeling van dit alles is, allerlei noodlottige vergissingen onmogelijk' te maken. Onbevoegden kunnen nu niet per ongeluk de lamp te véél stroom
geven, er zullen niet licht draden losraken, en daar-
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na kortsluiting geven of verkeerd verbonden worden. (De gloeistroomschakelaar, die eigenlijk het
geheele toestel in of uit bedrijf stelt, is aan het oog
onttrokken door de rechtsche, weggedraaide honingraatspoel).
Behalve dit „fool-proof"-principe,*) waar nog
eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteed wordt,
valt nog op te merken het beginsel van de logische
plaatsing der onderdeelen. De volgorde der onderdeelen komt min of meer met die in het schema
overeen, ter wille van eenvoudige, overzichtelijke
verbindingen. Bovendien kan ieder, die een toestel
eenigszins begrijpt, zich nu dadelijk oriënteeren, en
„voelt zich thuis" zonder eerst een uitvoerigen uitleg noodig te hebben.
De primaire keten heeft bijvoorbeeld een eigen
(linker) gedeelte op de frontplaat. Aan den rand
boven en onder de antenne- en aardkiem. Een klein
draaiknopje met twee standen is hier de serieparallelschakelaar en direct daaronder bevindt zich
de primaire afsteincondensator. De spoel, die met
dit complex verbonden wordt, is natuurlijk de meest
linksche van liet drietal. Dan volgt de secundaire
keten, waarvan spoel (midden) en condensator
weer vrij dicht bij elkaar zijn geplaatst. De derde
spoel is de terugkoppelspoel. Voor de verbindingen
van de laatste twee spoelhouders geldt weer fig. 38.
De richting van den stroom in de eerste spoel is
natuurlijk onverschillig. Eenigszins inconsequent
*) „Fool-proof" is een technische term. en beteekent, dat een ge
et zelfs niets verkeerd mede kan doen.
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kan men het vinden, dat de telefoonaansluiting
tusschen de twee afstemketens is geplaatst, en niet
geheel rechts. Wanneer men echter tracht zelf een
draden-plan op te maken, zal men zien dat er geen
groote bezwaren ontstaan. De lamp en de twee
blokcondensatoren bevinden zich aan de binnenzijde der frontplaat. De aansluitklemmen voor de
twee batterijen zijn met den gloeistroomweerstand
op een strook eboniet aan de achterzijde van het
toestel aangebracht. Batterijklemmen moeten steeds
zeer duidelijk gemerkt zijn om noodlottige vergissingen te voorkomen.
Een kleine bijzonderheid, die overigens op de
meeste toestellen niet wordt aangetroffen, is hier de
aanwezigheid van twee antenne-aansluitingen (links
boven; zie ook fig. 41). Het is een kleine uitbreiding, die zonder eenige moeite kan worden aangebracht, en die wel eens gemak kan opleveren. W a n neer de antenne op de linker klem wordt aangesloten
ontstaat de normale inductieve schakeling. Gebruikt
men echter de rechtsche klem en laat men de eerste
spoel weg, dan ontvangt men blijkbaar met directe
schakeling, wat mogelijk is door de gestippelde verbinding in fig. 41. M e n stemt dan natuurlijk met
den tweeden condensator af. Deze stand is het meest
geschikt voor den beginner, om eenige routine op te
doen. De extra verbinding vormt i n de secundaire
schakeling niet het minste bezwaar. In de directe
schakeling mist men den serie-parallelschakelaar.
Het afstemmen is in secundaire schakeling moeilijker dan i n primaire. De primaire spoel wordt be-
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trekkelijk dicht bij de secundaire gebracht. M e n
tracht nu eerst den secundairen kring juist i n te
stellen, waarbij men bovendien nog o p den juisten
graad van terugkoppeling moét létten. Is deze i n stelling gevonden, dan wordt de primaire spoel nog
iets weggedraaid, en de primaire condensator zoo
ingesteld, dat men de beste ontvangst heeft. Het
toestel is storingsvrijer, naarmate primaire en secundaire spoel verder uit elkaar staan. De directe
schakeling is zeer geschikt om eerst uit te probeeren
welke spoelnummers het meest geschikt zijn voor
bepaalde stations.
Wanneer ingebouwde spoelen worden toegepast,
vindt men op de frontplaa't aftakschakelaars voor
primairen en secundairen kring en draaiknoppen
Voor de koppeling tusschen primairen en secundai-,
ren kring en voor de terugkoppeling. E r zijn dan
twee variometerspoeltjes i n den secundairen spoelkoker aangebracht. De bediening van dergelijke;
toestellen komt geheel overeen met het voorgaande.
Intusschen "zijn amateurstoestellen zelden zoo i n gericht, omdat de constructie nogal wat moeilijkheden oplevert, vergeleken met de 'voorgaande.
* * * ...
§25.

De aperiódische

antenne.

Tegenwoordig komen meer en meer toestellen i n
gebruik, die wel secundair genoemd kunnen worden, en toch slechts één afstemketen bezitten. De
antennestroom wordt dan wel door een eigen, dus
primaire spoel gevoerd, die echter niet deel uitmaakt
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van een afstemketen (fig 43). ,,A-periodisch" wil
dus zeggen, dat de antennekring geen bepaald
periodental heeft. De antennespoel heeft een vaste
positie t. o. v. de secundaire (zij zijn meestal op

FIG. 43

één spoel direct naast elkaar gewikkeld), de terugkoppelspoel is natuurlijk weer draaibaar (wanneer
geen bijzonder systeem van terugkoppeling is toegepast). De koppeling van het toestel met de
antenne wordt hier gevarieerd door meer of minder
windingen van de antennespoel in te schakelen. Het
systeem is ook met uitwisselbare spoelen uit te
voeren. Primaire met secundaire vormen één spoel,
maar met meer dan twee stekkerpennen. Bijvoorbeeld drie (één gemeenschappelijke). In het laatste
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geval heeft dus bij elke secundaire spoel de primaire
een vaste waarde.
Wat de storingsvrijheid betreft, houdt deze schakeling het midden tusschen een primair en secundair
toestel, zooals zij reeds beschreven zijn. De primaire
kring heeft natuurlijk geen voorkeur voor één bepaalde golflengte. Daarentegen is de secundaire
kring hier beter dan bij een primair toestel, doordat
een belangrijke oorzaak van demping, de antenne
en aarde, hier uit de afstemketen verwijderd zijn.
Wanneer men den ontvanger met aperiodische
antenne vergelijkt met den directen ontvanger,
vindt men, dat van den eersten de selectiviteit aanzienlijk beter is, de bediening even gemakkelijk, de
geluidsterkte echter iets minder is. In vele gevallen
zullen de twee eerste eigenschappen den doorslag
geven. Constructief biedt dit type weer moeilijkheden, omdat er veel aan uitgeprobeerd moet worden (aantallen windingen enz.) voordat werkelijk
bevredigende resultaten verkregen worden. Daardoor ziet men het meerendeel der zelf bouwende
amateurs directe of indirecte toestellen met honingraatspoelen bouwen, omdat daarvoor alle onderdeelen kant en klaar i n den handel zijn.

* **
§ 26.

Verdere beschouwing der demping.

In de vorige paragraaf werd opgemerkt, dat
antenne en aarde een belangrijk deel der demping
vertegenwoordigen. De aardverbinding doordat de
overgang van waterleidingbuis o. d. op den voch-
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tigen grond soms nog vrij veel electrischen weerstand heeft. De demping der antenne is eigenlijk
alleen juist te verklaren langs mathematischen weg.
Populair kan men er zich afmaken met de verklaring, dat de i n de antenne trillende electriciteit een
(zeer zwak) magnetisch veld opwekt, dat zich i n
de oneindige ruimte verliest. Het uitstralen van dit
veld, dat bij de zenderantenne juist de hoofdzaak is,
gaat met „moeite" gepaard, en daardoor wordt de
trilling van de electriciteit i n de antenne „uitgeput",
dus gedempt. De demping i n de antenne wordt dan
pok stralings-demping genoemd.
M e n vergelijke nu na het lezen van § 22 en 23
een directen ontvanger met een indirecten (twee
afstemketens). Bij het eerste type komen i n één
kring twee oorzaken van demping voor, n.1. antenne
plus aarde eenerzijds en de lek door lamp of detector anderzijds. Bij den indirecten ontvanger nu, zijn
deze twee oorzaken verdeeld over de twee afstemketens. E l k dezer ketens is dus beter dan de ééne
van den directen ontvanger. Niet alleen heeft men
dus het voordeel dat de trilling tweemaal gezeefd
wordt, maar bovendien geschiedt dit door betere
„zeven".
Deze verbetering door de verdeeling van de demping uit zich nog op een andere wijze. In een sterk
gedempten kring dooft de trilling snel uit. O m den
ontvanger genereerend (of bijna) te houden, moet
dus een sterke trilling uit de terugkoppelspoel ter
aanvulling toegevoerd worden ( § 2 0 ) , d. w. z. de
terugkoppelspoel moet steeds vrij dicht bij de secun-
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daire spoel gedraaid worden, en bovendien tamelijk
groot zijn. Meestal bemoeilijkt dit de juiste instelling. In een indirecten ontvanger, waar dus een belangrijk bedrag aan demping is verplaatst uit den
secundairen kring, zal men dan ook merken, dat
het toestel „gemakkelijk genereert", d. w. z. niét
een kleinere terugkoppelspoel, die ook verder van
de secundaire gebracht kan worden. V o o r de i n stelling heeft men nu meestal wat meer speling.
In vraag 29 (bij § 9) is gezinspeeld op een overeenkomst tusschen een gedempt en een gemoduleerd
ongedempt signaal (telefonie). Die overeenkomst
bestaat dan daarin, dat beide soorten uit trillingen
bestaan die veranderlijk van sterkte zijn, alle»n zal
de laatste soort meestal nooit geheel tot nul afnemen, wat met de eerste wel het geval is. Deze
overeenkomst leidt tot een eigenaardigheid, die wel
de beschouwing waard is. M e n ga nog eens na, wat
in § 22 gezegd is over de storing door een sterk gedempt signaal. In een ontvanger met geringe demping en scherp ingestelde terugkoppelspoel, trilt het
signaal nog na, ook al is het i n den zender reeds
uitgedempt. Hetzelfde kan zich ook ten opzichte
van een telefoniesignaal voordoen. Wanneer i n de
gemoduleerde trilling een snelle afname voorkomt,
kan de trilling i n den ontvanger te lang blijven
„ n a k l i n k e n " (de hoogfrequente trilling). Dat komt
daarop neer, dat die trilling niet meer de zuivere
copie is van het uitgezonden signaal, dus er treedt
vervorming op. Het eigenaardige timbre, dat muziek
of woorden daardoor verkrijgen, kan men dikwijls
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hooren bij ontvangers waarvan de terugkoppeling te
nauwkeurig is ingesteld „ o p den rand van genereeren". (Deze radio-jargon uitdrukking beteekent,
dat de ontvanger nog juist niet genereert). M e n
doet beter voor telefonie-ontvangst de terugkoppeling iets minder sterk te nemen.
VRAGEN:
54. G a aan de hand van § 13 na waarom
weerstand (wrijving) wel dempend werkt op een
trilling, en zelfinductie en capaciteit niet.
55. Waardoor kan i n toestellen met twee afstemketens, de primaire spoel haast steeds kleiner
zijn (minder windingen) dan de secundaire? ( § 2 4
en Hoofdstuk III).
56. Teeken het schema van een inductieven
kristalontvanger. ( D i t toestel is overigens practisch
i n onbruik geraakt).
57. Maak een dradenplan op bij het toestel
fig. 42.
58. Waarom wordt i n § 24 aangeraden eerst
den secundairen kring van een inductieven ontvanger af te stemmen? (Welke keten is het meest gedempt ?)

