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TER INLEIDING

A Is radiomedewerker aan /vet bekende jeugdweekblad „Doe Mee”
mocht ik gedurende enige jaren vele honderden brieven ont
vangen, waaruit mij niet alleen gebleken is hoe verheugend groot
de belangstelling van onze jongelui voor radio is, maar tevens
welke verlangens zij op het gebied van de radio koesteren. Van
deze ervaring heb ik in dit boek ten volle profijt getrokken.
Het „Jongens-Radioboek” beoogt geen volledig technisch werk
te zijn, want radioboeken, die de techniek behandelen en alles
wat daarmede samenhangt, zijn er in ons land vele. Het doel van
dit werk is in de eerste plaats de jeugd leiding te geven bij haar
belangstelling voor het wonder der radio en veler radio-hobby
aan te moedigen en in goede banen te leiden.
Voorts is het boek bedoeld als een leidraad bij de bouw van
alle mogelijke ontvangers en versterkers, terwijl van de op zich
zelf vrij droge techniek uitsluitend de grondbeginselen en het
allernodigste werden behandeld.
De hoofdstukken over aanverwante onderwerpen als geluid, omro epzenders, televisie, het opnemen van gramofoonplaten, radiopeiling en geluidsfilms, zullen de moderne jeugd eveneens inte
resseren, want deze onderwerpen vragen immers herhaaldelijk
de publieke aandacht.
Daar radio meer dan de meeste andere hobbies veel practische
betekenis heeft en zelfs talrijke beroepskansen biedt, meen ik dit
boek ook paedagogische waarde te mogen toeschrijven, zodat het,
naar ik hoop, in vele schoolbibliotheken een plaatsje zal mogen
verwerven. Dat het als handboek duizenden jongelieden de weg
door de radiowereld zal wijzen, daarvan ben ik overtuigd!

Amsterdam, October 194.0.

Leonard de Vries.
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Nooit zijn we ons meer bewust geweest van het Wonder der radio
als in de achter ons liggende jaren. 'L.ij immers was ons enige
contact met de vrije wereld. Het waren haar golven, die door de
wal van stoorzenders wisten heen te breken, het was haar stem,
die d/wars door het leugenachtige gebral van den vijand de waar
heid bleef verkondigen en ons troost en hoof), geloof en kracht
schonk. Het was de vrije radio die in ’t ongewisse de zekerheid
bracht: De zekerheid van de eindoverwinning.
Uit de nood der onderdrukking werd menige radio-hobby ge
boren. Hoeveel zwaarder was deze tijd niet geweest zonder -pien
tere jongens en vindingrijke vaders, die ter vervanging van in
geleverde toestellen een primitief ontvangertje construeerden of
voor de ondergedoken apparaten een veilige schuilplaats ver
zonnen. De radio was de nieuwsbron voor de geheime pers, ze
inspireerde het verzet, onderhield het contact tussen ondergrondse
strijders en geallieerde hoofdkwartieren en was het zenuwstelsel
der moderne oorlogsvoering. Het was de radio die als radar door
mist en duisternis heen kon zien en de slag om Engeland won,
beslissend voor het lot van de ganse mensheid.
Ongetwijfeld heeft dit alles de belangstelling voor de radio bij
onze jongens in sterke mate vergroot. Menige jongen zal zich dan
ook zodra hij onderdelen heeft, weer met hart en ziel aan zijn
radio-hobby wijden. Het is me daarom niet alleen een genoegen
deze vierde druk van Het Jongensradioboek in te leiden, maar
tevens verheugt het mij de verschijning van een vervolg daarop,
Het Jongensradioboek deel II aan te kondigen, geschreven door
mijn vriend L. Ch. G. van den Berg, die als geen ander de kunst
verstaat de jongens mee te nemen naar de hoogste toppen der
radiotechniek. Dat beide boeken moge bijdragen tot de technische
ontwikkeling van onze jongere generatie: 7dj immers is de hoop
en de toekomst van Nederland!
Amsterdam 2 October 1946.

Leonard de Vries.
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Electriciteit in het algemeen: electronen, po
sitieve en negatieve lading, geleiders en niet-geleiders,
weerstand, stroomsterkte, ampère, ohm, spanning, wet

van Ohm, volt, electromotorische kracht, serie- en paral
lelschakeling, accu, element, batterij, gelijkstroom, wis
selstroom.

Zonder electriciteit geen radio, vandaar dan ook dat we ons eerst
een weg moeten banen door een rijstebrijberg van electriciteit
voor we het radio-luilekkerland kunnen betreden.
Wat is eigenlijk electriciteit? In het kort kunnen we daarop ant
woorden : electriciteit is een werking van electronen. Dit onbe
vredigend antwoord zegt jullie echter niets, vooral indien je niet
weet wat electronen zijn.
Denk je een stukje keukenzout, dat we in tweeën splitsen, één
helft delen we weer in tweeën en dit delen zetten we voort tot we
ten slotte zo’n klein deeltje gekregen hebben, dat we het ons niet
nog eens gesplitst kunnen denken. We hebben dan een molecuul
keukenzout gekregen en in het algemeen gesproken Is een mole
cuul het kleinst denkbare deeltje van een stof, dat toch nog alle
eigenschappen van die stof bezit: ons deeltje is immers nog
keukenzout en zal nog zout smaken.
Nu roepen we de scheikunde te hulp en deze is, in overeenstem
ming met haar naam, in staat het molecuul te splitsen in een
deeltje van het metaal natrium en een deeltje chloor, het molecuul
keukenzout is een scheikundige verbinding van een atoom natrium
met een atoom chloor. Stoffen als natrium en chloor zijn elemen
ten en we noemen die stoffen elementen, welke niet in andere
stoffen te splitsen zijn. De gehele aarde, met alles wat er omheen,
er op en er in is, bestaat uit 92 verschillende elementen; enkele
bekende zijn de metalen, zuurstof, waterstof, koolstof, zwavel en
chloor. Terwijl moleculen de kleinst denkbare deeltjes van een
stof in het algemeen zijn, moeten we atomen beschouwen als de
kleinste deeltjes van een element.
De moderne natuurkundigen waren echter nog niet tevreden met
de veronderstelling dat atomen ondeelbaar zouden zijn, zij stelden
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theorieën op die later na vele experimenten en berekeningen
bleken uit te komen. Vooral onzen landgenoot Lorentz en verder
Rutherford en Niels Bohr danken wij een bevredigende oplossing
van het probleem, dat van de oudheid af den denkenden mens
heeft bezig gehouden: de bouw van de materie.
Het voornaamste resultaat van deze onderzoekingen komt hierop
neer, dat een atoom bestaat uit een atoomkern, waarom zich één
of meer deeltjes, electronen, bewegen; in het groot kun je dit
vergelijken met ons zonnestelsel (atoom), waarin zich om de zon
(atoomkern) de planeten (electronen) bewegen. Het aantal electronen van het atoom bepaalt nu met welk element we te doen
hebben, een waterstofatoom b.v. heeft één electron, een koolstofatoom zes, een natriumatoom elf electronen.
Alles goed en wel, zul je zeggen, maar wat heeft dit alles nu met
electriciteit te maken? Je herinnert je dat zinnetje: electriciteit
is een werking van electronen. De electronen zijn de dragers van
electriciteit, ze hebben een electrische lading, deze lading noemen
we een negatieve lading, zulks in tegenstelling met de electrische
lading van de atoomkern, die -positief is. In een normaal atoom
is de zaak nu zó, dat de totale negatieve lading van de electronen
gelijk is aan de positieve lading van de atoomkern; deze ladingen
heffen elkaar op en het atoom is electrisch neutraal.
Verschillende omstandigheden kunnen er toe leiden, dat aan een
aantal atomen electronen toegevoegd of onttrokken worden.
Wrijven we een ebonieten staaf met een kattevel, dan gaan
electronen van het kattevel op de staaf over, de staaf krijgt dus
een teveel aan electronen en daar electronen negatief geladen
zijn, zal de staaf niet meer neutraal, maar negatief geladen zijn.
Wrijven we daarentegen een glazen staaf met een zijden lap,
dan gaan electronen van de staaf over op de lap, er ontstaat in
de staaf een tekort aan electronen; het totaal der positieve la
dingen van de kernen is dan groter dan de som der negatieve
van de electronen: de glasstaaf is positief. Een teveel aan elec
tronen geeft dus een negatieve, een tekort een positieve lading.
Verbinden we een positief geladen voorwerp (met te weinig
electronen) met een negatief geladen voorwerp (met te veel elec
tronen) door middel van een metalen draad, dan stroomt door
deze draad een electronenstroom van het negatieve naar het
positieve voorwerp.
8

Deze electronenstroom is de electrische stroom', loopt er dus door
een draad een stroom, dan verplaatsen zich electronen door die
draad. De richting van die electronenstroom is van een teveel
naar een tekort aan electronen, van negatief naar -positief of,
zoals wij, radio-amateurs, meestal zeggen, van min naar plus.
Maar, zul je zeggen, hebben we op school niet geleerd dat de
electrische stroom van plus naar min gaat? Voordat men van het
bestaan van electronen afwist, nam men aan dat de electrische
stroom van plus naar min ging; later vond men het tegengestelde
en om verdere verwarring te voorkomen, spreken we af dat de
electronenHxoom van min naar plus gaat, de electrische stroom
van plus naar min.
We hadden het zojuist over de stroom, die door een metalen
draad loopt, de draad geleidt de stroom, vandaar dat we de draad
een geleider noemen.
Hadden we de twee geladen voorwerpen door middel van een
zijden draad verbonden, dan was er niets gebeurd, de zijden
draad geleidt de stroom niet en is dus een niet-geleider of isolator.
Verbinden we de twee electrisch geladen voorwerpen door middel
van een houten staaf, dan duurt het enige tijd voor op het ene
voorwerp het tekort aan electronen is aangevuld door de overmaat
van electronen van het andere voorwerp; de houten staaf geleidt
de electronen enigszins en is een halfgeleider.
Metaal, zijde en hout hebben een verschillend geleidingsvermogen, metaal biedt de minste weerstand aan de electrische
stroom, we zeggen dan dat de metalen draad een kleine weer
stand heeft, de houten staaf heeft een grotere weerstand, terwijl
de weerstand van de zijden draad zeer groot is.
Electronen zijn zó klein en licht, dat, schrik niet:
i.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo er van één gram wegen.
Toch kunnen we spreken van het aantal electronen, dat per se
conde door een draad stroomt; hoe meer electronen er per seconde
doorstromen des te groter is de stroomsterkte in die draad.
Stromen er per seconde 6300 billioen electronen door een
draad, dan is de stroomsterkte in die draad één ampère. De
ampère, die jullie van naam wel kennen, is de eenheid van
stroomsterkte. Evenals we een lengte in meters of een gewicht
in grammen kunnen uitdrukken, drukken we de sterkte van een
electrische stroom in ampères uit. Vaak bedienen we ons van
9
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gedeelten van een ampère: de milliam-père (m.A.') is gelijk aan
één duizendste ampère.
Twee andere eenheden zijn jullie ook wel bekend: de volt en
de ohm.
Om te kunnen begrijpen, welke betekenis deze eenheden hebben,
gaan we de electriciteit vergelijken met water, een vergelijking,
die niet geheel juist, maar voor ons doel erg handig is.
De twee voorwerpen, het ene negatief geladen (met te veel
electronen), het andere positief geladen (met te weinig electronen) vervangen we door twee vaten, een
CZZ1
f'—'"1
vat met veel water en een vat met weinig
water; we verbinden beide vaten door een
buis. Door deze buis stroomt dan water van
het ene naar het andere vat, zoals bij een
voorwerp met veel electronen door een me
talen draad de electronen naar een voorwerp
met weinig electronen vloeien. De buis biedt een zekere weerstand
aan het water, want nemen we een dunnere buis, dan stroomt het
water er langzamer door (te vergelijken met de houten staaf als
verbindingsdraad) ; we kunnen de buis ook zo dun maken dat er
in het geheel geen water doorstroomt, deze buis biedt dan, even
als de zijden draad, te veel weerstand.
We kunnen ook van de stroomsterkte in de buis spreken; hier is
de stroomsterkte de hoeveelheid water, die per seconde door de
buis stroomt, b.v. het aantal liters per seconde.
Hoe kunnen we nu bereiken, dat per seconde meer water van het
ene vat in het andere stroomt? Diegenen van jullie, die bij
natuurkundeles op school altijd goed opgelet hebben, kunnen
hierop wel enkele antwoorden geven. Allereerst door een wijdere
verbindingsbuis te nemen, de weerstand van de buis wordt dan
kleiner en het water stroomt er makkelijker door; evenzo is
het bij de electriciteit, hoe dikker een metalen draad is, des te
minder weerstand heeft hij. Verder kunnen we een kortere ver
bindingsbuis nemen, ook dan wordt de weerstand kleiner; een
metalen draad heeft minder weerstand, naarmate hij korter is.
De weerstand van een draad is afhankelijk van drie dingen: de
lengte van de draad (hoe langer, hoe meer weerstand) de door
snede V3.TL de draad (hoe dikker, hoe minder weerstand) en van
de aard van het materiaal, waarvan de draad is gemaakt. Zo