HOOFDSTUK VII

VERSTERKERS
§27.

Het beginsel der versterking.

De beschreven ontvangers zullen de signalen van
verschillende stations tamelijk luid i n de telefoon
weergeven, van andere, zwakke of ver verwijderde
stations zal de geluidsterkte onvoldoende blijken.
M e n zal dan het geluid dus wenschen te versterken.
E n zeker is dat het geval wanneer muziek enz. door
een luidspreker (groote telefoon met hoorn o. d.)
in een geheele kamer hoorbaar moet zijn. Hiertoe
dienen dan de verschillende soorten van versterkers.
De versterker kan direct aan de antenne geschakeld worden. D a n wordt de i n de antenne geïnduceerde E M K dus eerst „vermenigvuldigd", en
daarna wordt de aldus verkregen spanning toegevoerd aan den ontvanger. Versterkt wordt dus een
hoogfrequente trilling (gedempt eventueel, enz.)
Daarom wordt een versterker, die geschakeld is
tfrssehen antenne en detector, een hoogfrequentversterker genoemd.
Men kan ook uitgaan van één der besproken
ontvangers en het resultaat dat daar werd toegevoerd aan de telefoon, eerst nog eens door een versterker voeren. Deze na den ontvanger geschakelde
versterker krijgt, dus de stroomen te verwerken,
waaruit de hoogfrequente trilling door den telefooncondensator is weggevaagd. In dezen stroom kome'n
hechts variaties voor van lage (geluids-) frequentie.
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Dit type van versterker wordt dus taagfrequentversterker genoemd. De twee soorten versterkers
verschillen van constructie. Wanneer éénmaal verr
sterking nog niet voldoende wordt geacht kan
zonder bezwaar het verkregen resultaat nog eens
versterkt worden. Daarbij zijn verschillende combinaties mogelijk. Zeer veel gebruikt worden bijvoorbeeld de volgende combinaties: i X hoogfrequent, detector, i X laagfrequent versterkt (afgekort H . F . — D . — L . F . ) O f D . — L . F . — L . F .
of H . F . — D . — L . F . — L . F . Tusschen een
versterkingstrap H . F . en een L . F . komt steeds een
detector of detectorlamp, en nooit kcmt een trap
H . F . na een trap L . F . Daar i n eiken versterker gebruik gemaakt wordt van een drie-electrodenlamp,
ontstaan op deze wijze z.g. meerlampstoestellen
(bijv. drie- of vierlamps). Terwijl hoogfrequentversterkers en detectorlamp bijna steeds samen tot
één apparaat worden vereenigd, komen laagfrequentversterkers ook wel als alleenstaande apparaten voor. Zij kunnen dan op eiken willekeurigen
ontvanger worden aangesloten i n plaats van de
telefoon.
In beide soorten versterkers is het voornaamste
onderdeel weer een drie-electrodenlamp. In deze
functie heet de lamp dan versterker-lamp. Tegenwoordig zijn er zeer veel lampen die zoowel voor
detectorlamp als voor versterkerlamp te gebruiken
zijn. V o o r de werking als detector is (zie § 18) de
belangrijkste kwestie, dat de lamp slechts i n één
richting tusschen rooster en gloeidraad stroom door-
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"laat. In versterkers komt deze eigenschap geheel
niet tot uiting. Daar is de hoofdzaak, dat veranderingen van E M K i n den roosterkring evenredige
'veranderingen van stroom i n den plaatkring ten
gevolge hebben ( § 1 7 , fig- 29 L M e n zou deze
onderlinge afhankelijkheid i n een tabel kunnen
weergeven. Bij fig. 29 is i n den plaatkring bijv. een
batterij van 60 V o l t opgenomen. De bedoeling is
dus nu, dat tusschen rooster en gloeidraad telkens
een kleine batterij van andere spanning geschakeld
wordt, en dat telkens daarbij de veroorzaakte plaatstroom genoteerd wordt. D a n zou bijvoorbeeld de
volgende tabel kunnen ontstaan:
Rooster + , gloeidraad — , plaatbatterij 60 V o l t .
Roosterspanning
Plaatstroom
o Volt
5 m.A.
2

„

.5
8

-

7
1

„

(Rooster .—, Gloeidraad
o Volt
2 „
5 •..
7

»
v

0

,

11
+).
5 m.A.
3
0,5 „
o „

Veel overzichtelijker, en ook vollediger is het,
om van een dergelijke tabel een grafiek te maken.
Deze grafiek wordt dan de lamp-karakteristiek genoemd. E l k lamptype heeft zoo zijn eigen karakte:ristiek, die soms ook door den fabrikant wordt
• bijgeleverd, opdat de verbruiker eenigszins kan zien,
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wat de lamp onder bepaalde omstandigheden zal
doen.
In de karakteristiek (fig. 44) V
waarden
van de linker kolom langs de horizontale „as"
z

FIG.

n

d e

44

terug te vinden. Het punt op de curve, dat daar
verticaal boven ligt geeft door zijn hoogte den bijbehoorenden plaatstroom aan (langs de verticale
as af te lezen). Men zal gemakkelijk zelf na kunnen gaan, dat deze grafiek werkelijk dezelfde gegevens als de tabel bevat, en bovendien nog alle
oneindig vele tusschenliggende cijfers. Blijkbaar kan
de gloeidraad van de hier als voorbeeld gekozen
lamp nooit meer dan ca. 11 m.A. afgeven naar de
plaat. Dit is dus de verzadigingsstroom. Verder
ziet men, dat ook nooit een stroom in omgekeerde
richting door den plaatkring gaat. Deze zou dan
n.1. volgens de gebruikelijke methoden naar beneden
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moeten zijn uitgemeten. Een verandering van i V o l t
in de roosterspanning heeft hier ten gevolge een
verandering van juist i m . A . i n den plaatstroom
(n.1. daar waar de stroom nog niet maximaal of
nul wordt). De steilheid van het vrijwel rechte gedeelte der curve wordt daardoor natuurlijk bepaald.
M e n zegt nu ook, dat de steilheid van deze lamp
i m . A . per V o l t is. Dat is vrij veel. De meeste lampen zijn niet zoo steil, bijvoorbeeld varieerend van
0,2 tot 0,8 m . A . per V o l t .
A l s opzet is aangenomen, dat i n den plaatkring
een batterij van 60 V o l t is geschakeld, een vrij
willekeurige waarde. Bij gebruik van een batterij
van 100 V o l t bijvoorbeeld, zijn telkens andere
waarden van plaatstroom te verwachten, en wel
volgens het behandelde i n § 17 hoogere waarden.
Zoo ontstaat dan een tweede tabel (hier niet opgenomen), en een daarvan overgenomen grafiek. D i t
is de tweede, linker curve. Deze blijkt geheel gelijkvormig te zijn met de eerst verkregen kromme.
De plaatstroom komt natuurlijk weer niet boven
den verzadigingsstroom uit. De verandering die de
karakteristiek ondergaat, door het veranderen van
de plaatspanning zal later voor de werking i n versterkers van groot belang blijken.
Het (versterkte) resultaat, dat een lamp aflevert
heeft den vorm van een varieerenden stroom
(plaatstroom). Een daarop volgende lamp, hetzij
weer een versterker of een detector, heeft echter als
,,te verwerken materiaal" noodig een varieerende
spanning aan het rooster. Tusschen twee lampen
Het Radiotoestel in Theorie en Practijk
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is dus steeds als koppeling noodig een systeem, dat
den varieerenden stroom van é é n lamp omzet i n
een spanning ten dienste van de volgende. Deze
koppeling is i n het algemeen het verschilpunt tusschen hoog- en laagfrequentversterkers.
§ 28.

Hoogfrequent-versterkers.

Volgens de vorige paragraaf bestaat dus deze
versterker uit een drie-electrodenlamp, die eenerzijds wordt „aangestooten" door de trilling i n de
antenne, en anderzijds de versterkte reproductie
daarvan i n haar plaatkring, doorgeeft aan een
volgende lamp. Deze laatste kan dan zijn weer
een versterkerlamp, of de detectorlamp (of zelfs
een kristaldetector).
De redenen, die vroeger besproken zijn ( § 1 0
en volgende), om de antenne aan te sluiten op
een afgestemden trillingskring, blijven ook nu
bestaan. Ook hier wordt dus de wissel-EMK voor
het rooster van de versterkerlamp afgetapt van den
antenne-trillingskring, n.1. van de punten 1 en 2
i n fig. 21 enz. D i t is te zien i n het principeschema fig. 45. Redenen voor het gebruik van een
rooster-condensator en -lek zijn hier niet, en deze
onderdeelen zal men dus nooit i n een hoogfrequentversterker aantreffen. W e l is een essentieele eigenaardigheid i n dezen roosterkring het
batterijtje van 1 a 2 V o l t . Blijkbaar wordt hierdoor aan het rooster bij voorbaat een negatieve
spanning, z.g. negatieve roosterspanning aangelegd,
en wanneer nu bovendien nog de trilling i n de af-
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stemketen optreedt, wordt de totale E M K (de som
van twee) afwisselend meer of minder negatief,
maar nooit positief (zie fig. 46, een pendant van
fig. 31). Het gevolg daarvan is, dat er nooit stroom
door de lamp vloeit van rooster naar gloeidraad
( § 17), m. a. w. er is zoo een oorzaak van demping weggewerkt (§ 22). Doordat het vloeien van
dezen lekstroom verhinderd is, blijven de spanningsveranderingen aan het rooster grooter. Daar
de wisselspanning in het algemeen zeer klein is, is
ook een vrij kleine hulpspanning, 1 Volt bijvoorbeeld, reeds voldoende om het totaal steeds negatief
te houden.
Wanneer nu dus bekend is, hoe groot elk oogenblik de spanning aan het rooster is (fig. 46b) kan
men uit de lampkarakteristiek den daarbij optredenden plaatstroom vinden. Men vindt dan iets
van den aard van fig. 46c. Het is de moeite waard
dit resultaat te vergelijken met fig. 31. Men ziet
dan, dat de plaatstroom van de versterkerlamp
eventueel op een telefoon met blokcondensator geen
uitwerking zou hebben (stippellijn), en dat dus
gelijkrichting door een detectorlamp wel noodzakelijk is. Daartoe wordt de veranderlijke plaatstroom
door een tweede afstemketen gevoerd, een geval dat
geheel gelijkwaardig is met het in § 13 behandelde.
De stroom, die daar afkomstig was uit het verticale
antennegedeelte, wordt hier gerepresenteerd door
den plaatstroom. Weliswaar heeft deze laatste een
ietwat ander karakter, maar men zal bemerken dat
dit geen invloed heeft op het resultaat: n.1. het
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ontstaan van een trilling i n de tweede afstemketen. Telkens wanneer de plaatstroom afneemt,
tracht de zelfinductie zich daartegen te verzetten,

en stuwt dan het surplus, dat niet meer door de
lamp gaat, in den afstemcondensator. Telkens wanneer de plaatstroom toeneemt daarentegen, verzet
zich ook daartegen de zelfinductie. Dat w i l dus
Zeggen, dat die toename van stroom nu een weg
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moet vinden door den condensator (als doorschuiving). D i t is een doorschuiving, juist i n omgekeerde
richting als de eerste. Tusschen deze twee uitersten
ontlaadt zich telkens de condensator („veert terug")
door de trillingsketen. D i t is dus werkelijk weer
een schommeling zooals die reeds vroeger is besproken bij den roosterkring van de detectorlamp.
De trilling is hier echter aanzienlijk veel sterker.
Overigens blijkt uit het schema fig. 45, dat zich
deze koppelketen i n geheel dezelfde omstandigheden
bevindt als de roosterketen van een normalen
lampontvanger (fig. 32). Het eenige verschil is, dat
aan deze keten niet direct de trilling uit de antenne
wordt opgedrongen, maar een versterkte reproductie
daarvan. Dat w i l dus zeggen, dat ook het eindresultaat i n de telefoon zooveel maal vergroot zal zijn.
E n nog iets meer, want het is een eigenaardigheid
van de detectorlamp, dat zij nog weer iets effectiever
werkt, naarmate er een sterker beginproduct aan
wordt toegevoerd. Dat is dus een punt, dat de
hoogfrequentversterker vóór heeft bij den laagfrequentversterker: hij brengt de detectorlamp i n
gunstiger arbeids-omstandigheden.
Het zal duidelijk zijn, dat voor de gunstigste
werking de koppelketen nauwkeurig moet worden
afgestemd op de te ontvangen trilling, en dat ook
de terugkoppeling weer juist moet worden ingesteld. O m deze manipulaties te beperken, dus de
bediening eenvoudiger te maken, past men ook wel
in plaats van een afgestemde koppelketen een zelfinductiespoel alléén toe, of ook een hoogen weer-
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stand (dus één van beide weer geschakeld tusschen
3 en 4 in fig. 45). De terugkoppelspoel laat men
dan veelal inwerken op de eerste afstemketen, vóór
de versterkerlamp. Zoo verkrijgt men dan respectievelijk den smoorspoel- (d.i. zelfinductiespoel) en
den weerstands-hoogfrequentversterker. In beide
gevallen speculeert men, en niet vergeefs, op de
EMK's die in zelfinductie of in weerstand optreden
wanneer er een veranderlijke stroom door passeert.
Hiervoor kan verwezen worden respectievelijk naar
§ 11 en § 2. Deze zelfde spanningen, die overeenkomen met de stroomen waardoor zij ontstaan
(dus de plaatstroomvariaties), beïnvloeden automatisch via de punten 3 en 4 de detectorlamp (fig.
47, gedeelten uit 45).

FIG. 47

Het is van belang, te letten op de selectiviteit van
de besproken combinaties. In fig. 45 merkt men
direct de twee afgestemde ketens op. Er heeft dus
tweemaal een schifting plaats van de ontvangen
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trilling, plus eventueel een storende trilling, evenals i n een inductieven ontvanger.
T o c h blijkt i n het algemeen, dat deze schifting
minder volmaakt is dan bij den inductieven ontvanger. De oorzaak daarvan is, dat de koppelketen
toch nog onder andere omstandigheden werkt, dan
de secundaire keten van een indirecten ontvanger.
Deze laatste wordt betrekkelijk zwak aangestooten
door de inductieve werking van primaire op secundaire spoel, een werking waarvan de sterkte zelfs
te regelen is (stand van de spoelen), totdat de gewenschte trilling i n den secundairen kring vrijwel
alléén optreedt, eigenlijk ten gevolge van de voorkeur die de afgestemde kring er voor heeft. A a n den
koppelkring daarentegen, worden de te ontvangen
en de storende trilling beide i n hun volle sterkte
opgedrongen, en daardoor is er altijd wel iets meer
van de storing bij de detectorlamp merkbaar. Bij
gebruik van een koppelsmoorspoel of -weerstand
vervalt de tweede schifting geheel, omdat geen van
beide een uitgesproken voorkeur voor een bepaald
trillingsgetal heeft. Waar veel kans op storingen is,
d.i. dicht bij zenders, en aan de kust, zal het dus
noodig zijn nog een middel toe te passen om de
selectiviteit van het toestel te verhoogen: de indirecte
ontvangst. Het spreekt wel van zelf, dat dit middel
is toe te passen vóór elk type van hoogfrequentversterker. De antenne en aarde worden weer aangesloten op een eigen, den primairen trillingskring,
die inductief wordt gekoppeld met den secundairen,
den roosterkring van de versterkerlamp. Maar men
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ziet, dat dan in schema fig. 45 drie afgestemde
ketens zouden voorkomen, die na elkaar precies
moeten worden ingesteld. Het is duidelijk, dat een
dergelijk toestel niet bepaald gemakkelijk te hanteeren is voor iemand die er niet veel ervaring van
heeft. Daarom zal men in den regel bij het toepassen
van indirecte ontvangst, den afgestemden koppelkring vervangen door een smoorspoel, en zóó dus
toch weer het aantal afstemketens tot twee beperken. (Zie ook § 31).

* **
§ 29. Practische uitvoering van den hoogfrequentversterker.
Fig. 45 moet opgevat worden als een schema, dat
slechts het principe van den versterker aangeeft.
Practisch blijken eenige vereenvoudigingen mogelijk. De twee lampen kunnen immers gezamenlijk
op één gloeidraadbatterij branden. Wanneer men
deze verandering in fig. 45 aanbrengt, blijkt echter
de anodebatterij der versterkerlamp te worden kortgesloten door de verbinding van punt 4 naar den
gloeidraad van de detectorlamp. Deze verbinding
moet dus verbroken worden terwille van de anodebatterij, en toch moet er een gesloten roosterketen
blyven bestaan voor de detectorlamp. Uit dit dilemma redt men zich door in de verbinding een condensator te schakelen van bijvoorbeeld 1000 a 2000 cm.
(fig. 48). Hierdoor kan geen doorgaande stroom
van de batterij passeeren, er heeft slechts een bepaalde doorschuiving plaats, die ophoudt waar
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evenwicht ontstaat met de spanning der batterij
(§ 12). Daarna doet de wisselspanning aan den afstemcondensator deze verschuiving beurtelings toeen afnemen. De roosterkring is dus gesloten voor
deze pulsaties. Het komt in schakelingen wel meer
voor, dat een bepaalde stroomtak verbroken moet
zijn voor den stroom van een batterij (gelijkstroom), en toch wisselstroom moet kunnen passeeren. Haast steeds is daar dan een dergelijke
blokkeetingscondensator op zijn plaats.
Als tweede vereenvoudiging is in fig. 48 eveneens gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke
batterij voor de anodespanningen der twee lampen.
Dit brengt geen verdere complicaties mede. Het is
wel het beste, zooals ook is aangegeven, voor de
detectorlamp een extra verbinding naar de batterij
te brengen, zoodat deze lamp op een kleiner aantal
elementen kan worden aangesloten.
Het in fig. 48 gegeven ontvanger-type wordt
zeer veel gebruikt, alweer met toepassing van
honingraatspoelen, ofschoon den laatsten tijd het
type ook wel met ingebouwde spoelen gemaakt
wordt. Zooals men ziet zijn er in totaal steeds drie
spoelen in gebruik, en in den regel worden deze
opgesteld op de wijze die ook voor inductieve ontvangers is besproken ( § 2 3 ) . De antennespoel
wordt dan geheel weggedraaid van de tweede spoel,
want volgens het behandelde in § 28 heeft een inductieve koppeling tusschen deze kringen geen zin.
Men treft dan ook wel uitvoeringen aan, waarbij
alleen tweede en terugkoppelspoel in een dubbelen
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spoelhouder bij elkaar staan (fig. 38) en de
antennespoel afzonderlijk op eenigen afstand. De
eerstgenoemde opstelling onderscheidt zich i n uiterlijk van den inductieven honingraatontvanger (fig.
42) slechts door de aanwezigheid van een tweede
lamp (de „hoogfrequentlamp"). In dezen vorm
biedt het toestel nog een eigenaardige mogelijkheid.
Wanneer n.1. de versterkerlamp gedoofd is, zijn nog
aan de afstemketens resp. rooster en plaat van die
lamp verbonden, die overigens geheel geïsoleerd
(geen electronenstroom meer aanwezig), en dus te
verwaarloozen zijn. Wordt nu de antennespoel wel
dicht bij de spoel van den koppelkring gebracht,
dan levert het geheel blijkbaar een vrij normalen
inductieven ontvanger op, waarin dan alleen een
tijdelijk overbodige lamp voorkomt. Op deze mogelijkheid is het eerst gewezen door D r . Ir. N .
Koomans, en dit toestel is dan ook zeer populair
onder den naam Koomans-ontvanger. Het is natuurlijk duidelijk, dat men het voordeel (selectiviteit) van de inductieve ontvangst moet koopen
met de opoffering van de versterking.
Bij de beschouwing van schema fig. 45 zou men
op de gedachte kunnen komen uit de hoogf requentlamp extra profijt te trekken door ook de plaatstroomvariaties daarvan terug te koppelen naar het
eigen rooster. Op deze wijze zou men immers tweemaal na elkaar de versterkende werking van de
terugkoppeling kunnen benutten, en daarbij de
demping van den antennekring reduceeren, dus
dezen selectiever maken (§ 22). N o g aantrekkelijker
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wordt dit idee, wanrleer men ziet dat in een
Koomans-toestel de plaatkringspoel en de roosterspoel der hoogfrequentlamp door hun opstelling
naast elkaar reeds te koppelen zijn. Theoretisch is
deze redeneering geheel juist, practisch blijkt echter
iets anders het geval te zijn. Zooals reeds gezegd is,
ontstaat in den af gestemden koppelkring een vrij
sterke trilling, wat dan ook het doel van de hoogfrequentversterking is. Maar deze trilling blijkt in
den regel zóó sterk te worden, dat zij de voorgaande
roosterketen zelfs beïnvloed zonder dat daarvoor
opzettelijk een terugkoppeling is ingericht, dus zelfs
wanneer de eerste spoel geheel is opzij gedraaid.
Deze beïnvloeding geschiedt hoofdzakelijk doordat
een punt, aan den koppelkring verbonden, n.1. de
plaat der hoogfrequentlamp, zich zeer dicht bevindt
bij een dergelijk punt van den roosterkring, n.1. het
rooster. Bovendien kan de werking dan /aog toevallig versterkt worden doordat draden van de twee
ketens dicht naast elkaar loopen. Zóó kan het voorkomen dat de hoogfrequentlamp spontaan een trilling gaat genereeren wanneer de twee afstemkringen
dezelfde afstemming hebben, zonder dat men daar
iets tegen doen kan, wat natuurlijk een ongewenschte toestand is ( § 2 0 en volgende). Toch
kan men er wel iets tegen doen, indien men de
koppelingsmogelijkheid der twee eerste spoelen zóó
gebruikt, dat de stroomen daarin elkaar juist tegenwerken. Door nu de eerste spoel dichter bij de
tweede spoel te brengen wordt dan het spontaan
genereeren verhinderd. Tegenwoordig wordt in
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Koomans-ontvangers wel algemeen dit principe toegepast. Om de gewenschte tegenwerking te verkrijgen moeten de twee stroomen dus in zeer bepaalde
richting door de respectievelijke spoelen loopen. Dit
bereikt men, wanneer de spoelhouders in het schema
worden geschakeld zooals in fig. 49 is aangegeven.