ws
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heeft een draad van zilver minder weerstand dan een even lange
en dikke ijzerdraad. Is één draad twee of driemaal zo lang als
een draad van hetzelfde materiaal en van dezelfde dikte, dan is '
de weerstand daarvan ook twee of driemaal zo groot; hetzelfde
geldt voor de doorsnede, een driemaal zo grote doorsnede geeft
een drie maal zo kleine weerstand.
De eenheid van weerstand is de ohm.
De weerstand van een geleider is één ohm, wanneer zijn weerstand
gelijk is aan die van een 106,3 cm lange kzvikzuil met een door
snede van één vierkante millimeter bij een temperatuur (want die
heeft ook invloed op de weerstand) van nul graden Celsius. Als
we in de radiotechniek over een weerstand spreken, bedoelen we
vaak een voorwerp met een bepaalde weerstand, b.v. 600 ohm.
I.p.v. het woord ohm gebruiken we dit tekentje: 12, op de weer
stand staat dan 600 12. Een grote weerstand is een voorwerp met
veel weerstand. Eén millioen ohm korten we af met één MI2,
uit te spreken als mégohm.
Een derde manier om meer water per seconde door te laten
stromen : door in het meest gevulde vat nog meer water te gieten.
Het water wordt immers door de buis geperst door het gewicht
van het water dat er boven is; dit water oefent een druk of een
spanning uit en hoe hoger het water staat, des te groter de druk
of spanning en des te sneller stroomt het water door de buis:
het hoogteverschil der waterspiegels geeft een s-pannin.gversch.il
tussen de twee vaten.
Hetzelfde is weer liet geval bij de electriciteit: tussen twee ver
schillend geladen voorwerpen bestaat een groter of kleiner span
ningsverschil, naarmate het verschil in electronen groter of
kleiner is. In plaats van spanningsverschil zeggen we meestal
kortweg spanning; je kunt de spanning tussen twee voorwerpen
opvatten als de druk, die achter de electronen zit, om ze van het
ene voorwerp naar het andere te stuwen. Je ziet, dat het niet
nodig is, dat de voorwerpen met elkaar zijn verbonden, want de
druk is evengoed aanwezig; verbinden we de voorwerpen met
een draad, dan drukt de spanning de electronen er door en er
loopt een stroom in de draad. Deze stroom is sterker bij een
kleinere weerstand van de draad en bij een grotere spanning,
omdat de druk op de electronen dan groter is. Deze laatste be11
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wering is. in een formule vastgelegd, die we de Wet van Ohm
noemen.
Ik wil jullie in dit boek niet vervelen met formules, maar de hier
volgende formule is zo eenvoudig, dat je hem met een 1 voor
wiskunde of rekenen toch begrijpen kunt; bovendien moet je de
formule bij je komende radio-experimenten nog vaak toepassen.
De formule in woorden luidt: de stroomsterkte is gelijk aan de
scanning, gedeeld door de weerstand, in letters:
7=^| of E-IXR, ook kun je schrijven R = j-, hierin is 7
het aantal ampères van de stroomsterkte, R het aantal ohms
van de weerstand en E het aantal volts van de spanning. Zoals
we dadelijk zullen behandelen, wordt de spanning in de eenheid
volt uitgedrukt.
Stel we weten dat over de einden van een draad van 10 12 weer
stand een spanning van 20 volt staat, de vraag is dan :

hoe groot is de stroomsterkte in deze draad? 7

K

. I willen

20

we weten, Z? = 20 en R — 10 en /= — = 2, de stroomsterkte
10

is dus 2 ampères. Weten we alleen de stroomsterkte en de weer
stand van een draad, dan kunnen we met de andere vorm van de
formule E = I X R de spanning over de uiteinden berekenen.
Is de stroomsterkte I 5 ampères.en de weerstand 3 12, dan is de
spanning E gelijk aan I X R = 5X 3 = 15 volt. De derde vorm
E
van de formule R = — geeft ons de weerstand, als we spanning

en stroomsterkte kennen.
Hoe is men nu aan de eenheid van spanning, de volt gekomen?
De eenheid van stroomsterkte, de ampère en de eenheid van
weerstand, de ohm, hebben we vastgesteld, we kunnen nu de
eenheid van spanning uit deze twee eenheden af leiden: de een
heid van spanning, de volt, is de spanning tussen de uiteinden
van een geleider met een weerstand van één ohm, als de stroom
sterkte in die geleider één ampère bedraagt.
Onthoudt dus de volgende drie regeltjes goed:
De stroomsterkte is de hoeveelheid- electronen die zich 'per seconde
door een geleider verplaatst en wordt uitgedrukt in amperes.
12
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De weerstand is de tegenstand, die een geleider biedt aan de
electronenstroom en wordt uitgedrukt in ohms.
De spanning is de druk die de electronen door een geleider stuwt
en wordt uitgedrukt in volts.

Wanneer we de twee geladen voorwerpen met elkaar verbonden
hebben, loopt er een stroom door de verbindingsdraad. Na korte
tijd is het spanningsverschil tussen die voorwerpen opgeheven,
waarna er dus geen stroom meer loopt. De twee voorwerpen zijn
een tijdclijke stroombron. In de practijk daarentegen hebben we
altijd te maken met stroombronnen, die gedurende lange tijd
stroom kunnen leveren.
Op een accu, een stroombron die jullie allen kennen en waar
over we het later nog zullen hebben, kun je b.v. lezen: vermogen
25 ampère-uur, hetgeen dan betekent dat de accu b.v. 50 uur
lang een stroom van */2 ampère kan leveren. We nemen een
accu met twee platen, één plaat is negatief geladen, de andere
positief. Sluiten we b.v. een gloeilampje aan op de accu, dan
stroomt de overmaat aan electronen van de negatieve plaat door
de verbindingsdraad en gloeilamp naar het tekort aan electronen
op de positieve plaat. Na korte tijd zou de overmaat aan elec
tronen op de negatieve plaat verdwenen moeten zijn en zou er
geen stroom meer lopen; wat zien we echter? Dat het lampje
door blijft branden, er loopt nog altijd een stroom, de overmaat
aan electronen op de negatieve plaat schijnt dus niet te ver
minderen, hoewel er steeds electronen van wegvloeien. De op
lossing van dit raadsel is, dat het aantal electronen, dat wegvloeit
van de negatieve plaat, terstond wordt aangevuld door een nieuw
stel electronen, zodat de plaat steeds negatief blijft.
Hetzelfde is het geval bij de positieve plaat, die ondanks de
aanvoer van electronen toch steeds een tekort aan electronen
heeft en positief blijft. De verklaring hiervan is dat deze vers
aangekomen electronen onmiddellijk van de positieve plaat worden
weggevoerd, zodat de plaat positief blijft.
Als je even goed nadenkt, zul je het verband begrijpen: aan de
positieve plaat worden steeds electronen onttrokken, terwijl aan
de negatieve plaat een even grote portie electronen wordt toe
gevoegd; is het dan niet duidelijk, dat deze electronen dezelfde
zijn en dat dus de electronen van de positieve plaat weer naar de
13
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negatieve plaat terugstromen? Maar hoe? Niet door de verbindingsdraad en het lampje, want dan zouden we twee electranenstromen in tegengestelde richting krijgen, die elkaar
zouden opheffen.
Zoals je wel eens bij een accu gezien zult hebben, staan beide
platen in een vloeistof; deze vloeistof is verdund zwavelzuur en
geleidt de electrische stroom. Door dit zwavelzuur stromen de
electronen dus binnen door de accu terug, er ontstaat de volgende
kringloop van electronen: van de negatieve plaat door de verbindingsdraad en gloeilamp naar de positieve plaat en van de
positieve plaat door het zwavelzuur weer terug naar de negatieve
plaat. Een scheikundige werking in de accu zorgt er voor, dat
deze kringloop blijft doorgaan; de kracht die voor dit blijven
doorgaan zorgt heet de electro-motorische kracht (E.M.K.).
We zullen het bovenstaande weer eens toelichten met een watervoorbeeld. We hebben weer onze twee vaten, één met veel, een
met weinig water, verbonden door een buis,
H r—n waardoor het water stroomt. Om de stroming
van het water aan de gang te houden, brengen
we een pompje tussen de twee vaten aan met
een tweede verbindingsbuis. Wanneer het
pompje werkt, stroomt het water door en
maakt de volgende kringloop: van het volle
vat in het andere stroomt het water door het drukverschil, van
dit tweede vat stroomt het door de stuwkracht van het pompje
weer terug naar het eerste; de stuwkracht van het pompje doet
hier dezelfde dienst als de electro-motorische kracht bij de
electriciteit.
Zoals we in het vierde hoofdstuk zullen zien, maakt men bij
radio gebruik van schakelschema’s, i.p.v. de radio-onderdelen te
tekenen, stelt men elk onderdeel voor door een eenvoudig tekentje;
de verbindingsdraden tussen de onderdelen tekent men als lijnen
die deze tekentjes met elkaar verbinden. Zo stelt men een weer
stand voor als een zig-zag-lijntje, een accu door
-wvwwvH££ASrAAft> ACCU twee streepjes, een lang streepje en een kort,
- vtwww---het lange stelt de positieve plaat of -pool voor,
het korte de negatieve pool. Sluiten we een
weerstand aan op een accu, dan kunnen we deze
Hschakeling door een schema voorstellen.
14
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Willen we twee weerstanden aansluiten, dan kunnen we dit op
rAWMW---- mw-] twee manieren doen: we kunnen elke weer
| S£/f/£ SC/SA*££//YG |
stand apart met twee uiteinden met de twee
polen van de accu verbinden, we schakelen de
weerstanden over elkaar of parallel: -parallel
A4XMZZ £L
schakeling. Ook kunnen we beide weerstanden
SCA'AA'fZ/A'C
------------- |l------------achter elkaar of in serie schakelen: serieschakeling.
Sluiten we op een 4-volts accu een weerstand van 2 Si aan, dan
is volgens de Wet van Ohm I gelijk aan £ _ 4 _ 2, de stroomR

2

sterkte in de weerstand bedraagt 2 ampères. Hoe groot zal nu
de stroomsterkte zijn als we twee weerstanden van 2 Si in serie
schakelen ?
Denk nog eens even aan onze beide met water gevulde vaten.
Gebruiken we een verbindingsbuis van 2 meter, dan biedt de
buis een zekere weerstand en zal er b.v. 2 liter per seconde door
heen stromen ; schakelen we twee verbindingsbuizen van 2 meter
achter elkaar, dan is de weerstand die het water ondervindt twee
maal zo groot, er stroomt maar één liter per seconde door. Evenzo
bij onze weerstanden, we moeten bij serieschakeling de waarden
van de weerstanden bij elkaar optellen: twee maal 2 Si geeft 4 Si,

/=|,of/=4R
2 + 2

= 1, de stroomsterkte is 1 ampère.

Bij serieschakelen van weerstanden is de totale weerstand gelijk
aan de som van de weerstanden.
Schakelen we een weerstand van 3 Si in serie met één van 8 Q
en deze weer in serie met één van 100 Si, dan is de totale weer
stand 3 + 8+ 100 Si = ui Si.
Gebruiken we twee verbindingsbuizen tussen de vaten van twee
meter, die niet in serie maar parallel tussen de twee vaten staan,
dan stroomt er twee maal zo veel water per seconde van het ene
in het andere vat dan bij één verbindingsbuis het geval zou zijn,
d.w.z. de weerstand wordt tweemaal zo klein.
Zo leveren twee naast elkaar of parallel geschakelde weerstanden
van 4 Si é.é.ti weerstand van 2 Si.
Bij parallel schakelen van een aantal gelijke (!) weerstanden is
de totale weerstand gelijk aan de weerstand van één weerstand,
gedeeld door het aantal weerstanden.
15
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Schakelen we vier weerstanden van 20 Si parallel, dan is de
20

totale weerstand — Si — e Si.
4
Anders wordt het, wanneer we weerstanden van verschillende
waarden parallel schakelen; de totale weerstand is dan kleiner
dan de kleinste van de weerstanden. Stel we schakelen drie weer
standen parallel, één van 4 Si, één van 5 Si en één van 20 Si.
De volgende formule geeft ons de totale weerstand :

+ jR2.-- H +>^r
R3
1

1

I

R2~ 5 Si en R 3

5

—4 +
—4--- = —
+
1 5 ' 20
20 1

^7

T

is de totale weerstand, —— is dus het omRt

gekeerde er van, 7?! = 4Q,
1

1

R

O 1
20

20

10

1

20

2

= 20 Q ;

Rt

— — —-De totale weerstand R T
2

is dus 2 Q.
Bij parallelschakelen van weerstanden is het omgekeerde van de
totale weerstand gelijk aan de som van de omgekeerden van de
weers tan den.
Deze regel blijkt uit het hierboven gegeven voorbeeld.
Een handige formule voor het parallelschakelen van twee weer
_ Ry XR2
standen is: R

T ~~ rx+r2

Wanneer we enige accu’s gebruiken, kunnen we deze eveneens
op verschillende manieren schakelen. Gebruiken we b.v. twee
4 volts-accu’s, dan kunnen we ze achter elkaar of in serie scha
kelen, we verbinden in dat geval de pluspool
SefiiC SChA'KBUWG
van één accu met de minpool van de andere.
Tussen de twee polen, die we dan overhouden,
—
staat dan een spanning van 4 + 4 volt = 8 volt.
——
Schakelen we nog een accu, nu eens van 2 volt,
—
in serie door de niet verbonden pluspool van
de twee 4 volt-accu’s te verbinden met de minpool van de 2 volt-accu, dan staat tussen de pluspool van deze
accu en de niet verbonden minpool van de 4 volt-accu’s een spanning van 4 + 4 + 2 volt =10 volt.
Schakelen ive een aantal accu!s in serie dan is de totale spanning
gelijk aan de som van de spanningen van elke accu afzonderlijk.
16
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Ook kunnen we enige accu’s naast elkaar of parallel schakelen.
We verbinden dan alle pluspolen met elkaar, evenals alle min
polen; de accu’s krijgen dus een gemeenschappelijke pluspool en
een gemeenschappelijke minpool, We nemen voor parallelschake
ling van accu’s altijd accu’s van dezelfde spanning.
Schakelen we een aantal accu’s met gelijke spanning parallel,
dan blijjt. de totale spanning gelijk aan die van één der accu’s.
Wat is dan het nut van een dergelijke parallelschakeling? Van
een accu mag een stroom van een beperkte stroomsterkte worden
af genomen, van een 4 volt-accu b.v. een stroom van 1 ampère;
schakelen we echter drie van deze accu’s parallel, dan mogen we
een stroom van 3X1 ampère = 3 ampères afnemen.
Nu we het toch over accu’s hebben, kunnen we meteen de in
richting er van bespreken.
De accu bestaat uit een glazen bak, gevuld met verdund zwavel
zuur, waarin zich twee loden platen bevinden, één plaat, de
pluspool, is bedekt met een bruine stof, loodperoxyde, een schei
kundige verbinding van lood en zuurstof. Op de grijze plaat,
de minpool, bevindt zich fijih verdeeld lood, loodspons.
De accu heeft een spanning van 2 volt; meestal vinden we vier
platen in de accu, we hebben dan te doen met twee in' serie
geschakelde 2 volt-accu’s, die samen 4 vólt opleveren. Nadat
de accu enige tijd gebruikt is, moet hij „gelanden” worden, waar
over we het later nog zullen hebben.
Een andere stroombron, die jullie welbekend is en batterij ge
noemd wordt, bestaat uit een aantal in serie geschakelde ele
menten (het woord element wordt hier in een andere betekenis
gebruikt dan bij ons verhaal over atomen). De zaklantaarnbatterij
heeft meestal een spanning van 4-5 volt en
bestaat uit drie in serie geschakelde
voltelementen. Het cylindervormige omhulsel van
\/ntnn
zo’n element is van zink en vormt de minpool,
^\fvoiSTMF
terwijl de positieve pool een koolstaaf in het
\ au/oet /ver
„ Xl^xx/rz
midden van het cylindertje is. Deze koolstaaf
'K 'sAa/nsret*
\ zuvxcrLuvW
zit in een zakje met wat bruinsteen en koolpoeder en daaromheen houtzaagsel, dat doordrenkt is met een
salmiakoplossing.
In het algemeen noemt men een aantal in serie geschakelde
elementen een batterij. Zo bestaan de bij de radio in gebruik
17 '

zijnde anode- en roosterbatterijen uit een groot aantal in serie
geschakelde en tot een blok verenigde elementen.
De stroom die batterijen en accu’s leveren is een stroom, welke
steeds constant in één richting vloeit en gelijkstroom genoemd
wordt. Daarentegen noemen we een stroom, die van richting
wisselt een wisselstroom, waarover we in het volgende hoofdstuk
zullen spreken.
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HOOFDSTUK II

Magnetisme: eigenschappen van magneten, electro-

magnetisme, spoel, inductie, transformator, laagfrequenten hoogfrequent-wisselstroom, watt, zelfinductie, smoorspoel, henry.

Condensator: capaciteit, farad, serie- en parallelschakeling.

Als je het voorgaande goed begrepen en onthouden hebt, zijn
we al een heel eind op weg wat onze kennis van electriciteit
betreft. In dit hoofdstuk behandelen we nog enkele voor de
radio belangrijke begrippen om daarna van die saaie theorie af
te stappen. Saaie theorie, die je echter goed moet begrijpen en
kennen, want het is helemaal niet leuk om later met een geleerd
gezicht allerlei radiotermen te gebruiken, zonder dat je weet,
wat ze eigenlijk betekenen.
Houd je Zo’n mooie, gedeeltelijk roodgeverfde hoefmagneet
boven een paar spijkertjes dan springen deze er tegen aan, een
verschijnsel dat iedereen kent.
Halen we de spijkertjes weer van de magneet af, dan merken
we, dat de spijkertjes, die oorspronkelijk niet magnetisch waren,
het nu wèl geworden zijn, want ze trekken elkaar aan. Verder
valt het ons op, dat twee spijkertjes, die elkaar aantrekken, dit
niet meer doen, wanneer we één der spijkertjes omkeren, zodat
niet dezelfde uiteinden van de spijkertjes als te voren tegen
elkaar aanliggen. Als we dan tenslotte één van de spijkertjes
in het midden ophangen aan een dun draadje, zien we dat het
spijkertje in een bepaalde richting gaat hangen en steeds weer
naar diezelfde richting terugkeert, hoe we het ook draaien.
Het feit dat de magneet de spijkertjes aantrekt, leert ons het
volgende:
Een magneet is een voorwerp dat in staat is ijzeren voorwerpen
aan te trekken.
Magneten maakt men van staal, dat men electrisch magnetisch
maakt. Vaak zijn magneten in de vorm van een hoefijzer: hoefmagneten, een andere vorm is de staafmagneet...
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De eigenschap om ijzeren voorwerpen aan te trekken hebben
alleen de uiteinden van een magneet, die -polen heten.
Ijzeren voorwerpjes, die aangetrokken worden door een magneet,
worden zelf tijdelijk magnetisch; we zagen immers dat de spij
kertjes elkaar aantrokken. Door de magneet steeds in één richting
over de spijker te strijken, wordt deze nog sterker magnetisch,
het ijzer van de spijker blijft echter kort magnetisch. Nemen we
daarentegen een staafje staal, dan duurt het wat langer, voor het
magnetisch wordt, maar daartegenover staat dat het veel langer
magnetisch blijft.
Onder invloed van een magneet kan ijzer tijdelijk magnetisch
-worden, staal blijft magnetisch (permanent magnetisme).
Het magnetische spijkertje, dat we in het midden aan een
draadje ophingen, draaide steeds met één pool in dezelfde rich
ting, nl. naar het Noorden; deze pool 1ieet de Noordpool, de
andere pool, die naar het Zuiden is gekeerd (als je tenminste
geen kromme spijker hebt gebruikt) de T-uidpool.
Twee spijkertjes, die met de polen tegen elkaar aanlagen, trokken
elkaar aan; keerden we echter een spijkrtje om. dan was dit niet
meer het geval, ze stootten elkaar af. Toen ze elkaar aantrokken,
lag een Zuidpool tegen een Noordpool, zulke polen heten ongelijk
namig; na het omkeren lagen twee Zuidpolen of twee Noordpolen tegen elkaar en stootten elkaar af, we hadden met gelijk
namige polen te doen..
Ongelijknamige polen trekken elkaar aan, gelijknamige polen
stoten elkaar af.
De ruimte, waarbinnen een magneet iets aantrekt, noemen we
het magnetisch veld. We kunnen ook van de sterkte van het veld
spreken, want bij een hoefmagneet wordt een voorwerp tussen de
polen veel harder aangetrokken dan in het geval dat het buiten
de polen ligt; het veld is nl. tussen de polen sterker.
Een bekende toepassing van de eigenschap dat een magneet
steeds in dezelfde richting draait, is het kompas.
Met electriciteit kan men magnetisme opwekken en omgekeerd
kan men met magnetisme electriciteit. doen ontstaan.
Als we een koperdraad spiraalvormig oprollen en aansluiten op
een accu, dan zal het naaldje van een kompas in de nabijheid
van deze draadspoel niet meer naar het Noorden wijzen maar
een geheel andere richting aannemen; het kompasnaaldje wordt
20
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aangetrokken, evenals een staafmagneet dit zou doe.- . 'zmjir.Or-ri
we de stroom uit, dan neemt het kompasnaaldje zi ■
ódnz!
weer in.
Loopt door
drondspoel een electrische sirow’.,, deur.
. 0.0:
er een magnetisch veld.
Dit veld kunnen w<- nog op een andere wijze aantoum Ir,‘rigor.
we een ijzelen staal in de spoel en laten we ee-.i .S'.rtnni door fft
spoel lopen, dan wordt de ijzeren staat r.'.S'.gr.eïis-S
iet r.^onetisch veld is 1 eel sterker dan zonder ijzeren sur.-.j k ,no.?l
met ijzeren staal is een eketro-magneet.

En dergelijke eketro-magneet kun je g-jmaidrelijk zelf .naken
door om een dikke spijker enkele meter? dun geïsoleerd draad
(b.v. het zgn. schelledraad) te wikkelen en deze draad aar. te
sluiten op een zakbatterij.

Het opwekken van een magnetis-tr. ~eid door middel van -.•en
electrische stroom laat zich, zoals we reeds zeiden, xr.keren. We
kunnen door een magnetisch veld.
juister gezegd- door de
sterkteveranderingen van een magnemsidi -eid. in een draadspoel een electrische stroom doen -mrisniaii.
We nemen weer een draadspeel ex s’rtren deze ~
:o een milliampèremeter, dit is een instrument :m te sterkte •vm een stroom
te meten. Laten we er een streed. ictir Lopen, ~.~y slaat een
wijzertje uit over een schaalverdeLmg, -waarop ót srroomsrerkte
in milli-ampères staat aangegevE..
Schuiven we een staafmagneet in de irmdspeeï.
wijzer van de meter even uit. hetgeen zewjsc. sat
er een stroom door de draadspeeë liet..

siaat ze

.M"“* '-1'

Door de staafmagneet in de sprei te saulwax.
ontstond er plotseling een sterker magnetisch

veld binnen de spoel. Houden vr ie magneet —:
stil binnen de spoel, dan loc-pï er geen senre-m.
halen we hem er weer uit, fat TCrmüideit ter. magnetisek veld
sterk en er ontstaat weer even een jtrreci. Deer as set: 'magneet
steeds in- en uit te schuiven, entscsit er at ae speel zen stroom,

die beurtelings sterker en zwakker wr-rut.
Op ongeveer dezelfde wijze werkt een r-tsac. waaróit ae-schuifbeweging door een draa:bewegrr.g :s verTm-gen. Weescti draait
bij een dynamo (b.v. bij een :-.etscyttame een- dnadspeei russen

de polen van een magneet.

rtr

Ook de milli-ampèremeter werkt op electro-magnetische wijze.
Hierin bevindt zich een draadspoeltje, waarbinnen zich een
staafje ijzer, waaraan een naald is bevestigd, kan bewegen. Hoe
sterker de electrische stroom is, die door het draadspoeltje loopt,
des te verder slaat het wijzertje uit; op dezelfde wijze zijn
ampère- en voltmeters ingericht. Bij sommige meters draait een
draadspoeltje, waaraan de naald is bevestigd, binnen de polen
van een magneet: draaispoelmeter.
De proef, die ik nu ga beschrijven, is een zeer belangrijke. We
nemen twee draadspoelen, die we naast el
rWt kaar leggen, één spoel verbinden we met een
milli-ampèremeter, de ander met een batterij.
In een van de draden naar de batterij schake
len we een schakelaar, waarmee we de stroom
kunnen in- en uitschakelen; elke keer dat we
dit doen, zien we de wijzer van de meter uitslaan. In de spoel,
waar de meter op is aangesloten en die in generlei contact staat
met de spoel die verbonden is met de batterij, wordt dus telkens
een stroompje opgewekt. Het lijkt een geheimzinnig geval.
Een geheimzinnig geval, dat we echter met de kennis die we tot
nog toe in dit boek hebben opgedaan, gemakkelijk kunnen ver
klaren. Combineer eens twee dingen, die we zojuist besproken
hebben: loopt door een draadspoel een electrische stroom, dan
ontstaat er een magnetisch veld en in een draadspoel ontstaat
een electrische stroom door sterkteveranderingen van een mag
netisch veld.
Heb je het al door? Kijk eens, de eerste draadspoel wekt door
het telkens in- en uitschakelen een van sterkte wisselend mag
netisch veld op; in dat veld ligt de tweede spoel, waarin dus
stroompjes ontstaan. Het boven besproken verschijnsel noemen
we inductie. De stroom afkomstig van de batterij heet de indu
cerende stroom, de andere is de géindziceerde stroom, dit is dus
de stroom, die ontstaat in de tweede spoel.
Om een beter resultaat te bereiken nemen we een raam dat
' v
;_____
samengesteld is uit dunne: van elkaar ge.__ isoleerde plaatjes ijzer. Om dit raam, de kern,
■É=
wikkelen we de twee spoelen: het geheel is een
==__ _transformator.
Zoals ik reeds vertelde, was een wisselstroom

L
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een stroom die steeds van richting wisselde; hierbij komt nog
dat de sterkte van de stroom voortdurend verandert.
Een wisselstroom is een stroom, waarvan de sterkte tot een
zekere hoogte oploopt, dan afneemt tot nul, vervolgens in tegen
overgestelde richting vloeiend tot genoemde sterkte oploopt, weer
afneemt tot nul om daarna, in de oorspronkelijke richting lopend,
weer toe te nemen, zoals boven; dit toe- en afnemen en omkeren
van richting geschiedt regelmatig. Je kunt ook zeggen dat een
wisselstroom beurtelings positief en negatief is; een volledige
heen- en terugreis van de stroom noemen we een periode.
Het aantal perioden per seconde van een wisselstroom is cis
frequentie van die wisselstroom. Bij ons liciitnet heeft de wissel
stroom een frequentie 50, hetgeen dus zeggen wii dat de iiéirtnetstroom vijftig maal per seconde positief en negatief wordtBij radio spelen de wisselstromen een heel 'bulangf.iite ro. ; dé
frequentie er van is veel groter en kan enigestnxliioaneu beuwusn..
Is de frequentie onder 20.009 dan -noemen rut de- v'tsdsrrnom'.
laagfrequcnt (l.f.), boven ao.ono spreken rwe wan eer ïaagpfrcqieent (h.f.) wisselstroom.
Een wisselstroom, die door een steel heet. gemn rar.uiriii'u een
wisselend magnetisch veld. Sluitat — e mm :i?k ëén. rnuai van: die
transformator aan op een wissefcap-aa. idtea ennstoar. ar in de
andere door inductie ook een wisselstrtitm.
De spoel, waarop de inducerende s&roctn tmsrtStt aangesloten heel
de primaire wikkeling, de andere speek. ~mrtm de geïnduceerde
stroom wordt opgewekt, is de
.
Jullie kent wel de zgn. beltransfcrznat.tr, die de wisselstroom van
het lichtnet met een spanning vzn 2>r» ml: geschikt maakt.voor
een 4 volt electrische bel.
Hoe bereiken we nu dat de spanning van 22a velt veranderd
of getransformeerd wordt tot een sgcamtiag vazs 4 volt? Dit komt
door een verschillend aantal draadwindfngsn op de primaire
en secundaire wikkelingen.
Hebben we op een transformator 1000 prmmme en rco secun
daire windingen en sluiten we ce pnnmtre mike.ing met 1000
windingen aan op een wisselstroom *■”. tz-zo vett, dan is de
spanning van de secundaire wtms:=nng vin too windingen
-/<Z/ Z220 volt = 22 volt. Het aantal

verhoud: zich

IOOO
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hier als 10 : i ; deze verhouding is de transformatieverhouding.
De verhouding tussen de spanrtingen in de primaire en secundaire
wikkelingen is gelijk aan de verhouding tussen de aantallen
windingen van beide wikkelingen. Voor een beltransformator
kunnen we dus twee wikkelingen nemen van b.v. noo en 22
windingen; de verhouding tussen de spanningen is immers
220

.1100

—— = 55, het aantal windingen verhoudt zich als

— 55.