FIG. 49

De cijfers verwijzen naar de punten uit fig. 48.
Om het spontaan genereeren tegen te werken
worden nog wel andere middelen gebruikt. Dergelijke schakelingen noemt men dan in het algemeen
neutrodyne schakelingen. Wanneer op deze wijze
de toevallige, niet controleerbare koppeling is opgeheven, wordt wel weer een normale terugkoppeling toegepast, die nu niet meer overbodig is. Deze
vrij ingewikkelde schakelingen vallen echter wel
buiten het terrein van deze handleiding en zullen
dus niet behandeld worden.
Van niet controleerbaar genereeren zal men niet
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veel last hebben, wanneer de hoogfrequentlamp
door een smoorspoel of een weerstand met de
detector lamp is gekoppeld (fig. 47)- Immers het
vanzelf genereeren ontstaat doordat in den nauwkeurig afgestemden tusschenkring een sterke trilling
voorkomt. Een smoorspoel, of een weerstand heeft
echter geen bepaalde afstemming, en er treden dan
ook niet die sterke trillingen in op, met kans op
onvoorziene terugkoppeling. Koppeling door middel van een weerstand wordt in hoogfrequentversterkers weinig toegepast. Smoorspoelkoppeling
komt daarentegen meer voor. De smoorspoeltjes die
daarvoor gebruikt worden zijn in den regel van
hout of eboniet gemaakte klosjes, waarop in gleuven
naast elkaar gewikkeld zijn, eenige honderden windingen dun geïsoleerd koperdraad. De hiervóór gemaakte opmerking, dat een smoorspoel geen
bepaalde afstemming heeft, is eigenlijk niet geheel
juist. Het blijkt wel degelijk, dat voor de versterking van een bepaalde frequentie de ééne smoorspoel beter is dan een andere met verschillend aantal
windingen. Daarom worden in smoorspoelversterkers soms wel uitwisselbare smoorspoeltjes gebruikt.
Nog meer ziet men smoorspoeltjes, waarvan verschillende aantallen windingen gebruikt kunnen
worden, volgens het principe van fig. 24. De
signalen van korte golflengte kunnen dan versterkt
worden met gebruik van een kleiner aantal windingen.
Wat betreft het afstemmen van de besproken
toestellen het volgende. Bij het toestel volgens fig.
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48 komen de afstemkringen overeen met den
primairen en secundairen van een indirecten ontvanger volgens fig. 41, § 23. Ook hier zal dus
meestal de eerste spoel kleiner genomen moeten
worden dan de tweede, behalve misschien in den
serie-stand van den antenne-condensator. In een
inductieven, hoogfrequent versterkten ontvanger
hebben natuurlijk zoowel eerste roosterketen als
koppelketen dezelfde spoel noodig als in fig. 41 de
roosterketen. De antennespoel is weer kleiner.
Bij het afstemmen stelt men in den regel den
koppelkring het eerst in, omdat deze door de aanwezigheid van een terugkoppeling het „scherpst"
afstemt. Intusschen moeten de afstemmingen der
beide kringen wel voortdurend ongeveer met elkaar
kloppen, wat men volgens het voorgaande kan
controleeren, doordat dan het toestel zeer gemakkelijk genereert, dus zelfs met zeer zwakke terugkoppeling. De tusschenkring wordt afgestemd,
terwijl nog juist geen genereeren optreedt, en de
antennespoel geheel is weggedraaid bij een Koomanstöestel. Daarna wordt de antennekring afgestemd,
en wanneer hierbij genereeren optreedt, kan dit
onderdrukt worden, door nu gebruik te maken van
de tegenkoppeling der twee eerste spoelen. Bij weerstands- of smoorspoelversterking begint men met
den antennekring (of secundairen) omdat dan juist
deze de minste demping heeft. Een Koomansontvanger kan zeer goed afgestemd worden als
inductieve ontvanger, dus met gedoofde hoogfrequentlamp. Daarna wordt de eerste spoel geheel
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weggedraaid, de versterkingslamp ingeschakeld, en
de twee kringen nog iets nagesteld.

* **
§ 30.

De graad van

versterking.

Het ligt voor de hand, eens na te gaan „hoe
groot" de uitwerking van de versterkerlamp, bijvoorbeeld i n fig. 45 is- Daartoe moeten dus de
spanningen aan het rooster van de tweede lamp
vergeleken worden met de oorspronkelijke aan de
eerste lamp. Die verhouding kan men zeer terecht
den versterkings-graad *) van den hoogf requentversterker noemen, en i n het algemeen zal men trachten, dezen zoo hoog mogelijk op te voeren.
In § 27 is er terloops op gewezen, dat de zelfinductie i n de koppelketen (dus eventueel ook van
een smoorspoel alléén) zich verzet tegen variaties
i n den plaatstroom van de hoogfrequentlamp. D i t
is een eigenschap trouwens van alle koppelsystemen,
dus bijvoorbeeld ook van een weerstandskoppeling.
Immers de bedoeling is steeds, dat i n het koppelsysteem een E M K optreedt zoodra de stroom er i n
tracht te veranderen, om deze E M K dan te gebruiken ten behoeve van de volgende lamp. Maar bovendien blijkt dan dat deze E M K i n richting tegen den
stroom i n is gericht, dus de variatie tegenwerkt. N u
is het de vraag, of voor het geheel tegengaan van
de variatie een kleine, of een groote E M K noodig
is. Is er slechts een kleine noodig o m de variaties
*) Er bestaat wel eenige bedenking tegen dezen term. Vooral in de
Duitsche litteratuur, wordt er meestal een iets verschillend begrip
mede aangeduid. De Hollandsche term „versterking" alléén, kan echter
tot misverstand leiden.
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geheel te onderdrukken, dan kan men niet verwachten, dat er ook ooit een grootere op zal treden.
In tegendeel, want wanneer ooit die E M K optrad,
zou haar oorzaak reeds opgeheven zijn. Het is dus
beter, als er een grootere E M K toe noodig is, want
dan kan er ook een grootere voorkomen voor de
tweede lamp.
Aan de hand van de lampkarakteristiek fig. 44
zal dat wat nader bezien worden. Verondersteld
wordt een anodebatterij van 100 Volt, en een
negatieve roosterspanning van 5 Volt (beide natuurlijk voor de hoogfrequentlamp). De plaatstroom is dus 5 m.A. Tengevolge van een trilling,
die nu verondersteld wordt te beginnen, ontstaat
nu snel in den roosterkring nog een spanning van
5 Volt (tusschen 1 en 2), maar die het rooster
positief zou maken. De totale roosterspanning
wordt dus juist o Volt. Een plaatstroom van
10 m.A. zou daar het gevolg van zijn. Zou het
gevolg zijn, want de koppelketen ageert tegen deze
snelle verandering, en levert een E M K , tegen de
100 Volts batterij in gericht. Het is- dus, alsof er
een kleinere batterij in den plaatkring staat. En nu
ziet men, alweer uit de karakteristiek, dat wanneer
dit totaal 60 Volt was geworden, de stroom weer
op 5 m.A. zou zijn teruggebracht. M.a.w. wanneer de koppelketen bij machte was, zich met een
tegenspanning van 40 Volt te weer te stellen, zou
de plaatstroom werkelijk niet veranderen. Deze
40 Volt is natuurlijk een ideaal, dat nooit bereikt
wordt, daar er altijd een kleine plaatstroomvariatie
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over moer blijven om de spanning te veroorzaken.
Maar wel kan men zeggen, dat bij een roosterspannings-variatie van 5 V o l t , de allerhoogste plaatspanniags-variatie 40 V o l t is, dus acht maal zoo
groot. M e n zegt dan, dat van deze speciale lamp
de versterkingsfactor 8 is. Bij geen der besproken
koppelingssystemen kan dus de totale versterkingsgraad grooter worden dan de versterkingsfactor van
de gebruikte versterkerlamp. Een zeer normaal getal daarvoor is 8 a 10, maar het zal duidelijk zijn,
dat men getracht heeft deze grens uit te breiden, en
zoo komen er speciale lampen voor met veel grooter
versterkingsfactor, bijv. 20, 25, en zelfs nog hooger. Intusschen zal het duidelijk zijn, dat een
dergelijke hooge versterkingsfactor niet de eenige
voorwaarde is voor een groote versterking. Immers
als tweede eisch komt daar nog bij, dat het koppelsysteem nu ook werkelijk i n staat is, de vereischte
tegenspanningen te leveren onder invloed van nog
slechts kleine stroomvariaties. Dat komt daarop
neer, dat men gebruik maakt van koppelweerstanden van hooge waarde (na een bepaalde waarde
treedt echter niet veel verbetering meer op) of van
smoorspoelen met groote zelf-inductie. E n bij gebruik van een afgestemde koppelketen moet daarin
.gemakkelijk een trilling ontstaan, want een sterke
trilling levert ook een hooge tegenspanning aan de
zelfinductiespoel op. Dus den kring weinig demping geven, terugkoppelen (zie fig. 45) en juist
afstemmen. Bovendien de zelfinductie groot kiezen
(dus capaciteit klein).