Op deze manier kunnen we ook een hogere spanning krijgen.
Sluiten we op het 220 volt-net een transformator aan met een
transformatieverhouding van 1 : 2, dan krijgt de secundaire
spoel een spanning van 2 X 220 volt = 440 volt.
Het klinkt nogal wonderlijk dat je uit 220 volt een spanning
van 440 volt kunt krijgen. De hogere spanning gaat echter
samen met een kleinere stroomsterkte. Stroomde door de primaire
wikkeling een stroom van 4 ampères, dan is de stroomsterkte
1

in de secundaire — ampère

2 ampère.

Om dit te verduidelijken, bespreken we eerst nog een nieuwe
eenheid. Stroomt er door een geleider een stroom van 1 ampère,
bij een spanning van 1 volt, dan is de energie 1 watt. De watt
is de eenheid van electrische energie. In het algemeen is het
aantal watts gelijk aan het aantal volts spanning maal het aan
tal ampères stroomsterkte.
Watt = stroomsterkte X spanning.
Is de stroomsterkte in een gloeilamp b.v. i ampère bij een span
ning van 220 volt, dan is het een 55 watt lamp.
Om tot de transformator terug te keren, het aantal watts dat
de primaire wikkeling opneemt, is gelijk aan het aantal watts
dat de secundaire wikkeling afgeeft. In de practijk komt dit niet
helemaal uit, want er heeft door warmte-ontwikkeling een klein
energieverlies plaats.
Het verbruik van de transformator met een stroom van 4 ampère
bij 220 volt is 880 watt, secundair kun je dus een stroom af880
, ,
.
nemen van
ampere = 2 ampere.

Om het eens populair uit te drukken: de energie die je in een
transformator stopt, krijg je er ook weer uit.
24
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We hadden het zojuist over warmteverlies. Laat je een sterke
stroom door een draad gaan dan wordt deze warm.
Electrische energie wordt tenslotte altijd in iets, omgezet, in
warmte- (electrische kachel), in licht (gloeilamp), in arbeids
vermogen (motor), in geluid (luidspreker). De electrische ener
gie verdwijnt nooit zonder meer.
Om te voorkomen dat een draad warm wordt, moeten we een
draad gebruiken, waarvan de dikte in overeenstemming is met
de sterkte van de stroom, die er doorgaat. Warmte-ontwikkeling
is zonde voor de electrische energie en verder is bij gloeiend
worden brandgevaar niet uitgesloten.
Bij een bepaalde stroouisterkte behoort een bepaalde draaddikte.
We nemen als voorbeeld een beltransformator die 20 watt ver
bruikt, primair 220 volt bij ongeveer 90 milliampère, secundair
4 volt bij 5 ampère. Voor de primaire wikkeling, waar maar een
stroom van 90 milliampère door moet, kunnen we volstaan met
draad met een dikte van 0,25 mm. Door het draad van de secun
daire wikkeling loopt echter een stroom van 5 ampère, zodat we
een draaddikte van i-j mm moeten gebruiken.
Naast de inductie is er een verschijnsel dat er nauw mee verwant
is: de zelfinductie.
We nemen nog eens een eenvoudige draadspoel, aangesloten via
een schakelaar op een accu. Als we de stroom inschakelen, ont
staat er plotseling een magnetisch veld, er treedt dus een ver
andering in het magnetisch veld op; eerst was de sterkte nul
en dan bereikt het een zekere sterkte. We weten nu dat een
verandering in het magnetisch veld een inductiestroom opwekt;
deze inductiestroom wordt ook opgewekt in de draadspoel, waarin
de stroom van de accu 2elf loopt. De inductiestroom heeft echter
een tegenovergestelde richting als de stroom van de accu en heft
deze dus gedeeltelijk op. Voor korte tijd echter; als de stroom
eenmaal gesloten is, verandert het magnetisch veld niet méér.
Schakelen we de stroom uit, dan verandert het magnetisch veld
weer plotseling tot een sterkte nul. Ook nu ontstaat er weer een
inductiestroom, maar nu in dezelfde richting als de zojuist uit
geschakelde accustroom; hij vult de uitgeschakelde accustroom
gedurende een ogenblik aan. In de radiotechniek hebben we.
vaak te doen mèt' een gelijkstroom, die wel steeds in dezelfde
richting, maar met stootjes stroomt; we noemen dit een pulserende
25
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gelijkstroom. Een dergelijke stroom ontstaat b.v., wanneer we
onze schakelaar steeds in- en uitschakelen.
Loopt een dergelijke pulserende gelijkstroom door een spoel, dan
wordt de hortende en stotende stroom gelijkmatiger, omdat elk
afbreken er van wordt aangevuld en elk plotseling oplopen van
de stroom wordt afgeremd. Deze werking van een spoel heet
afvlakken. Ook kunnen we zeggen dat de spoel het stoterige
karakter van de pulserende gelijkstroom smoort, vandaar dat
we een spoel, die tot doel heeft een pulserende stroom af te
vlakken, een afvlaksmoorspoel noemen.
We kunnen het afvlakkend vermogen van een smoorspoel op
voeren door een ijzeren kern te gebruiken, waardoor de sterkteveranderingen van het magnetisch veld cn dus ook de afrem
mende en aanvullende inductiestromen groter worden en door
een spoel met meer windingen te nemen. In elke winding ont
staat immers een inductiestroom en daar alle windingen in serie
zijn geschakeld, geven zij alle tezamen een grotere uitwerking.
De zelfinductie van een spoel drukken we uit in henry’s; de
-henry is dus de eenheid van zelfinductie.
Volledigheidshalve vertel ik jullie nog even hoeveel de henry
is. Je behoeft dit echter niet te onthouden, de hoofdzaak is dat
je weet wat zelfinductie is en dat we deze zelfinductie uitdrukken
in henry’s. De E.M.K. (electro-motorische kracht) van zelfin
ductie is de spanning, die tengevolge van de inductiestroom
tussen de uiteinden van de spoel ontstaat.
De zelfinductie van een spoel is één henry, als een E.M.K. van
zelfinductie ontstaat van één volt, indien de stroomsterktc één
ampère per seconde verandert.
Begrijp je het niet, vergeet het dan maar.
Wat zou gebeuren, wanneer we een wisselstroom door een smoor
spoel zouden laten lopen? Er ontstaat in de spoel, net als bij de
transformator, maar nu in één en dezelfde spoel, een tweede
wisselstroom door de zelfinductie. Deze tweede wisselstroom
heeft echter steeds een andere richting als de oorspronkelijke
en werkt deze dus tegen, met het gevolg dat deze oorspronkelijke
wisselstroom min of meer tegengehouden wordt, dus een zekere
weerstand ondervindt, onafhankelijk van de gewone (Olimse)
weerstand, die het draad van de spoel biedt. Door de zelfinductie
van de spoel, door een bepaald aantal windingen en een bepaalde
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afmeting van de ijzerkern op een zeker aantal henry’s te brengen,
kan de smoorspoel een hinderpaal voor de wisselstroom zijn;
de gewone stroom en de zelfinductiestroom werken elkaar precies
tegen, zodat de wisselstroom er niet doorkomt.
Een smoorspoel vlakt een ■pulserende gelijkstroom af en kan
een ivisselstroom tegenhouden.
Hoe groter de frequentie van de wisselstroom is, des te moeilijker
komt hij door de smoorspoel heen; daarom kunnen we voor hoge
frequenties volstaan met kleine smoorspoelen, meestal zonder
ijzerkern, voor laagfrequentwisselstromen of pulserende gelijk
stroom gebruiken we zware smoorspoelen mét ijzerkern.
Tenslotte behandelen we dan nog de condensator, waarna we
via een bespreking van de onderdelen aan
het bouwen kunnen gaan.
Een eenvoudige condensator bestaat uit twee
metalen plaatjes, die van elkaar geïsoleerd
zijn. De voornaamste eigenschap van de con
densator is dat hij electriciteit in zich kan
ophopen; hij is een soort bewaarplaats voor electriciteit.
Twee van elkaar geïsoleerde geleiders vormen een condensator
en zijn in staat een hoeveelheid electriciteit in zich, op te hopen.
Sluiten we een condensator aan op een accu, dan wordt de con
densator geladen. Op de plaat die met de minpool (te veel electronen) van de accu is verbonden, verzamelt zich een groot
aantal clectronen, de andere plaat, verbonden met de pluspool
(te weinig electronen, dus te veel positieve atoomkernen), wordt
een parkeerplaats van positieve kernen. Een belangrijke wet in
de electriciteit, die grote overeenkomst heeft met de wet die zegt
dat bij magneten ongelijknamige polen elkaar aantrekken en
gelijknamige elkaar afstoten, is de volgende:
Twee positief of twee negatief geladen voorwerpen stoten elkaar
af, een negatief en een positief voorwerp trekken elkaar aan.
Of om gemakkelijker te onthouden:
Gelijknamige ladingen stoten elkaar af, ongelijknamige ladingen
trekken elkaar aan.
Vergeet deze wet niet, want hij speelt een belangrijke rol in de
radiolamp.
Zo ook trekken electronen en atoomkernen elkaar aan, omdat
ze een ongelijknamige lading hebben.
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In zo’n condensator zitten de electronen en de kernen vlak bij
elkaar, alleen gescheiden door het isolerend laagje dat we di'èlectricum noemen. De electronen en atoomkernen trekken elkaar dus
aan. Verbreken we de stroom, dan blijven ze elkaar aantrekken
en elke plaat behoudt zijn lading. Sluiten we nu een milli-ampèremeter op de condensator aan, dan vertoont de meter een uitslag,
hetgeen bewijst dat er even een stroom doorloopt.
Wat gebeurt er nl.? De electronen, die niets liever willen dan
het tekort aan negatieve lading op de positieve plaat aan te vullen,
gaan op een holletje door de milli-ampèremeter naar de positieve
plaat; er loopt dus een stroom door deze meter: de condensator
ontlaadt zich.
Hebben we twee leidingen, waardoor een pulserende gelijkstroom
loopt, b.v. naar een weerstand en schakelen we over deze leidingen
of parallel er aan een condensator, dan zal de condensator de
stootjes gelijkstroom afvlakken, evenals een smoorspoel. Loopt
er een stroomstootje door de leidingen, dan wordt de conden
sator geladen. In eén volgend ogenblik, waarin tussen twee
stroomstootjes geen stroom loopt, ontlaadt hij zich en vult dus
de leemte tussen twee stroomstootjes op. De combinatie van een
condensator (parallel aan de leidingen) en een smoorspoel (in
serie met één van de leidingen) vlakt de pulserende gelijkstroom
tot een gelijkmatige af.
Een gelijkstroom gaat niet door een condensator, een wissel
stroom schijnbaar wel. Schijnbaar, omdat de wisselstroom er niet
normaal doorheen vloeit, maar het bij een wisselstroom regel
matig optredende op- en ontladen hetzelfde resultaat oplevert
als een gewone stroomdoorgang. Hoe hoger de frequentie van
de wisselstroom, des te gemakkelijker heeft deze doorgang plaats.
Het vermogen van de condensator een electrische lading te be
vatten, heet de capaciteit. Hoe groter de capaciteit is, des te
meer lading kan de condensator opnemen. De capaciteit drukken
we uit in farads. Daar deze eenheid zeer groot is, gebruiken we
meestal de microjarad (m.F.), het millioenste deel van een
farad of de micro-microjarad (m.m.F.), één millioenste van een
microfarad, die ook wel pikofarad, p.F. genoemd wordt. In de
radiowereld spreekt men vaak van centimeters i.p.v. micro-microfarads, vanwege de moeilijk uit te spreken naam. Deze komen

De grootte van de capaciteit van een condensator is van drie
dingen afhankelijk: de oppervlakte van de platen, een grotere
oppervlakte geeft een grotere capaciteit, de afstand van de platen,
hoe dunner de isolerende scheidingslaag (diëlectricum) is, des
te groter is de capaciteit. Verder is de capaciteit afhankelijk van
de aard van het materiaal van het diëlectricum. Dit is meestal
lucht, mica, bakeliet of geparaffineerd papier.
Schakelen we twee condensatoren parallel, dan is de totale capa
citeit gelijk aan de som van de capaciteiten der condensatoren.
Dit is gemakkelijk in te zien, wanneer je bedenkt dat bij parallelschakeling van b.v. drie gelijke condensatoren
SE* !£5 CHAKEt/W
het plaatoppervlak drie maal zo groot wordt.
Voor in serieschakelen van condensatoren
geldt hetzelfde regeltje als bij parallel scha
kelen van weerstanden:
Bij in serieschakelen van condensatoren is
/■tf^ZZZZ 5CVAKEE//76
het omgekeerde van de totale capaciteit gelijk
aan de som van het omgekeerde van de capaciteiten van de
condensatoren.
Hiervan nog even een voorbeeld: schakelen we drie condensatoren
van 100 cm, 250 cm en 500 cm in serie, dan is het omgekeerde
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1 , 1 , 1 _ 5 ,
van de totale capaciteit gelijk aan-------------- H ■—■ —------100
250
500
500
~
I
_8
2
500
500
500
500
De totale capaciteit is dus —g- cm = 62,5 cm.

Voor eventuele liefhebbers van formules:
4- -v- 4- -z- . . ., Ct — totale capaciteit,
C2t C3. . .
CT
C2
C3
de waarde der in serie geschakelde condensatoren.
Wat je dus vooral niet mag vergeten:
Eén gelijkstroom gaat niet door een condensator, een wisselstroom
wèl; een gelijkstroom gaat wèl door een smoorspoel, een wissel
stroom kan er door tegengehouden worden. Hoe hoger de frequen
tie van een wisselstroom is, des te makkelijker gaat hij door een
condensator heen en des te moeilijker door een smoorspoel.
■
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Radio-onderdelen: isolatiemateriaal, draad, ijzer

kernen, spoelen, vaste en draaibare condensatoren, weer
standen, potentiometers, transformatoren, smoorspoelen,
schakelaars,

lampvoeten,

stekkers,

zekeringen,

draai

knopj es.
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Vinden jullie het niet fijn dat we door onze theorie heen zijn?
We hebben ons, om de beeldspraak van de eerste bladzijde nog
eens te gebruiken, door de rijstebrijberg heengegeten. zodat
radioluilekkerland zich voor ons uitstrekt. Hier vliegen ons geen
gebraden duiven in de mond, maar wordt ons oog gestreeld door
prachtige radio-onderdelen, ingenieuze toestellen, machtige ver
sterkers, stroomlijnmicrofoons, gigantische luidsprekers, massale
zendergebouwen en torenhoge antennes, terwijl de lucht vol is
van fantastische geluiden : getuut van telegrafiezenders en exo
tische klanken uit verre overzeese landen.
Laten we maar weer naar de nuchtere, maar niet minder interes
sante en prettige werkelijkheid tcrugkeren en een boom opzetten
over de diverse onderdelen, die we gaan gebruiken.
Isolatiemateriaal, draad en ijzerkernen, in vele variaties tot één
geheel samengeflanst, vormen de meeste radio-onderdelen.
Verrweg het goedkoopste isolatiemateriaal is lucht. Lucht laat
zich echter bezwaarlijk tot plaatjes of andere vormen bewerken,
ook kun je er niets omheenwinden, vandaar dat we alleen luchtisolatie gebruiken tussen de platen van condensatoren.
Het belangrijkste isolatiemateriaal is bakeliet, een kunsthars die
op chemische wijze wordt verkregen. Bakeliet is niet alleen een
uitstekend isolatiemateriaal, maar laat zich ook tot alle mogelijke
vormen persen en is mechanisch zeer stevig. Bakeliet in dunne
plaatjes gebruikt men voor condensatoren; holle bakelieten cylinders vormen spoellichamen, waarom de draadwikkelingen ge
legd worden. Schakelaars, stekkers, frontplaten, lamphulzen,
pick-up7armen, draaiknoppen, isolatoren, lampvoetjes en zelfs
hele radiokasten zijn gemaakt van dit fraai uitziende en goed
kope materiaal.
Men kan er in boren en er een schroefdraad in maken en bij de
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fabricage kunnen er metalen voorwerpen in geperst worden.
Een met bakeliet verwant materiaal is pertinax, dat buigzamer
is dan bakeliet en dat uit op elkaar geperste en gebakeliseerde
papierlagen bestaat.
Het eboniet, dat vroeger het belangrijkste materiaal vormde, is
de laatste jaren geheel verdrongen door bovengenoemde mate
rialen, die goedkoper en duurzamer zijn; eboniet, dat uit gevulcaniseerd (aan een langdurige verhitting blootgesteld) rub
ber en zwavel bestaat, is slecht bestand tegen licht en lucht,
zodat het al spoedig grauw, groen of wit gaat uitslaan.
Mica wordt vaak als diëlectricum gebruikt in condensatoren;
mica is een kristal en wordt vooral in Brits-Indië in de omgeving
van Bengalen en in Canada als erts in de micamijnen gevonden,
de kristallen zijn in één richting gemakkelijk in plaatjes van
elke gewenste dikte te splijten.
De moderne chemie heeft naast bakeliet een hele serie uitstekende
zgn. „verliesvrije” isolatiematerialen voortgebracht, die in de
handel onder vaak zeer fantastische namen verkrijgbaar zijn;
zo is er het glasheldere trolituul, dat wel tamelijk breekbaar is,
maar als groot voordeel heeft, dat je twee onderdelen met een
trolituuloplossing aan elkaar kunt lijmen, b.v. een spoellichaam
aan een huls met stekkerpennen. Andere materialen zijn o.a.
amenit, calit, frequentit, insulex. Alle zijn het prachtige isolatie
materialen, waarvan de kleur varieert tussen geel, wit en grijs.
Ze isoleren beter dan bakeliet.
De eenvoudigste isolatie om draad is emaille; dit is het geval bij
draad, waarvan transformatoren gewikkeld worden.
Het schelledraad of wasdraad heeft ook nog een zeer eenvoudige
isolatie: om de koperdraad is een dubbele laag katoen gewonden
en deze isolatie is doortrokken of geïmpregneerd met paraffinewas. Schelledraad is buitengewoon . goedkoop. Ik kan je het
gebruik er van echter niet aanbevelen: het staat slordig, slijt,
breekt gauw en voldoet niet aan hoge isolatie-eisen.
Snoer bestaat uit in elkaar gedraaide dunne koperdraden (soepel
en minder breekbaar), omgeven door een Zvztoew-omspinning, een
laag rubber en daaromheen een laag zijde of katoen. Bij rubbersnoer is de laatste laag vervangen door een dikke laag rubber.
Rubbersnoeren naar lichtnet en luidspreker geven je installatie
een keurig aanzien.
3i