i8o

VERSTERKERS

V o o r smoorspoelversterkers is het volgende nog
van belang. Wanneer door een zelfinductiespoel een
wisselstroom gestuurd wordt, induceert deze weer
in de windingen zelf kleine tegenspanningen, waarvan i n het algemeen de som aan de uiteinden van
de spoel op één of andere wijze merkbaar wordt
(§ 3 en 11). Maar ook i n elke winding afzonderlijk ondervindt de stroomvariatie dus reeds tegenstand, en indien daar gelegenheid toe was zou de
stroom dus de windingen trachten over te slaan.
Deze gelegenheid is er nu wel eenigszins, doordat
de windingen direct naast elkaar gewikkeld zijn,
slechts gescheiden door het zeer dunne isolatielaagje
van het koperdraad. Evenals bij een trillingskring
zal nu telkens een toename i n den stroom trachten
haar weg te vinden, niet door de geheele winding,
maar als een elastische verschuiving door de isolatie
( § 1 2 ) van winding op winding. Bij een daarop
volgende afname i n de stroomsterkte veert dan die
verschuiving weer terug. De windingen, en nog
erger geheele opeenvolgende lagen der wikkeling,
worden dus gedeeltelijk overgeslagen tengevolge van
de verdeelde capaciteit i n de spoel, en het is alsof er
een stroombaan buiten langs de spoel bestaat. Doordat een gedeelte van den totalen stroom daarlangs
vloeit, levert een dergelijke smoorspoel ook
niet de volle tegen-EMK, die zij zonder
deze eigenschap zou leveren. O m de verdeelde
capaciteit zooveel mogelijk te beperken, worden smoorspoelen dan ook in schijven naast
elkaar gewikkeld, zoodat de uiteinden der wikke-
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ling zoover mogelijk van elkaar verwijderd zijn.

VRAGEN:
59. Waarom komen in meerlampstoestellen
nooit hoogfrequentlampen voor in de schakeling
na laagfrequentlampen ? Waarom kan niet een
laagfrequentversterker direct na een hoogfrequentversterker geschakeld worden, zonder tusschenkomst
van een detectorlamp?
60. Teeken op schaal (op geruit papier bijv.)
een grafische voorstelling als fig. 46, voor het geval dat in de roosterketen een E M K optreedt met
amplitude 1 Volt. Hiervoor gebruik maken van
karakteristiek fig. 44. Negatieve roosterspanning
3 Volt, plaatspanning 60 Volt.
61. Dezelfde opgave als 60, maar bij een negatieve roosterspanning van 4 Volt. Vergelijk den
plaatstroom nu met de E M K tusschen 1 en 2. Is
het nog een getrouwe copie? Is het gebruik van te
groote negatieve roosterspanning dus aan te raden?
62. Teeken het schema voor een inductieven
ontvanger met hoogfrequente smoorspoel-versterking. Denk aan de opmerking in § 28 over de
terugkoppeling.
63. In het schema fig. 48 (eventueel met
smoorspoel- of weerstandskoppeling) komt eigenlijk één blokcondensator te veel voor, die uitgespaard kan worden, n.1. die tusschen punt 4 en
gloeidraad van de detectorlamp. Ga in het schema
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na, waarom men deze verbinding kan open laten.
Is er een andere weg naar den gloeidraad?
64. In § 26 en 27 is gewezen op een belangrijk verschil tusschen de lamp als detector en als
versterker, bestaande in het wel, respectievelijk niet
voorkomen van roosterstroom in de lamp. Verklaart dit misschien waarom in fig. 45 en 48
kring I aan de negatieve en kring II aan de positieve zijde van den gloeidraad is aangesloten?
65. Tracht uit de karakteristiek van een willekeurige lamp (Radio-advertenties, of in lampverpakkingen, brochures enz.) zelf den versterkingsfactor uit te rekenen (§ 30).

* **
§ 31. Laagfrequent-versterking.
Zooals reeds is gezegd (§ 27), is er eigenlijk geen principieel verschil tusschen hoog- en
laagfrequentversterking. Alleen krijgen beide versterkers ander „materiaal" te verwerken, n.1. wisselstroomen van zeer uiteenloopend periodental. Het
gevolg daarvan is, dat in beide soorten versterkers
de overeenkomstige onderdeelen, en wel hoofdzakelijk de onderdeelen die voor de „koppeling"
dienen, verschillend gedimensioneerd en uitgevoerd
zijn. Bij den weerstand-gekoppelden versterker is
dat niet het geval, omdat elke weerstand zich zoowel
voor hoog- als voor laagfrequente trillingen op
dezelfde wijze gedraagt.
Fig. 50 geeft het principeschema van een laagfrequent-versterker met weerstandskoppeling. De
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stroom uit den ontvanger, die anders door een telefoon gevoerd zou worden, doorloopt nu een weerstand. Tusschen de uiteinden daarvan (weer ter
vergelijking 3, 4 genoemd) moet dus blijkbaar weer
een E M K bestaan, evenredig met dien stroom,
immers dit is steeds de voorwaarde voor het bestaan

FIG.

50

van een stroom (zie ook de wet van Ohm, § 2).
Het is weer dit spanningsverval langs den koppelweerstand, dat het rooster van een versterkerlamp
aanstoot, en daarmede den plaatstroom beïnvloedt,
die nu door de telefoon wordt gevoerd. Deze plaatstroomvariaties zijn dan de vergroote copieën van
de stroomen die men direct uit den ontvanger verkrijgt. In dezen versterker is om dezelfde reden als
bij den hoogfrequentversterker, het rooster bij
voorbaat aan een negatieve spanning gelegd.
Met succes kan men den weerstand tusschen 3 en
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4 vervangen door een smoorspoel. N u treden verschilpunten met den hoogfrequentversterker op.
De laagfrequente stroomen veranderen n.1. niet zoo
snel als de hoogfrequente. Daardoor induceeren zij
in een zelfde spoel niet zoo hooge E M K ' s (§ 3).
Tenzij men het magnetisch veld i n de spoel (immers
de schakel tusschen stroom en geïnduceerde spanning) kan versterken, of het aantal windingen der
spoel kan vergrooten. Beide middelen worden bij
laagfrequent-smoorspoelen toegepast. M e n wikkelt
spoelen van eenige duizenden windingen dun draad,
en brengt daar bovendien een kern i n van ijzer. D i t
ijzer heeft het eigenaardige, en niet eenvoudig te
verklaren gevolg, dat een aanzienlijk veel sterker
veld ontstaat.
De besproken smoorspoel is volgens fig. 50 geschakeld i n den plaatkring van de detectorlamp i n
den ontvanger, immers zij heeft daar de telefoon
vervangen. N u is i n § 29 afgeleid, dat de E M K
tusschen 3 en 4 nooit meer kan bedragen dan een
bepaald bedrag (versterkingsfactor van de detectorlamp) maal de roosterspanningsvariaties. Veronderstelt men eens een detectorlamp met een versterkingsfactor 6, waaraan door een signaal een roosterspanning van Yi V o l t wordt toegevoerd. Dan kan
men dus onder zéér gunstige omstandigheden tusschen 3, 4 een spanning van ten hoogste 3 V o l t
verwachten. Dat is dus een E M K , die door het
wisselveld i n de ijzerkern van de smoorspoel geinduceerd wordt i n de wikkeling zelf (§ 11). N u
kan men echter om datzelfde magnetische veld een
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tweede spoel aanbrengen (dus bijv. gewikkeld om
de eerste wikkeling). Wanneer men die tweede
spoel bijvoorbeeld viermaal zooveel windingen
draad geeft als de eerste, wordt de daarin geïnduceerde spanning ook viermaal zoo groot, dus i n
het gekozen voorbeeld 12 V o l t .
Het is wel een aantrekkelijk idee deze 12 V o l t
aan de versterkerlamp toe te voeren i n plaats Van
de 3 V o l t .
Men kan dan immers ook een viermaal zoo groot
effect i n de telefoon verwachten. Inderdaad leidt
dit systeem tot zeer effectieve versterkers. De veranderde smoorspoel heeft reeds buiten de radiotechniek den naam transformator. Immers zij transformeert (vormt om) de spanning i n de eerste
wikkeling (primaire) i n een hoogere spanning i n
de tweede wikkeling (secundaire).
De principeschakeling, die nu wel duidelijk z a l
zijn, geeft fig. 51. O m practische redenen zijn de
spoelen naast elkaar en niet om elkaar geteekend.
De verticale streepjes duiden op de aanwezigheid
van een ijzerkern.
In het algemeen leent de laatste (of de smoorspoel-) versterker zich het best om direct op den
ontvanger te worden aangesloten. O m met weerstandskoppeling een goed effect te bereiken heeft
men n.1. zeer hooge weerstanden noodig (bijv.
50.000 O h m ) en dit heeft weer een ongunstigen
invloed op den ontvanger. De weerstand van een
smoorspoel of een transformator is aanzienlijk veel
lager.
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De primaire wikkeling van een transformator
(evenals die van een smoorspoel) is daardoor bepaald, dat vergrooten van het aantal windingen
boven een bepaald bedrag niet veel verbetering
geeft ( § 3 0 ) . N u zou men geneigd zijn, de secundaire zoo groot mogelijk te maken. Practisch gaat

FIG.