Als verbindingsdraad in onze toestellen zullen we gebruiken
blank montagedraad en isolatiekous. Het draad is van koper
met een laagje tin om het solderen te vergemakkelijken ; de dikte
is i a i| mm. Het isolatiekous, dat er op geschoven wordt, be
staat uit een buisje van een of ander weefsel, dat ook weer is
geïmpregneerd ; het isoleert buitengewoon goed en is in allerlei
kleuren en dikten verkrijgbaar.
Handig is opschuifbaar montagedraad, reeds van isolatiekous
voorzien vertind koperdraad, waarvan de einden blank kunnen
worden gemaakt door het kous terug te duwen. Het is onder
verschillende namen als quick-wire (d.w.z. draad om snel te
kunnen werken) en push-back-wire (duw-terug-draad) in de
handel.
Antennedraad is meestal silicium-bronsdraad van r! mm dikte;
er hoeft geen laag isolatiemateriaal omheen, omdat de antenne
aan isolatoren wordt opgehangen.
In afstemspoelen gebruikt men vaak litzedraad, dat uit een groot
• aantal zeer dunne koperen adertjes bestaat, die door emaille
onderling geïsoleerd zijn.
Glas en -porselein past men vooral toe bij isolatoren om een an
tennedraad, aan op te hangen, in hoofdzaak omdat het niet door
regen wordt aangetast.
Om een verbinding van twee snoeren te isoleren, gebruiken we
isolatieband, gemaakt van een kleverig, geïmpregneerd weefsel,
dat sterk naar rookworst ruikt.
IJzerkernen van transformatoren bestaan niet uit massief ijzer,
maar zijn opgebouwd uit dunne plaatjes transformatorblik, die
we lamellen noemen. Een massieve kern zou als het ware één
enkele, gesloten winding vormen, die een enorme stroom zou
opnemen, waardoor de-kern gloeiend heet zou worden, hetgeen
met een groot energieverlies gepaard gaat. Door de lamellen met
papier te beplakken, isoleert men ze electrisch van elkaar.
Om de kwaliteit van afstemspoelen op te voeren, heeft men ze
van een ijzerkern voorzien. Hier worden de allerhoogste eisen
aan de kernen gesteld. De moderne techniek heeft methoden
gevonden om fijn ijzerstof in een bindmassa van goed isolerend
materiaal in de vereiste vorm te persen, hetgeen de radio-ontvangtechniek een heel eind vooruit heeft gebracht.
En nu de onderdelen. Van elke soort is een aantal gefotografeerd,
32
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i. 1 Jzerkerninbouvvspoel; z. spoelvorm ; 3. blokcondensator; 4. electrolytische condensator;
5. kokercondensator; 6. duocondensator; 7. trimmer; S. stapelcondensator; 9. kortegolfocndensator; 10. bakelietcondensator; 11. fijnregelknop; 12. afstemeenheid; 13 en 15. nietdraadgewonden weerstand; 14 en 16. draadgewonden weerstand; 17. plaatstroomtransformator; 18. laagfrequenttransformator; 19. potentiometer; 20. potentiometer met schakelaar;
21 en 27. tumbler-schakelaar; 22. kort-langschakelaar; 23 en 24. plaatstroomtransformator;
25. kortegolf hoogfrequentsmoorspoel; 26. afvlaksmoorspoel; 28. draaischakelaar; 29. weekijzermilliampèremeter; 30. hoogfrequentsmoorspoel; 31. kristaldetector; 32. draaiknop;
33. chassislampvoet voor stiftlampen ; 34 en 35. chassislampvoet; 36. opbouwlampvoet;
37. draaispoelmilliampèremeter; 38. pijlknop; 39. schakelknop; 40. soldeerlipjes; 41, 42
en 43. banaanstekker; 44. stekkerpen ; 45. montagetangetje; 46. zekering; 47. geïsoleerd
stekkerbusje ; 48. stekkerbusje; 49- eierketting; 50. boutjes; 51. kabelschoentjes; 52. lekhouder; 53. combinatietang; 54. accu.
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zodat jullie ze makkelijker kunt herkennen. Bij de onderdelen
zal ik ook een aantal bekende merken noemen. Nu moet jullie
me niet verwijten dat ik reclame maak. Het is best mogelijkdat
er van sommige onderdelen goedkopere of betere fabrikaten zijn,
ik noem de merken alleen om jullie zo goed mogelijk wegwijs te
maken in het enorme aantal variëteiten en merken der onderdelen.
Vele jongens kopen onderdelen tweedehands op een markt. Voor
kleine onderdelen als weerstanden en coridensatortjes kan ik
jullie dit niet aanbevelen; het prijsverschil is gering en het
risico, dat iets stuk is, is groot, vooral bij transformatoren en
radiolampen. Een groot nadeel van het kopen op een markt is
vooral het feit, dat je, in tegenstelling met in winkels, geen
garantie krijgt. Het beste is om op de markt te controleren of
de onderdelen heel zijn, waarover we in het laatste hoofdstuk nog
zullen spreken.
Er zijn natuurlijk veel onderdelen, die door langdurig gebruik
niet in kwaliteit achteruitgaan, b.v. draaicondensatpren, smoorspoelen en plaatstroomtransformatoren. Een radiolamp slijt wèl
in het gebruik, terwijl je ook rekening moet houden met het feit
dat marktonderdelen meestal ouderwets zijn en in kwaliteit achter
staan bij het moderne materiaal.
Allereerst krijgen we de afstems-poelen, die, zoals we bij het
bouwen van toestellen zullen merken, bestemd zijn om op een
bepaalde zender af te stemmen.
Een heel oude, maar voor eenvoudige ontvangers, zeer bruikbare
spoel is de honingraatspoel, die zijn naam dankt aan de eigen
aardige wijze, waarop hij gewikkeld is. Het is een uitwisselbare
spoel, d.w.z. voor elk golflengtebereik (b.v. van 200—300 meter)
moet een spoel met een ander aantal windingen genomen worden.
Ze zijn gemonteerd op een dubbelpolige stekker en worden ver
vaardigd in series van meestal negen spoelen met 25, 35, 50, 75,
100, 200, 250, 300 en 400 windingen. Andere uitwisselbare
spoelen zijn de zgn. korfspoelen en spinnewebspoelen. Al deze
spoelen zijn op de markt verkrijgbaar.
, Tegenwoordig gebruikt men uitsluitend zgn. inhouwspoelen,
waarmee je door omschakelen het hele golflengtebereik van
200—2000 meter kunt bereiken; vele zijn zelfs ook ingericht
voor ontvangst van zenders onder 200 meter.
De spoelen zijn gewikkeld van litzedraad op een verliesvrij spoel-
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zodat jullie ze makkelijker kunt herkennen. Bij de onderdelen
zal ik ook een aantal bekende merken noemen. Nu moet jullie
me niet verwijten dat ik reclame maak. Het is best mogelijk.dat
er van sommige onderdelen goedkopere of betere fabrikaten zijn,
ik noem de merken alleen om jullie zo goed mogelijk wegwijs te
maken in het enorme aantal variëteiten en merken der onderdelen.
Vele jongens kopen onderdelen tweedehands op een markt. Voor
kleine onderdelen als weerstanden en coridensatortjes kan ik
jullie dit niet aanbevelen; het prijsverschil is gering en het
risico, dat iets stuk is, is groot, vooral bij transformatoren en
radiolampen. Een groot nadeel van het kopen op een markt is
vooral het feit, dat je, in tegenstelling met in winkels, geen
garantie krijgt. Het beste is om op de markt te controleren of
de onderdelen heel zijn, waarover we in het laatste hoofdstuk nog
zullen spieken.
Er zijn natuurlijk veel onderdelen, die door langdurig gebruik
niet in kwaliteit achteruitgaan, b.v. draaicondensatpren, smoorspoelen en plaatstroomtransformatoren. Een radiolamp slijt wèl
in het gebruik, terwijl je ook rekening moet houden met het feit
dat marktonderdelen meestal ouderwets zijn en in kwaliteit achter
staan bij het moderne materiaal.
Allereerst krijgen we de afstemspoelen, die, zoals we bij het
bouwen van toestellen zullen merken, bestemd zijn om op een
bepaalde zender af te stemmen.
Een heel oude, maar voor eenvoudige ontvangers, zeer bruikbare
spoel is de honingraatspoel, die zijn naam dankt aan de eigen
aardige wijze, waarop hij gewikkeld is. Het is een uitwisselbare
spoel, d.w.z. voor elk golflengtebereik (b.v. van 200—300 meter)
moet een spoel met een ander aantal windingen genomen worden.
^Ze zijn gemonteerd op een dubbelpolige stekker en worden verisi'aardigd in series van meestal negen spoelen met 25, 35, 50, 75,
rrtoo, 200, 250, 300 en 400 windingen. Andere uitwisselbare
poelen zijn de zgn. korfspoelen en spinnewebspoelen. Al deze
^joelen zijn op de markt verkrijgbaar.
egenwoordig gebruikt men uitsluitend zgn. inbouwspoelen,
aarmee je door omschakelen het hele golflengtebereik van
---- >0—2000 meter kunt bereiken; vele zijn zelfs ook ingericht
---- or ontvangst van zenders onder 200 meter.
• — spoelen zijn gewikkeld van litzedraad op een verliesvrij spoel33'
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lichaam en zijn gemonteerd op een eveneens verliesvrije spoelvoet,
waarop de aansluitklemmen bevestigd zijn; om de spoel tegen
inductieverschijnselen van andere onderdelen te beschermen, is
om het geheel een metalen afschermbus aangebracht. Het beste
zijn z/s^r^rw-spoelen, waarbij binnen het spoellichaam een kern
van fijn onderling geïsoleerd ijzerpoeder is aangebracht.
Daar in vele toestellen twee spoelen gebruikt worden, zijn vaak
twee spoelen tot een spoelstel gecombineerd; soms is ook de
schakelaar, nodig voor het overschakelen naar een ander golfbereik, met de spoel of met het spoelstel gecombineerd.
Bekende merken zijn: Arim, Lissen, Geloso, Megatron, G.I.C.,
'Schaaper en Varley.
De modernste inbouwspoelen zijn vaak ook ingericht voor ont
vangst van golflengten onder 200 meter, de kortegolf; golf
lengten van 200—800 meter zijn middelgolven, boven 800 meter
spreken we van lange golven.
Meestal gebruiken we aparte kortegolfspoelen, gewikkeld op
verliesvrije spoellichamen van verzilverd of gewoon koperdraad.
/Je kunt deze spoelen gemakkelijk zelf wikkelen, waarover later.
Bij condensatoren onderscheiden we vaste en draaibare of
variabele condensatoren; onder de laatste verstaan we dan con
densatoren, waarvan de capaciteit door een draaibeweging ver
anderd kan worden.
Tot de vaste condensatoren behoren de blokcondensator, kokercondensator, electrolytische condensator en stapelcondensator
(micacondensator).
De blokcondensator bestaat uit twee'lange repen zilverpapier met
daartussen een laag geparaffineerd papier, alle met een lengte
van vele meters; de repen zilverpapier vormen de twee platen,
het geparaffineerde papier het diëlectricum; de stroken zijn
blokvormig opgerold en het geheel wordt omgeven door een
z metalen of bakelieten buisje, nadat de eigenlijke condensator in
isolatiemateriaal is ingesmolten; de aansluitklemmen zitten boven
op de condensator.
Op het huisje staan naast het merk meestal drie dingen aange
geven: de capaciteit, de werkspanning en de doorslagspanning.
De capaciteit van blokcondensatoren bedraagt meestal 0,1 m.F.,
0,5 |m.F., 1, 2, 4, 6 of 8 m.F. Sluiten we op de condensator een
spanning aan gelijk aan de doorslagspanning, dan slaat een
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vonk door het diëlectricum, waardoor de condensator onbruik
baar wordt. Zo hoog laten we de spanning dus nooit komen: we
gaan niet hoger dan de werkspanning, die meestal i van de
doorslagspanning bedraagt. Soms staat op de condensator de
proefspanning aangegeven, waarmee dan de spanning wordt be
doeld, waarop de condensator is beproefd zonder door te slaan,
alvorens de fabriek te verlaten.
Kokercondensatoren hebben een kleinere capaciteit dan een blokcondensator, zij zijn in alle waarden tussen 25 cm en 0,5 m.F.
verkrijgbaar. I.p.v. aansluitklemmen zijn ze meestal voorzien van
draaduiteinden, hetgeen een handige hangende montage mogelijk
maakt. Zij zijn op ongeveer dezelfde wijze geconstrueerd als
blokcondensatoren; in de beste soorten gebruikt men koperen
platen en mica-isolatie. Kokercondensatoren zijn niet omgeven
door een metalen buisje.
Bekende merken zijn: Aurora-Kontakt, Dubilier, Hohges, Hydra,
Manens, Novocon, Mallory, Remix en T.C.C.
Gestapelde condensatoren, die inductievrij zijn, zijn opgebouwd
uit afwisselend op elkaar gestapelde plaatjes metaal en mica.
De electrolytische condensator bestaat uit een aluminium cylinder, die gevuld is met een zuur of electrolyt, meestal boorzuur.
In het zuur bevindt zich een aluminium plaat, die ter vergroting
van het oppervlak veelal stervormig is uitgevoerd. Het om
hulsel met boorzuur vormt één plaat, de aluminiumplaat de
andere. In de fabriek laat men er een stroom door vloeien, waar
door zich op de aluminiumplaat een dun laagje aluminiumoxyde
vormt, dat uitstekend isoleert en het diëlectricum is. De dikte
van het oxydehuidje is ongeveer 0,00001 mm, waardoor de
capaciteit van de condensator zeer groot wordt.
Dit was de natte electrolytische condensator; bij de droge be
vindt zich tussen de opgerolde aluminiumplaten gaas, dat met
een chemisch preparaat is gevuld i.p.v. het boorzuur bij natte
condensatoren.
Om één ding moet je bij het gebruik van electrolytische ^con
densatoren goed denken: de twee aansluitingen er van zijn vaak
met + en — gemerkt; de min-aansluiting, meestal het metalen
omhulsel, moet altijd op een negatieve spanning worden aan
gesloten, de andere aansluiting, de + pool, altijd op een positieve
spanning. Verwissel je beide aansluitingen, dan gaat de con35
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densator onherroepelijk stuk. Natte electrolytische condensatoren
moeten in bedrijf altijd rechtop staan. Soms hebben ze een rode
(positieve pool) en een zwarte draad (negatieve pool) als aan
sluitingen.
De eenvoudigste variabele condensator bestaat uit een plaatje
isolatiemateriaal, waarop een dun blaadje koper, een plaatje mica
en daarboven een verend blaadje ko-per zijn gemonteerd. De
koperen plaatjes vormen de condensatorplaten en met een stelschroefje kun je de blaadjes dichter bij elkaar brengen, waardoor
de capaciteit groter wordt. Een dergelijke condensator heet
trimmer; is hij erg klein, dan spreken we van postzegeltrimmer.
De grootste capaciteit bedraagt 25, 30, 50 of 100 cm.
Een zeer belangrijk onderdeel is de variabele condensator, die
als afstemcondensator wordt gebruikt. Deze bestaat uit een
metalen frame, waarin geïsoleerd van dit frame een aantal onder
ling verbonden koperen of aluminium platen zijn bevestigd en
wel op regelmatige afstand van elkaar. Tussen deze platen, de
vaste platen, kunnen de op een as gemonteerde draaibare platen
gedraaid worden. Door de draaibare platen min of meer tussen
de vaste platen te draaien, verklein of vergroot je de capaciteit
van de condensator. De draaibare platen zijn via de as geleidend
met het frame verbonden. De grootste capaciteit bedraagt 500 cm ;
bij kortegolfontvangst gebruiken we een condensator van 250,
150 of 100 cm. Je ziet, dat bij de draai-condensator het diëlectricum gevormd wordt door de lucht tussen de platen; de vaste
platen mogen natuurlijk nimmer contact maken met de draaibare
platen, ze mogen niet „aanlopen”. De as moet uitstekend ge
lagerd zijn om een soepele en regelmatige draaibeweging te
kunnen krijgen; soms past men kogellagcring toe.
Het beste zijn draaicondensatoren met koperen platen, die je
uitstekend op de markt kunt kopen, mits je goed oplet of de
platen niet aanlopen. Bij twee- of drievoudige afstemcondensatoren zijn twee of drie draaicondensatoren op één as gemonteerd.
Bij de afstemcondensator kunnen we het tegelijkertijd hebben
over fijnregelknoppen en -schalen, die de draaibeweging van de
condensatoras vertragen. In een fijnregelknop is een vertragingsmechanisme, b.v. van tandwieltjes aangebracht. De vertraging
kan 1:8, 1:12 of 1:80 bedragen; op een in graden verdeelde
schraal kun je de condensatorstand aflezen.
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Bij een fijnregelschaal beweegt een naald, over een in golflengten
of stationsnamen ingedeelde celluloidschaal of glasschaal, die
verlicht kan worden.
Vaak combineert men op een metalen chassis twee spoelen, een
tweevoudige condensator en een afstemschaal tot een afstemeenheid; bekende merken zijn G.I.C., Haraf, Megatron, Geloso,
Rialto en Ritro.
Een eenvoudiger draaicondensator is de bakeliet- of mica-condensator; het diëlectricum is bakeliet of mica, de platen zijn
van dun koper. Hij is niet bruikbaar als afstemcondensator; de
capaciteit is 500, 300 of 250 cm.
Evenals bij condensatoren onderscheiden we vaste en draaibare
weerstanden. Van de vaste weerstanden zijn er twee soorten:
draadgewonden en niet-draadgewonden.
Een niet-draadgewondcn weerstand bestaat uit een buisje van
isolatiemateriaal, waarop een dun laagje kool of metaal is aan
gebracht; hieromheen is weer een laag isolatiemateriaal. Draaduitcinden vergemakkelijken de montage. Ze zijn in alle waarden
tussen 100 f2 en 3 Mf2 verkrijgbaar.
Loopt er een te sterke stroom door de weerstand, dan brandt hij
door. Op de weerstand staat dan ook aangegeven, hoeveel watts
er door mogen lopen; staat er b.v. op 100 f2, 1 watt, dan be
tekent dit dat het spanningsverschil tussen de uiteinden niet
meer dan 10 volt mag zijn. Volgens de Wet van Ohm is de
stroomsterkte dan 0,1 ampère, hetgeen 1 watt oplevert.
Draadgewonden weerstanden kunnen gewoonlijk een grotere
stroomsterkte verdragen; ze bestaan uit spiraalvormig opgerold
weerstanddraad, dat van metaal met een hoge weerstand is ge
maakt; het draad is vaak een legering van nikkel en chroom en
is gewikkeld op een buisje van isolatiemateriaal.
Draaiweerstanden zijn twee- of driepotig. Tweepolig zijn b.v.
gloeidraadweerstanden. Hierbij is weerstanddraad gewikkeld op
een ring van isolatiemateriaal. De as van de weerstand is voorzien
van een metalen arm, die over het weerstanddraad draait; de
arm is met één aansluitklem, één kant van het weerstanddraad
met> een tweede aansluitklem verbonden. Door de as te draaien
wordt een groter of kleiner deel van de weerstanddraad gebruikt,
waardoor de weerstand variabel wordt; de weerstand van een
gloeidraadweerstand is 10, 30 of 100 Q.
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Zijn beide uiteinden van het weerstanddraad met een afzonder
lijke aansluitklem verbonden, dan spreken we van een potentiometer ; de weerstand hiervan is veel hoger, 10.000 f2 tot i M42.
Bij de meeste potentiometers is het weerstanddraad vervangen
door een dun laagje kool; de potentiometer die als sterkteregeling
in de ontvanger dienst doet, is vaak gecombineerd met een lichtnetschakelaar. Bekende merken zijn: Carter, Centralab, Clarostat,
Dralowid, Dubilier en Kabi.
De draadgewonden zijn het beste.
Transformatoren zijn er in heel wat variëteiten, plaatstroom-,
gloeistroom-, laagfreqzient, balans in- en uitgangstransformatoren.
Het zwaarst uitgevoerd zijn de plaatstroomtransformatoren, die
de 220 of no volt van het lichtnet omzetten in spanningen, die
voor de radio nodig zijn, meestal 2X4 volt en 1 of 2 X 300 volt;
de meeste transformatoren zijn voor twee lichtnetspanningen
ingericht.
De uitvoering van laagfrequent- en balanstransformatoren zullen
we later bespreken, wanneer dat bij het bouwen te pas komt.
Smoorspoelen onderscheiden we in afvlaksmoorspoelen en hoogfrequentsmoorspoelen. Laagfrequentsmoorspoelen voor versterkers
worden zelden gebruikt.
Hoogfrequentsmoorspoelen bestaan uit een spoellichaam, waarom
dun draad is gewonden. Sommige zijn voorzien van een ijzerkern,
die we ook in afstemspoelen aantreffen; speciale kortegolfsmoorspoelen zijn wat kleiner dan de gewone.
Afvlaksmoorspoelen hebben een zware ijzerkern met een luchtspleet tussen de lamellen. Al naar gelang er een zwakke of
sterkere stroom doorheen moet, zijn ze met dunner of dikker
. emailledraad gewikkeld.
Vaak zijn een plaatstroomtransformator en afvlaksmoorspoel
tot één geheel gebouwd, dat we plaatstroomcombinatie noemen.
De kristaldetector krijgen we in het volgende hoofdstuk bij de
bouw van een kristalontvanger; over koptelefoons, luidsprekers,
pick-ups en microfoons spreken we later nog uitvoerig.
Tenslotte nog wat radio-kleingoed: schakelaars, lampvoeten,
stekkers, contrastekkers, stekkerbussen, zekeringen en draaiknoppen.
Schakelaars zijn er te kust en te keur, van weinig onderdelen
bestaan er zoveel variëteiten. Ze dienen om een stroomkring te
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sluiten en te verbreken. Sommige schakelaars bieden talloze
mogelijkheden om tegelijkertijd verschillende stroomkringen te
sluiten of te verbreken; het eenvoudigste zijn de gewone tweepolige, andere hebben 12, 18 of nog meer contacten. Voor ieder
doel heb je weer andere schakelaars; de hoofdzaak is dat ze
degelijk zijn geconstrueerd, liefst met verzilverde contactplaatsen.
Lampvoeten zijn er in twee soorten,opbouzv-mchassis-lampvoeten.
Goed isolatiemateriaal en stevige busjes voor de pennen der
radiolampen zijn het voornaamste.
Gewone stekkers ken je allemaal; contrastekkers, die vaak ten
onrechte ook stekkers worden genoemd, zijn, om zelf ook maar
eens genoemde fout te begaan, stekkers zonder pennen, waar je
de pennen van de echte stekkers insteekt. Banaanstekkers zijn
cnkelpolig, de andere stekkers dubbelpolig.
Stekkerbusjes zijn busjes met moeren en een huisje van isolatie
materiaal om banaanstekkers of gewone stekkers in te steken.
Meestal gebruiken we geïsoleerde stekkerbusjes.
Zekeringen, bij het lichtnet vaak stoppen genoemd, verhinderen
het doorbranden van leidingen of andere onderdelen bij kort
sluiting. De stroomsterkte neemt dan sterk toe en een in de
zekering aangebracht draadje van lood en zilver smelt door,
waardoor de stroom onderbroken wordt. Het draadje zit meestal
in een glazen buisje met twee metalen dopjes als uiteinden. Het
zekeren is dus een veiligheidsmaatregel. Voor alle stroomsterkten
tussen 50 m.ampère en 2 ampère zijn zekeringen verkrijgbaar.
Draaiknopjes voor de assen van dfaaicondensatoren, weerstanden
en potentiometers zijn een kwestie van smaak. De een houdt van
zwarte knopjes, een ander van bruine; gelukkig hebben de fabri
kanten met de smaakverschillen rekening gehouden, zodat er
allerlei mooie knopjes in de handel zijn. Knopjes met een ge
ribbelde rand draaien het prettigst.
Nu je dit gelezen hebt en de foto’s gezien hebt, kan ik je niets
nuttigers aanraden dan naar een radiowinkel te stappen en daar
in de etalage de besproken onderdelen te bekijken; vraag vooral
een prijscourant aan, waarin je alle radio-onderdelen uitvoerig
beschreven en van prijzen voorzien vindt.
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Principe van radio-overdracht, van zender tot

ontvanger,

Het

lezen

van

principeschema's,

bouw van een kristalontvanger, antenne én
aarde.

Je zult moeten toegeven dat radio een nogal geheimzinnig geval
is. In Amerika steekt iemand een redevoering af, zijn stemgeluid
neemt „zomaar” een reuzesprong over de Grote Haringvijver om
bij je thuis te belanden; dat „zomaar” is een onderwerp, waarover
dikke boeken geschreven zijn en omdat we allemaal zitten te
popelen om aan het bouwen te gaan, zal ik proberen jullie in
enkele bladzijden het principe van radio-overdracht uit te leggen.
Die dikke boeken lezen we dan later wel.
Wat gebeurt er allemaal, wanneer we een vriend opbellen?
We nemen de telefoon van de haak, draaien het gewenste num
mer, horen enkele malen toe-toe en kunnen daarna een gesprek
voeren, als de vriend in kwestie niet nét uit is. Geluid is, zoals
we later uitvoeriger zullen bespreken, een trilling van lucht
deeltjes; als we spreken brengen onze stembanden de lucht in
trilling, hoge tonen geven snellere, lage
tonen langzame trillingen. In de telefoon
MEM-_
BHAAN Jf?».
hoorn is een microfoon aangebracht. Zo'n
microfoon is een metalen doosje gevuld met
,_L isotAT/e
j(OQi.po£oeM
' koolkorrels, dat aan één kant is afgesloten
door een heel dun plaatje, het membraan. De
geluidstrillingen brengen het membraan in trilling, waardoor
het membraan de koolkorreltjes min of meer samenperst.
Door dit min of meer samenpersen verandert de weerstand van
de koolkorrels; laten we dus door de koolkorrels een stroom lopen
dan wordt deze door de steeds veranderende weerstand steeds
sterker en zwakker. Deze microfoon is via de telefoonkabels en
de telefooncentrale met de telefoon van onzen vriend verbonden.
Die vriend houdt zijn oor gedrukt tegen een toestelletje dat de
electrische stroom weer in geluid omzet. Hierin bevindt zich een

r

I

electromagneet, die, als er een stroom doorloopt, een dun metalen
plaatje aantrekt. Door de in sterkte veranderende stroompjes,
.afkomstig van de microfoon, wordt het plaatje meer of minder
sterk aangetrokken, zodat het dezelfde trillende beweging krijgt
als het membraan van de microfoon: het trillende plaatje ver
oorzaakt in de lucht geluidstrillingen, die als onze stem het
trommelvlies in het oor van onzen vriend bereiken.
Bij radio gaat dit alles minder eenvoudig, omdat de geluidsoverdracht zonder kabel, dus draadloos, geschiedt. De microfoonstroompjes, die we laagfrequentstroompjes noemen, moeten op de
een of andere manier door de lucht getransporteerd worden, nu
ze niet door kabels kunnen lopen.
Het transportmiddel bij de radio nu is een hoogfrequentwisselstroom ; dit is, zoals je nog wel weet, een wisselstroom met een
frequentie groter dan 20.000.
Verbinden we de polen van een apparaat, dat dergelijke hoogfrequentstromen opwekt, met een in de lucht geïsoleerd opge
hangen draad, een antenne, en met een draad in de gfond (aarde),
dan ontwikkelen zich electro-magnetische golven, zoals een steen,
die je in het water gooit, watergolven opwekt. Bij zo’n steen
planten de golven zich in het water voort; de electromagnetische
of radiogolven planten zich ook voort door een stof, waarvan
we aannemen dat hij in het gehele heelal aanwezig is, maar die
we verder niet kennen ; we noemen deze stof aether. Dreef er een
stukje hout op het water, toen de steen er inviel, dan zou het,
toen de watergolven het bereikten, gaan schommelen. De be
weging van de steen, die in het water valt, wordt door het water
overgebracht op het stukje hout, dat ook in beweging komt.
Welnu de hoogfrequentwisselstromen in de antenne wekken
electromagnetische golven op, die zich door de aether voort
planten, tot ze een andere antenne bereiken, waarin ze dan over
eenkomstige wisselstroompjes opwekken.
Het apparaat dat de hoogfrequentstromen opwekt, is de zender,
de inrichting, waar ze ontvangen worden, de ontvanger. Deze
ontvangt ze en versterkt ze, want de stroompjes zijn na hun
luchtreis o zo zwak geworden.
In een radiozender gebeurt nu het volgende: demicrofoonstroompjes worden door een laagfrequentversterker, die bestaat uit een
voorversterker en een krachtige eindversterker, die we modulator
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noemen, tot krachtige laagfrequentstromen versterkt; een ander
GENERATOR
deel van de zender, de generator,
wekt een sterke hoogfrequentwisselstroom op, die we draaggolf
VERSTfBKCR ■
noemen, welke naam zeer juist is,
want de laagfrequentstromen wor
PRINCIPE van radioqveadracht
den als het ware öp de draaggolf
geplant, geënt of om de technische
term te gebruiken: gemoduleerd.
De draaggolf, die zich als electromagnetische golven door de
aether kan voortplanten, draagt
dus de laagfrequentstromen naar de ontvangantcnne.
Het geheel is aardig te vergelijken met een ruiter en een paard.
In de zender wordt de ruiter (de van de microfoon afkomstige
en versterkte stroom) op de rug van het paard (de draaggolf)
gezet, het paard brengt den ruiter naar de plaats van bestemming
(de gemoduleerde draaggolf reist van zend- naar ontvang-antenne), waarna de ruiter weer van het paard wordt afgelicht.
Dit laatste gebeurt in de ontvanger ook: van de ontvangen ge
moduleerde draaggolf moeten de laagfrequentstroompjes weer
afgelicht worden om door koptelefoon of luidspreker in geluid
te worden omgezet. Dit „aflichten” geschiedt door de draaggolf,
die immers een gemoduleerde wisselstroom is, gelijk te riekten,
d.w.z. de wisselstroom om te zetten in een gelijkstroom. Dit gelijkrichten of detecteren gebeurt in de kristalontvanger door een
kristaldetector, waarover straks.
Zoals elke telefoon zijn eigen nummer heeft, dat we moeten
draaien, heeft elke zender zijn eigen golflengte.
De electromagnetische golven planten zich voort met de niet
geringe snelheid van 300.000 km per seconde; ze hebben dus
dezelfde snelheid als het licht, dat ook door electromagnetische
g.olven ontstaat. De frequentie van de wisselstroom drukken we
uit in cycles per seconde of hertz; een wisselstroom met 50 perio• den per sec. heeft dus een frequentie van 50 hertz (hz) of cycles
(c) per sec. 1000 hz is 1 kilohertz (k.hz) of 1 kilocycle (k.c.) 1 sec.
voortitlan tingssnelheid radiogolven
y
°
frequentie van de draaggolf
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De frequentie van de 1875 meter zender Kootwijk is volgens een
radiogids 160 kilocycles 1 seconde. Eens uitrekenen of het klopt:
Golflengte =

300.000.000 meter
160.000 cycles

• 1875 meter.

Zoals je ziet, het zaakje is in orde.
De draaggolven van alle zenders, die dus allemaal verschillende
golflengten en dus ook verschillende frequenties hebben, belanden
op onze antenne. Hoe moeten we nu nèt die golflengte, die we
willen ontvangen, er uitvissen?
Dit doen we met een afstemkring, die bestaat uit een spoel met
parallel daaraan een variabele condensator. We zullen volstaan
met de verklaring, dat een dergelijke afstemkring een voorkeur
geeft aan een zender met een bepaalde golflengte.
Van de grootte der zelfinductie van de spoel en de capaciteit
van de condensator hangt het af welke golflengte de voorkeur
krijgt. We gebruiken nu een variabele condensator, waarvan we
de capaciteit dus kunnen veranderen, waardoor we op een groot
aantal golflengten kunnen afstemmen.
Een kristaldetector vertoont dezelfde werking voor electriciteit
als een ventiel voor lucht; de hoogfrequentwisselstroom kan er
maar in één richting door en wordt dus een pulserende gelijk
stroom.
Het eigenlijke kristal is een stukje silicium of carborundum,
waartegen een zilveren draadje drukt.
Je koopt het kristal gemonteerd in een stofdicht glazen buisje,
voorzien van twee stekkerpennen en een hefboompje aan het
zilveren draadje.
Leer nu eens netjes de hieronder afgedrukte schematekens uit
je hoofd. Radio-apparaten worden altijd in principeschema’s ge
tekend; alle radiotijdschriften b.v. staan er vol mee, je raakt er
spoedig uitstekend mee overweg en kunt dan in het vervolg alle
schema’s dadelijk begrijpen.
Het principeschema geeft aan hoe de verschillende onderdelen
onderling zijn geschakeld. Het zegt dus niets omtrent grootte,
vorm of plaats der onderdelen. Bouwschema’s, waarop alle onder
delen en draden, zoals ze werkelijk zijn, staan getekend zijn
heel handig om een toestel te bouwen. Je hebt echter een hele
tijd nodig om te zien, hoe de boel nu eigenlijk precies is ge43

35

Y Y2 |
TEftHE

AARDE

SPOEL

POTE/VT/OMETER

KR/STAL
DETECTOR

t
VARIABELE

HEEA5TAHD

_L

T
1
1

1

T

SCHAKELAAR
BATTE R/J

rlL

T

~r

VA S TE
VAR/A BELE
CO/VDEH S A rOA CO/VOE fV5 ATOR

M lil

TRA/VS FORMATOR

1.010-

TELÉPOOA/

SPfiEKCK

TR/ODE

TE TRODE

Y

LAA6FRE0UE/VT ACCU
SM OOR S POEL.