51

men echter met het omzettingsgetal (hierboven 4)
nooit veel hooger dan 4 of 5. Bij nog grooter aantal windingen op de secundaire zou er tusschen de
verschillende lagen een zoo groote capaciteit gedistribueerd worden (§ 30), dat een groot gedeelte van
de geïnduceerde spanning zich daarin verliest.
O o k de fabricatie zou moeilijkheden opleveren.
Het i n § 30 behandelde doet reeds vermoeden,
dat het met de eigenschappen van de voorgaande
lamp samenhangt, of men een koppelweerstand van
hooge of lage waarde gebruikt, respectievelijk een
transformator, die hooge of lage tegenspanning
levert. Immers men zou met deze tegenspanning
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hoogstens zoover kunnen gaan, dat de plaatstroomvariaties juist weer onderdrukt zouden worden. O f
men daar een groote spanning (dus groote weerstand of transformator met veel primaire w i n d i n gen) voor noodig heeft, moet de karakteristiek
leeren. In het algemeen kan men zeggen, dat men
een grooten weerstand moet gebruiken, wanneer
plaatspanningsvariaties niet zoo grooten invloed op
den plaatstroom hebben. In fig. 44 geeft een variatie
van de plaatspanning met 40 V o l t bijvoorbeeld
een plaatstroomverandering van 5 op 10 m . A . (of
van 3 op 8 enz.) Deze veranderingen verhouden
zich dus als 40 V o l t tot 0,005 A m p . , of i n getalwaarde uitgedrukt is deze verhouding dan 8000,
Zij wordt de inwendige weerstand van de lamp genoemd. Wanneer deze verhouding groot is moet
dus ook het koppelsysteem bij machte zijn een
hooge tegenspanning te leveren. Bij het gegeven
voorbeeld zou een koppelweerstand van 20 k
30.000 ü of een normale transformator wel
effectief zijn. Bij een lamp met c a . 20.000 Q
inwendigen weerstand (zeer normaal) kan men
een transformator gebruiken, of een koppelweerstand van 60- a 100.000
Q B i j moderne, zeer
speciale versterkerlampen kan men een inwendigen
weerstand varr*bijv. 160.000 Q aantreffen, en
dan is een koppelweerstand van millioen O h m
best te gebruiken. Een transformator of smoorspoel
kan echter de nu benoodigde tegenspanning niet
meer opleveren, en de lamp dus ook niet tot het
uiterste uitbuiten. W e l misschien een afgestemde
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kring (in een hoogfrequentversterker), maar dan
alléén wanneer deze goed is, en vooral zéér juist
is afgestemd. Een lamp met hoogen inwendigen
weerstand maakt een hoogfrequentversterker dus
critisch van afstemming en daarmede ook selectief
(§ 28).

* * *
§ 32. Practische uitvoering van laagfrequentversterkers.
In de figuren 50 en 51 zijn aan de versterkers
eigen gloeistroom- en anodebatterijen toegedacht.
D i t is overbodig. Practisch moeten ontvanger en
versterker het samen met één gloeistroom- en één
anodebatterij doen. De principe-schema's ondergaan
dan eenige wijzigingen. Bovendien komt het zeer
veel voor, dat het product van één versterker nog
eens door een tweeden gevoerd wordt. Dat is dus
versterking i n twee trappen. F i g . 52 en 53 geven
nu twee veel voorkomende gevallen, waaruit eventueel andere combinaties wel zijn af te leiden.
Fig. 52 geeft een versterking in twee trappen.
Eerste smoorspoel-gekoppeld, tweede door weerstand. Het gebruik van gemeenschappelijke batterijen maakt het noodig de roosters der versterkerlampen door blokcondensatoren te beschermen
tegen de positieve spanning der plaatbatterij. Die
roosters moeten integendeel negatief zijn, en daarom wordt extra negatieve spanning door een hoogen
weerstand toegevoerd (zie ook § 3 3 ) . De blokcondensatoren hebben bijv. een capaciteit van

LAAGFREQUENT-VERSTERKERS

189

0.25 mF (micro-farad), de weerstanden zijn van
ongeveer millioen Ohm, en van het type fig. 36.
Duidelijkheidshalve zijn twee afzonderlijke batterijtjes geteekend voor negatieve roosterspanning (4
a 8 V . ) Maar ook deze kunnen natuurlijk tot één
samengetrokken worden (fig. 53). De twee besproken weerstanden moeten verhinderen, dat de
te versterken roosterspanningen direct naar de gloeidraden weglekken, vandaar de hooge waarden.
Evenals bij den hoogfrequentversterker is besproken
(§ 29), zijn hier de roosterketens der versterkerlampen over de plaatbatterij aan de gloeidraden
verbonden (vraag 63). Er is dus weer een blokkeeringscondensator weggelaten.
Deze bijzondere maatregelen behoeven niet genomen te worden, wanneer transformatoren gebruikt worden, doordat de verschillende plaat- en
roosterketens elk afzonderlijke wikkelingen op de
transformatoren hebben. Dit vereenvoudigt de
schakeling dus, zooals uit fig. 53 ook blijkt.
Men lette hier nog op de gemeenschappelijke
roosterbatterij, bestaande bijvoorbeeld uit twee in
serie geschakelde zakbatterijtjes van 4 Volt.
Een versterker-transformator is afgebeeld in
fig. 54. In het midden de spoel, waarin de twee
wikkelingen niet afzonderlijk te onderscheiden zijn.
In de (verticale) holte van de spoel is een kern gestoken, die zich dan aan weerszijden van de spoel
ombuigt en sluit. De vorm is dus hier een liggende
acht, vierkant uitgevoerd. Heel dikwijls echter sluit
zich het ijzercircuit slechts aan één zijde van de
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spoel. De kern is opgebouwd uit dunne plaatjes
van een speciaal soort ijzer (met een groot silichlmgehalte) om te voorkomen, dat ook i n de kern
stroomen geïnduceerd zouden worden, die verliezen

FIG.

54*)

zouden beteekenen. Een smoorspoel heeft hetzelfde
uiterlijk. Echter is slechts één wikkeling, dus ook
slechts één paar aansluitklémmen aanwezig.
In smoorspoelen voor hoogfrequenwersterkers
komt geen ijzer voor, omdat de aanwezigheid daarvan een eenigszins stremmenden invloed heeft op
het veranderen van het magnetisch veld. Het zal
duidelijk zijn, dat deze invloed het grootst is voor
de zeer snelle veranderingen, die bij de hooge fre*) Cliché van de firma Posthumus te Baarn. D« nieuwere uitvoering
is door een metalen kap omgeven.
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quenties voorkomen. Bij de laagfrequente stroomen
kan men er genoegen mede nemen.
De koppelingsweerstanden zijn uitgevoerd als
fig. 36 aangeeft. In den regel zijn waarden van
50.000 a 100.000
Q te gebruiken, maar bij
enkele speciale lampen veel meer, tot zelfs millioen
O h m toe.
U i t het behandelde van § 30 bleek, dat het gebruik van transformatoren nog eens tot een extra
versterking voert. Het daar behandelde voorbeeld
gaf wel een zeer ideale voorstelling van het geval.
Practisch zou van een versterking van Yi V o l t op
12 V o l t niet veel komen, doordat ten eerste de
versterkingsfactor (hier 6) nooit volkomen bereikt
wordt, en doordat de omzetting i n den transformator met verliezen gepaard gaat. Maar wel kan
men zeggen, dat i n het algemeen de transformatorkoppeling effectiever w e r k t ' dan de weerstandskoppeling, tenzij men misschien gebruik maakt van
een speciale lamp, zooals i n § 31 behandeld is. "De
i n het voorbeeld gekozen lamp heeft n.1. een versterkingsfactor 33, en wanneer men nu dit ideaal
( § 30) nog maar benadert met een totale versterking van 20 is dat een resultaat, dat concurreeren
kan met menigen transformatorversterker.
Wat nu betreft de practische resultaten met versterkers kan het volgende gezegd worden. Wanneer
men ontvangt met een toestel zooals beschreven is
i n Hoofdstuk V , kan het geluid i n de telefoon bij
vele stations te zwak zijn. Zooals reeds behandeld
is, wordt dan meestal een hoogfrequentversterker
Het Radiotoestel in Theorie en Practijk
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voorgeschakelde iets wat bij secundaire ontvangst
aanleiding geeft tot een tamelijk gecompliceerde
bediening. Daarom wordt in plaats van de hoogfrequent-versterking zeer veel de voorkeur gegeven
aan één trap laagfrequentversterking, in het toestel
zelf ingebouwd. De versterkerlamp is dan meestal
op een transformator aangesloten. De lezer zal wel
geen moeite hebben het schema fig. 53 dienovereenkomstig met één trap te verminderen. Wat het
resultaat betreft, kunnen goedgebouwde hoog- en
laagfrequentversterkers wel met elkaar overeenkomen. Het resultaat, dat men met dergelijke tweelampsontvangers van sommige stations verkrijgt, is
nu zóó sterk, dat men er al gauw over gaat denken,
dit nog éénmaal te versterken, zoodat men het uit
een luidsprekende telefoon door de geheele kamer
kan laten klinken. De mogelijke combinaties zijn
dan: H F . , D., L . F . of D., L.F., L . F . die beide
zeer veel voorkomen en uitstekende resultaten kunnen geven. Bij secundaire toestellen heeft de laatste
combinatie misschien wat vóór. Er is dan iets voor
te zeggen de tweelampsversterker als een afzonderlijk apparaat uit te voeren, dat op elk toestel is aan
te sluiten. (Stippellijnen in fig. 52 en 53). De
wensch om nu ook nog de zwakkere stations voldoende sterk uit den luidspreker te hooren, voert
tot het gebruik van een derden trap versterking.
Dikwijls ook moet deze dienen om verliezen door
minder zorgvuldige fabrikatie te dekken. Nu geeft
het vooral bij transformatorkoppeling nog al eens
moeilijkheden, wanneer men driemaal na elkaar
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laagfrequent versterkt. Met weerstandskoppeling
gaat dit beter. Intusschen wordt in vierlampstoestellen meestal gebruikt de combinatie H.F., D.,
L.F., L.F. Dus bijvoorbeeld een Koomans-ontvanger met twee transformatorgekoppelde laagfrequentlampen. Wanneer de laagfrequentversterker bij het
ontvangtoestel wordt ingebouwd is het beslist aan
te raden den versterker een eigen gedeelte in de kast
te geven, en bij de opstelling der onderdeelen den
bouw van het schema eenigszins te volgen (zie ook
§ 23).
Wanneer een toestel met zooveel lampen is toegerust, dat weergave door een luidspreker mogelijk
is, zal het toch wel voorkomen, dat men eenvoudig
door de telefoon wenscht te luisteren, al was het
maar alleen gedurende het afstemmen van het toestel. Voor de telefoon gebruikt men dan natuurlijk
nooit de volle versterking, hoogstens detector plus
éénmaal versterking. De resteerende lampen worden
dus gedoofd en de telefoonaansluiting komt in den
plaatkring van de tweede lamp te liggen (of beter,
vervangt daar transformator of koppelweerstand).
Er bestaan schakelaars, die deze verschillende veranderingen met één handgreep tot stand brengen.
Zij geven echter aanleiding tot zeer gecompliceerde
schakelingen met de mogelijkheden van fouten en
storingen. Het is daardoor de vraag of misschien
niet eenvoudiger oplossingen de voorkeur verdienen,
al is daarbij de bediening dan ook niet meer tot één
handgreep beperkt.
* * *
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§ 33.

Vervorming

in versterkers.

Terwijl de hoofdzaak van een versterker is, dat
hij zoo sterk mogelijk zal versterken, volgt direct
daarop de eisch, dat hij dit zonder vervorming zal
doen. In vraag 61 is daar reeds op gewezen. F i g . 55

is het antwoord op die vraag. M e n ziet dat door
verkeerde keuze van de hulproosterspanning, de
plaatstroom niet meer een getrouwe copie is van de
rooster-EMK. M e n begrijpt, dat dit bij de versterking van telefoniesignalen (muziek, spreken enz.)
ontoelaatbaar is. De totale roosterspanning mag
dus nooit zooveel bedragen, dat men met den
plaatstroom „ o p de kromming van de karakteristiek komt". Bovendien mag men ook nooit een
positieve spanning aan het rooster verkrijgen (zie

VERVORMING IN VERSTERKERS

197
§ 28) omdat dan sommige oogenblikken roosterstroom zou vloeien en andere oogenblikken weer
niet, waardoor weer ongelijkmatige versterking zou
optreden, dus vervorming.
Bij de karakteristiek fig. 44 valt dus het volgende
op te merken:
Bij een plaatspanningsbatterij van 60 Volt kan
de lamp een roosterspanning versterken die hoogstens varieert tusschen — 4 en o Volt. Het beste is
dus 2 Volt negatieve roosterspanning, waarbij een
wisselspanning met maximaal-waarden van 2 Volt
verwerkt kan worden. Dit is voor een hoogfrequentversterker meer dan voldoende.
Aan het rooster van de tweede lamp in een meerlampstoestel komen echter zeer waarschijnlijk reeds
hoogere spanningen voor. Maar ook dan geeft
fig. 44 nog uitkomst, n.1. als men 100 Volt plaatspanning ter beschikking heeft. Dan mag blijkbaar
de roosterspanning varieeren tusschen 9 en o Volt.
Dus een hulpspanning van ca. 4,5 Volt en een
maximaal te versterken wisselspannings-amplitude
van eveneens 4,5 Volt. Dit verklaart dus de aanwezigheid der verschillende roosterspanningen in
fig. 52 en 53, een mogelijkheid, die vooral ge wenscht
is, wanneer men twee verschillende lamptypen gebruikt. Als derde lamp is ook het laatste voorbeeld
zeker niet bruikbaar, omdat daar nog hooger
roosterspanningen optreden. Opvoeren van de
plaatspanning helpt nu niet meer, omdat de plaatstroom nu reeds tusschen twee bochten varieerde.
Het eenige middel om vervorming te voorkomen is,
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dat men als laatste lamp een speciale eindlamp kiest,
die meer ruimte heeft voor de roosterspanningsvariaties. Bij een dergelijke lamp ligt bijvoorbeeld
met 100 Volt plaatspanning de benedenbocht bij
— 20 of zelfs — 3 0 Volt roosterspanning, dit
laatste voor het geval dat men wel zeer sterke
signalen te verwerken krijgt. Helaas moet men nu
ook een roosterbatterij van wel 10 of 15 Volt gebruiken, en is de versterkingsfactor bij dergelijke
lampen vrij laag. Daar is echter niets aan te doen.
Aan den anderen kant geven deze lampen zeer sterke
plaatstroomvariaties.
Er gaan wel eens typen onder den naam eindlamp, die toch nog een vrij smalle karakteristiek
hebben, en die dus op te vatten zijn als eindlamp
in een drielamps-combinatie. Het is natuurlijk een
onlogisch beginsel om dan in een vierlampsontvanger het geluid zoodanig te drukken (door aanbrengen van lekken of andere fouten), dat de te
kleine lamp het eindresultaat toch weer verwerken
kan. De besproken vervorming (fig. 53) neemt men
practisch waar als een leelijk, schril geluid in de
sterkste tonen die uit den luidspreker komen. Men
moet intusschen wel eenige routine hebben, om dan
uit te zoeken welke lamp verkeerd gekozen is, of
verkeerde roosterspanning heeft. De door den fabrikant geleverde karakteristieken zijn hier van veel
nut, wanneer zij juist zijn.
Een tweede soort vervorming bestaat in het
ongelijk versterken van wisselspanningen van verschillende frequentie. Dit slaat dus op de laag-
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frequentversterking van muziek, waar immers
allerlei tonen van verschillend periodental in voorkomen. Reeds eenige malen is er op gewezen, dat
een smoorspoel en ook een transformator (primaire
wikkeling n.1.) een hoogere tegenspanning levert
bij de hoogere frequenties. Deze worden dus in den
regel het best versterkt, hetgeen aanleiding geeft
tot een hoog timbre van de weergegeven muziek.
Weerstanden hebben deze voorkeur voor bepaalde frequenties niet, en daarom zijn er technici die
beslist anti-transformator (of -smoorspoel) zijn.
Intusschen is de weerstandsversterker nooit absoluut zonder vervorming en zijn er weer omstandigheden die den transformator te hulp komen.
Men kan n.1. den transformator zóó ontwerpen, dat
de versterkingsgraad al aardig het ideaal, den versterkingsfactor, benadert (§ 30) bij de lage tonen.
Dan kunnen de hoogere tonen onmogelijk heel veel
meer bereiken. Dit is het effect waarop de moderne
„kwaliteitsmerken" berekend zijn, maar men zal
begrijpen, dat het afhankelijk is van de lamp die
vóór de transformatie gebruikt wordt.
Een tweede effect, dat veel minder secuur werkt,
en zelfs wel fataal kan zijn, is dat de spanningen
van hooge frequentie eerder neiging hebben weg te
lekken door de gedistribueerde capaciteit van de
secundaire wikkeling (§ 3 0 ) . Zij kunnen te zwak
worden.
Ten laatste kan ook de gebruikte luidspreker
voorkeur hebben voor bepaalde tonen, en dat is
iets waar natuurlijk bij aankoop op gelet moet
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worden. Intusschen gelukt het ervaren constructeurs soms, verschillende van de genoemde effecten
tegen elkaar uit te spelen, dus met elkaar te compenseeren, en zoo een buitengewoon goed resultaat
te verkrijgen.

HOOFDSTUK VIII

HULPAPPARATEN
§ 34.

Plaatspanning-apparaten.

De meer-lamps-toestellen (3- en 4 lamps-)
verbruiken zooveel plaatstroom, dat de anodebatterij dan vrij spoedig uitgeput is. Het normale
soort droge batterij is inderdaad voor een dergelijke aanhoudende stroomlevering niet geschikt.
Bovendien zijn hooge spanningen (100 a 200
V o l t ) dus dure batterijen noodig. Daardoor is
men er toegekomen, den van het lichtnet beschikbaren stroom om te zetten i n een stroom, die voor
de lampen van den ontvanger geschikt is, ofschoon
daar ook weer een vrij kostbaar plaatstroomapparaat voor noodig is.
Immers het lichtnet verschaft wisselstroom
(§ 4 ) , terwijl voor den ontvanger een zeer constante stroom i n één richting noodig is. De wisselstroom, die telkens van richting omkeert, moet
dus in één richting onderdrukt worden, en i n
de andere richting worden doorgelaten naar het
ontvangtoestel. Daar dit tot een stootsgewijze
stroomlevering leidt (50 maal per seconde), worden de stroomstooten eerst voorloopig opgenomen
in een condensator van groote capaciteit, die dan
den stroom weer geleidelijk afgeeft aan den ontvanger (vergelijk den blokcondensator, § 15)D i t principe is aangegeven i n schema fig. 56.
De wisselstroom wordt niet direct gebruikt,
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m a a r gevoerd d o o r de p r i m a i r e w i k k e l i n g v a n een
specialen t r a n s f o r m a t o r .

( § § 3 1 en 3 2 ) . E r o n t -

staat dus een w i s s e l v e l d i n de k e r n , dat weer een
w i s s e l s p a n n i n g i n een secundaire w i k k e l i n g i n d u ceert, b i j v . v a n

200 V o l t .

Deze spannning

mag

d u s slechts i n é é n r i c h t i n g s t r o o m k u n n e n leveren

FIG.

a a n d e n condensator

56

C i . D a a r o m is i n de s t r o o m -

b a a n het traject g l o e i d r a a d - p l a a t v a n een electrodel a m p geschakeld, d a t z o o a l s m e n weet i n de h i e r genoemde r i c h t i n g geen s t r o o m d o o r l a a t

(§

17).

D i k w i j l s w o r d t h i e r v o o r g e b r u i k t een versterkere i n d l a m p w a a r b i j p l a a t en rooster a a n elkaar v e r bonden

worden.

E e n speciale g e l i j k r i c h t e r l a m p v e r d i e n t echter de
v o o r k e u r . D e g l o e i d r a a d v a n deze l a m p w o r d t v a n
s t r o o m v o o r z i e n d o o r een a f z o n d e r l i j k e
w i k k e l i n g o p den t r a n s f o r m a t o r ,

secundaire

w a a r i n een

schikte spanning geïnduceerd w o r d t .

(Bijv.

ge-

2 of

4 V o l t ) . D o o r dezen g l o e i s t r o o m te regelen met een
w e e r s t a n d , geeft m e n de g e l i j k r i c h t e r l a m p meer o f
minder

geleidingsvermogen

v o o r den

stroom,

en
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heeft men dus de sterkte van de stroomlevering
aan Q in de hand, en daarmede ook die van C i
naar de toestelklemmen.
C i fungeert dus eigenlijk als anode batterij, die
echter niet bepaald een constante spanning heeft.
Om nu te zorgen, dat toch de stroomafgifte naar
het toestel constant is, voert men deze door de
zelfinductiespoel L , die zich tegen elke stroomvariatie verzet (§ 11). Deze smoorspoel heeft een
groot aantal windingen en heeft bovendien nog
een ijzerkern, ter versterking van het magnetisch
veld. De stroomlevering naar de klemmen 4-en —
is daardoor vrij constant, en zij zijn dan ook op te
vatten als de aansluitklemmen van een batterij.
Ten overvloede neemt de condensator C2 dan nog
eventueel overgebleven zwakke pulsaties op. Maar
vooral zorgt deze condensator dat de veel snellere wisselingen in de plaatstroomen van de ontvanglampen niet de zeer stremmende smoorspoel
behoeven te passeeren.
PLAATSPANNING-APPARATEN

Men vergelijke hiermede hetgeen gezegd is over
den blokcondensator in § 15.
Bij het gebruik van een dergelijk apparaat mist
men de mogelijkheid, ons aan de radiolampen verschillende plaatspanningen toe te voeren, zooals
dat bij een batterij kan. (fig. 52 en 53). Alle
lampen krijgen dus de spanning, die de lamp met
de hoogste plaatspanning eischt. Daardoor zijn in
het algemeen de karakteristieken der beginlampen
van den ontvanger overmatig veel naar links verschoven (§ 27) Men kan nu deze lampen ook
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wat meer negative roosterspanning geven (behalve
de detectorlamp), en zoodoende het plaatstroomverbruik beperken. Practisch tracht men dus zoo
ver te gaan, dat het resultaat nog goed blijft. De
karakteristieken van de lampen kunnen hierbij van
dienst zijn. Ook trouwens om te beoordeelen, hoe
groot de totaal te leveren plaatstroom zal worden
(plus reserve) van een aan te schaffen gelijkrichter, en bij welke spanning die stroom geleverd zal
moeten worden.
E r zijn wel plaatspanning-apparaten, die nog
afzonderlijk spanning voor de detectorlamp leveren, en deze hebben dus wel iets voor boven de
apparaten met slechts één spanning.
V a n belang is het ook, dat bij een eenigszins
sterke stroomafname, de stroom toch nog constant blijft. Wanneer de dan sterke pulsaties van
Ci niet meer voldoende worden afgevlakt door de
smoorspoel, hoort men een hinderlijk gebrom i n
de telefoon of luidspreker.

* **
§ 35.

Accu-gelijkrichters.

Wanneer men een accumulator gebruikt voor den
gloeidraadstroom der radiolampen, moet deze telkens na zekeren tijd weer worden opgeladen. Ook
hiervoor kan men weer den stroom uit het lichtnet
gebruiken, onder tusschenschakeling van een gelijkrichter. Deze moet natuurlijk meer stroom en minder spanning leveren dan het hierboven besproken
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type. Een inrichting om de pulsatie af te vlakken
is hier niet noodig.
Het heeft zeker zeer veel vóór, den accu op deze
wijze zelf op te laden. De laadkosten zijn geringer
en de aanschaffingskosten van den gelijkrichter
worden dus weer eenigszins vergoed. Het lastige
transport naar een laadstation vervalt. Maar vooral
bestaat nu de kans, dat de accu behoorlijk behandeld wordt, waarvoor niet de minste waarborg
bestaat wanneer men den accu naar één of ander
electricien brengt. De meeste accu's, die zoo geladen
worden, gaan vóór hun tijd ten gronde, doordat
zij met te sterken stroom zijn opgeladen. Dit komt
doordat op de meeste laadstations de stroomsterkte
niet voldoende gecontroleerd kan worden, en
bovendien doordat het rendement van de inrichting
stijgt bij grooteren laadstroom. Intusschen heeft
men bij het laden met een eigen gelijkrichter natuurlijk alleen dan waarborgen voor een goede behandeling, wanneer men zich eerst daarvan op de
hoogte stelt. Men moet dus volledige gegevens van
den accu en van den gelijkrichter hebben en nagaan
of deze met elkaar in overeenstemming te brengen
zijn. In elk geval stelle men zich eerst op de hoogte
van de „physiologie" van den accumulator in het
algemeen. De „Varta Accumulatorenfabriek" heeft
een handboekje uitgegeven, speciaal voor radioamateurs. Verdere literatuur bijv.:
„Accumulatoren en hunne juiste behandeling",
door Switch;
„De accumulatorenbatterij", Eikendal.
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Voor verschillende soorten gelijkrichters zie men
de verschenen jaargangen van het maandblad
Radio-Nieuws.
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5. Draadbreuk komt overeen met verstopping
der pijp, kortsluiting met pijpbreuk, de schakelaar
met een kraan.
6. Bij serieschakeling kan nooit één lamp af*
zonderlijk branden. Dit is in den regel een groot
bezwaar. Bij parallelschakeling der lampen kan
men één lamp uitnemen, zonder daarmede de andere
te dooven.
7. Eén stroomkring, na elkaar geschakeld:
batterij, regel weerstand (fig. 34)
Door beide meters gaat dezelfde stroom, dus moeten
zij hetzelfde aanwijzen.
8. Een ampéremeter met veel weerstand zou
den kring, waarin hij geschakeld wordt, aanzienlijk wijzigen.
9. Zie § 21.
"
10. Door den tak met meer weerstand gaat
minder stroom.
11, 12. Zie § 21.
13. 1/50 Q
14. Neen, er is kans dat de stroom te sterk
wordt, en de spoel daardoor te sterk verwarmd
wordt, wat nadeelig is voor accu en spoel.
15. Dus een weerstand tusschen batterij en
spoel schakelen.
e n

d e

t w e c

m e t e r s
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16. Isoleeren geeft geen uitkomst. De leidingen
moeten op grooter afstand gebracht worden (of de
antenne).
17. Bij den zender komt groote hoogte overeen met veel draad waarin stroom vloeit, dus sterk
magnetisch veld. Zie § 6.

18. Is hetzelfde. Bovendien zou isolatie verweeren.
20. Het verschil in vloeistofvolume der beide
beenen.
1 21. Groote capaciteit, dus mogelijkheid voor
sterken stroom in den verticalen draad.
22. In de neerloopende draden wordt ook een
E M K geïnduceerd die de gewenschte tegenwerkt.
23. De antennestroom vindt blijkbaar een
beteren „uitloop" in het menschelijk lichaam, dus
niet voldoende in de aardverbinding.
24. Bij parallelschakeling blijft één der telefoons geluid geven (zie vraag 6).
25. De klemschroefjes van de defecte telefoon
moeten door een koperdraadje verbonden worden.
27.

Zie § 10.

28. Er is geen zekerheid dat het kristal blijft
staan. Er moet een inrichting zijn (drukschroefje)
om het kristalbusje vast te zetten.
29.

Neen. Zie ook Hoofdstuk V I .

31. De veerkracht wordt vervangen door de
zwaartekracht. De bewegende massa hangt samen
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met de lengte van de bocht. Is deze lang, dan moet
een groote hoeveelheid bewogen worden.
32.

Het magnetisch veld wordt tweemaal zoo

sterk. Bovendien induceert dit nog eens op een tweemaal zoo groot aantal windingen. De totale werking wordt dus vier maal zoo groot.
33.

Zie § 15.

36.

286.000 trillingen per seconde.

37.

Zie § 22 en volgende.

38. Door den blokcondensator loopt een pulseerende stroom, die bovendien nog met tusscherfpoozen gevarieerd wordt. D i t komt overeen met
een onregelmatig werkende pomp.
40. De electrische stroom volgt den gemakkelijksten weg.
44. De eerste halve periode doet dan zeer kort
de plaatstroom af- en weer toenemen. Daarna alles
als behandeld.
46. E r gaat een constante stroom door de
telefoon.
47. Deze stroom verdwijnt plotseling.
telefoonmembraan beweegt dus even.

Het

48.

0,02 Ampère.

49.

L a m p en meter nemen samen 0,08 A m p .

50. Weerstand moet zijn ingesteld op 25
Q
want 25 X ° ' ° =
'
°P
33,5 ü
want 0,06 X 33.5 =
men den meter weg, dan is er dus 8,5 Q te wei8

2
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nig. V o o r een meter van 800 ü worden de
getallen resp. 32 en 33,5, dus heel veel beter.
51. E r moet 6,5
ü (n.1. 40—33-5) afgeschakeld worden. Over 10 schaaldeelen schakelt
men 40 Q af. De wijzer moet dus gesteld worden
6,5
op

X

1

0

=

c a

-

r

' 5 schaaldeelen.

40
53.

Zie fig. 50 links.

54. De zelfinductie en ook de capaciteit werken weliswaar gedurende een gedeelte der periode
de opgedrongen trilling tegen, maar het volgende
oogenblik wordt dit weer vergoed, doordat dan de
stroom juist wordt onderhouden. De tegenwerking
van een weerstand is echter steeds tegen den stroom
in gericht, en dempt daardoor de trilling.
55. De twee kringen moeten op dezelfde golflengte zijn afgestemd. Bij gelijke zelfinducties zou
de kring met de meeste capaciteit ook met een
grootere golflengte resonneeren. Door nu daar de
zelfinductie kleiner te kiezen, brengt men de afstemming weer ongeveer op de gewenschte golflengte terug.
58. De primaire keten is het meest gedempt,
en daardoor het minst gevoelig voor een verkeerde
afstemming.
59. De hoogfrequente pulsatie is achtergebleven i n den blokcondensator van het ontvangtoestel. Een versterker direct na een H.F.-lamp zou
Het Radiotoestel in Theorie en Practijk
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dus weer H.F.-trillingen versterken en dus r i . r . versterker heeten.
61.

Zie fig. 55.

63. E r is een weg door de plaatstroombatterij.
Zie ook § 31 en fig. 52 en 53. Een condensator
verdient soms de voorkeur.
64. Het al of niet vloeien van roosterstroom
wordt daardoor bepaald, of het rooster positief of
negatief is t. o. v. de verschillene punten van den
gloeidraad. In kring I is het negatief, i n II positief
t. o. v. elk punt van den gloeidraad.
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