ö 4 td 1+

KOP-

WEERSTAWD

VE R 6/MO//VC

KR/Z/S/A/G

DtODE--^ OF

EHKELEA2/CE DUBBEL FA Z/CE
GELUKR/CRTER GELIJKR/CHTER

PE/VTODE /HD/RECT VER
HITTE TR/ODE

schakeld, in tegenstelling met een principeschema, waar je het
in een oogopslag ziet.
Voor we onze kristalontvanger gaan bouwen, moeten we eens
over ons montagemateriaal en over de wijze van monteren spreken.
Als gereedschap heb je nodig: een montagetangetje met ge
ïsoleerde armen, waarmee je draad kunt knippen en buigen, ter
wijl je er ook oogjes mee kunt maken; een schaar en een mesje
om isolatiekous af te knippen en om isolatie af te krabben; twee
schroevendraaiers, een grote om onderdelen mee vast te schroeven
en een kleine, dunne om de kleine schroefjes van draaiknopjes
vast te draaien; een hout- en metaalboortje of beter nog een
kleine handboormachine met diverse boortjes om gaatjes in hout,
bakeliet of metaal te boren; een priem, om gaatjes in hout te
prikken ; een vijl om metaal, voor je gaat solderen, schoon te vijlen ;
een figuurzaag met hout- en metaalzaagjeS voor het vervaardigen
van houten en aluminium chassis en tenslotte een soldeerbout, bij
. voorkeur een electrische.
Solderen is in het begin even lastig, maar als je het eenmaal
kent, is het zó gemakkelijk dat je in enkele uren tientallen ver
bindingen kunt maken.
We solderen twee soorten verbindingen aan elkaar, twee draaduiteinden of éen draaduiteinde aan een soldeerlipje van een of
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Behalve een electrische soldeerbout hebben we nog nodig een
busje soldeervet als reinigingsmiddel en een rolletje harssoldeer
(tin met kern van hars).
Vijl de punt van de soldeerbout goed schoon, indien hij dat nog
niet is. Steek daarna de stekker er van in het stopcontact en doe
wat vet op de punt van de bout. Zodra je merkt dat het soldeer
vet smelt, houd je een stukje soldeer tegen de blanke punt van
de bout. Let goed op, want zodra het soldeer begint te smelten,
heeft de bout een temperatuur bereikt, waarbij je hem moet
vertinnen. Bij het vertinnen vloeit het soldeer gelijkmatig over
de punt van de bout; eventueel gebruik je hierbij nog wat vet.
Als de bout zijn hoogste temperatuur heeft bereikt — en dat
is de temperatuur, waarbij je normaal soldeert — is hij te heet
om vertind te worden. Dat zul je misschien gek vinden, maar
dat komt doordat bij die hoge temperatuur het vet, dat als vloeimiddel moet dienen, spoedig verbrandt en je dus alleen tin over
houdt, dat niet goed zal willen vloeien. Is je bout eenmaal goed
vertind, dan blijft er gemakkelijk een druppeltje tin aanhangen,
zodat je kunt gaan solderen.
Soldeer eerst om het te leren een paar stukjes blank vertind
montagedraad tegen elkaar. Je bedekt de draad- vóó* fiter saiDE^en
uiteinden met een dun laagje soldeervet (vooral
dun), je drukt de uiteinden, die je aan elkaar
wilt solderen, tegen elkaar met je montagetangetje en wel zó, dat de draaduiteinden over
een lengte van een halve centimeter langs elkaar
>w z/£Z sol oenen
liggen.
Vervolgens drukken we de bout, waaraan dus een druppel vloeibaar soldeer hangt, tegen de lasplaats, de druppel tin vloeit uit
over de twee draaduiteinden, die we tegen elkaar blijven drukken,
terwijl we de bout van de lasplaats verwijderen. Even goed
vasthouden tot de las is afgekoeld en je las is klaar. Controleer
de verbinding door even stevig aan de draad te trekken; breekt
de las, dan heb je het soldeer niet voldoende laten doorvloeien.
Het kan ook zijn dat je de las hebt losgelaten voor hij goed af
gekoeld was of dat de draadeinden niet goed schoon waren; maak
de las dan nog maar eens over. Heb je enige, routine gekregen,
dan moet je het gebruik van soldeervet vermijden.
Zijn de draaduiteinden niet vertind, dan moeten we ze eerst
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vertinnen: we vijlen of krabben de uiteinden goed schoon, druk
ken ze even in het vet en bedekken ze. door de bout er tegen te
drukken met een laagje tin, zodat we daarna de uiteinden aan
elkaar kunnen solderen.
Weerstanden en condensatoren zijn vaak voorzien van vertinde
draaduiteinden. Pas vooral op, dat je met de gloeiende bout niet
te dicht bij deze onderdelen komt, want door de warmte kunnen
ze stuk gaan. Mors ook nooit met soldeervet.
Vele onderdelen zijn voorzien van vertinde soldeerlipjes, waaraan
je een draad kunt solderen op dezelfde wijze als je twee draadeinden aan elkaar last. Vaak zit er een klein gaatje in de soldeerlip; hierin steek je de draad, bedek de lasplaats weer met wat vet
en soldeer het vast. Bij onderdelen, voorzien van een schroef met
moer-aansluiting, kun je losse soldeerlipjes nemen ; de soldeer
lipjes schroef je stevig vast en je kunt de draad er aan solderen.
Je kunt aan alle metalen solderen, als ze eerst zijn vertind, be
halve aan aluminium; het is wel mogelijk, maar zeer moeilijk.
Als we b.v. een verbinding aan een aluminium chassis willen
maken, dan boren we een gaatje in het aluminium, waardoor we
een boutje met soldeerlip en moer aanbrengen. Aan de soldeerlip
kunnen we dan solderen.
We hadden in het vorige hoofdstuk afgesproken, dat we voor
het maken van verbindingen blank vertind draad met isolatiekous zouden gebruiken of vertind draad met opschuifbare kous;
in het eerste geval moet je er om denken, dat je een stuk isolatiekous afknipt, dat iets korter is dan de verbindingsdraacj.
Over een goede, dunne las kun je het isolatiekous heenschuiven.
Wen je reeds dadelijk aan zo min mogelijk soldeer en vet te ge
bruiken, het is goedkoper en staat netter. Zoals reeds is gezegd,
moet je zo spoedig mogelijk zonder vet gaan solderen. Laat
verder je bout zo kort mogelijk in het stopcontact, want het ver
warmingselement heeft een beperkte brandduur; is het door
gebrand, dan hoef je geen nieuwe bout te kopen, maar kun je
volstaan met een nieuw element, dat je in je bout vastmaakt.
Om een draad zonder gebruik te maken van een soldeerlip te
bevestigen aan een schroef met moeraansluiting, draaien we een
oogje in het draad met ons montagetangetje. Omdat we moeren
naar rechts vastdraaien, moeten we het oogje ook naar rechts
draaien, anders zou bij vastdraaien van de moer het oogje open
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gaan, terwijl het bij een goed gedraaid oog juist dichtgeknepen
wordt.
ü
We maken voor onze eerste toestelletjes een eenvoudig houten
chassis. Een chassis is een plat kistje zonder deksel. We ge
bruiken het chassis met de bodem naar boven. Bovenop worden
de onderdelen geschroefd, terwijl de draadverbindingen onder
het chassis komen, evenals de kleine condensatoren en weerstanden; een dergelijke wijze van bouwen die
bij alle moderne handelstoestellen wordt toegepast, staat erg netjes en monteert heel handig.
'S’
Nu de kristalontvanger. Bekijk het principeschema maar eens. Je kent natuurlijk de schematekens keurig uit je hoofd, zodat het je niet
moeilijk zal vallen de zaak te begrijpei■n.
Antenne en aarde zijn aangesloten op een afstemkring, gevormd
door een spoel en variabele condensator; parallel aan die afstemkring staan een in serie geschakelde koptelefoon en kristaldetector, parallel aan de koptelefoon staat een vaste condensator
van 2000 cm.
In plaats van de altijd getekende bouwschema’s heb ik in dit boek
voor de eenvoudige toestellen een ander systeem gevolgd door
de ontvangers zó te fotograferen dat jullie even duidelijk als
op een getekend bouwschema de loop der draden kunt volgen.
Onze kristalontvanger bouwen we op een klein houten chassis,
12 cm lang, to cm breed en 2 cm hoog. Gebruik triplexhout
voor de bovenkant en twee balkjes vurenhout voor de zijkanten.
Met 1 cm lange schroefjes met platte kop schroef je het zaakje
in elkaar, nog beter is het te lijmen.
We hebben de volgende onderdelen nodig: acht geïsoleerde
stekkerbusjes, deze moeten geïsoleerd zijn, omdat triplexhout
enigszins geleidt, hetgeen een verlies aan geluidsterkte zou op
leveren. Neem verschillende kleuren. Verder een draaibare con
densator met mica- of bakelietisolatie tussen de platen van 500 cm
en een vaste condensator van 2000 cm.
Voor de acht stekkerbussen en de afstemcondensator moeten we
negen gaten boren; op de bouwfoto zie je precies waar je moet
boren. Denk er vooral om dat de stekkerpennen van spoel en
kristaldetector met hun harten 19 mm uit elkaar staan. Met een
priem druk je dus twee gaatjes in het hout op 19 mm afstand,
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waarna je de gaten boort: de diameter van de gaten moet 8 mm
zijn. Je brengt de stekkerbussen in de gaten evenals de afstemcondensator; draai de moeren goed vast. Je hebt ongeveer 60 cm
blank montagedraad nodig en 40 cm isolatiekous. Knip de stukjes
draad 4 cm langer af dan de afstand van de punten, die je met
elkaar wilt verbinden voor het maken van oogjes. Het is beter
de kristalontvanger te solderen.
Je monteert het hele geval, zoals de foto je duidelijk Iaat zien.
In de daarop afgebeelde kristalontvanger is een vaste conden
sator met draaduiteinden gebruikt, maar heb je er een met
schroefjes, dan neem je nog twee verbindingsdraadjes met oogjes.
We proberen tenslotte of alle verbindingen stevig vastzitten en
onze ontvanger is klaar.
We hebben twee honingraatspoelen nodig, één van 50 en een
van 250 windingen; deze spoelen kun je het best op de markt
kopen. De honingraatspoel met 50 windingen steken we in de
voor de spoel bestemde stekkerbusjes, evenals de koptelefoon en
de kristaldetector. Op de as van de afstemcondensator bevestig
je een bakelieten draaiknopje. Aardig staat een pijlknopje met
een gradenschaaltje.
Ik zal maar even veronderstellen, dat je een antenne en aardleiding hebt; aan het slot van dit hoofdstuk zullen we de aanleg
daarvan behandelen.
De bediening van je kristalontvanger is uiterst eenvoudig. Nadat
je de banaanstekkers van antenne en aarde in de daarvoor be
stemde stekkerbusjes hebt geprikt, bewegen we het geïsoleerde
armpje van de kristaldetector heen en weer en op en neer tot het
zilveren veertje een gevoelig punt op het kristal raakt; je hoort
dan muziek of spreken van een van onze middelgolfzenders.
Vervolgens draai je de knop van de afstemcondensator tot de
ontvangst op zijn hardst is.
’s Avonds kun je misschien nog andere middelgolfzenders ont
vangen ; met de spoel van 250 windingen ontvang je misschien
wel een lange golfzender.
E>e kristalontvanger is voor een radio-amateur wat het bijna
klassieke liedje: „Zie, er ligt een kip in ’t water” voor een
muziekvirtuoos is, want de kristalontvanger vormt het begin van
elke radiocarrière.
Nu moet je van een kristalontvanger geen keiharde ontvangst
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van een groot aantal zenders verwachten, integendeel, de ont
vangst is zacht, maar schenkt je waarschijnlijk meer voldoening
dan de fraaie ontvangst van een gekocht toestel. En als de
kristalontvanger nu eens volmaakt was, zou dan niet alle aardig
heid van het experimenteren met radio af zijn? Nu hebben we
een eenvoudig toestel, maar weldra beginnen we andere ont
vangers te bouwen, die we steeds harder en gevoeliger maken.
Juist dit steeds trachten te verbeteren en te zoeken naar nieuwe
mogelijkheden is het, wat radio tot zo’n fijne hobby maakt. Geen
techniek is zo geschikt om uit liefhebberij beoefend te worden
als diender radio. Al leveren de fabrieken prachtige ontvangers
kant en klaar, alleen de radio-amateur, die zijn toestellen met veel
moeite zelf in elkaar knutselt, zal de ware voldoening van het
wonder der radio ten deel vallen; trots over hetgeen hij heeft
gepresteerd en met kennis van de werking van zijn apparaat kan
hij van de ontvangst genieten als een beloning voor zijn arbeid.
Door een kristalontvanger te bouwen, worden jullie opgenomen
in dat leger van mannen, waaraan de ontwikkeling van de radio
voor een niet gering deel te danken is. Het leger van radio
amateurs, verspreid over alle landen, maar nauw verbonden door
hun gemeenschappelijke hobby: Radio.
We zouden het nog even over antenne en aarde hebben. Een
goede antenne en aarde zijn 50 % van je ontvangst. Als antenne
draad gebruiken we het 1'- mm dikke siliciumbronsdraad, waar
van één kilo ongeveer 60 meter lang is. Voor een kristalontvanger
is het ’t beste een zo hoog mogelijke antenne met een lengte van
25 a 30 meter tussen twee daken over de tuinen te spannen.
Twee dingen spelen nl. een grote rol: de lengte en de hoogte;
onder de hoogte verstaan we dan de afstand tot datgene, dat
er het dichtst onder loopt. Is een antenne twee meter boven een
dak gespannen, dan is de hoogte twee meter. Dit is te weinig:
zo hoog mogelijk en dus zo ver mogelijk verwijderd van daken
is het beste. Woon je in een alleenstaand huis, dan van de nok
van het dak naar een boom of een paal. Ook kun je een antenne
ophangen tussen twee hoge schoorstenen. Voor kortegolfont
vangers moet de antenne veel korter zijn, 5-7 meter.
De antennedraad moet geheel geïsoleerd hangen, hetgeen we
bereiken door de uiteinden via een zgn. eierketting te bevestigen.
Zo’n eierketting bestaat uit drie eier-isolatoren. I.p.v. een eier,
z
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ketting kun je ook een pyrexglasisolator gebruiken. De antenne
moet je strak spannen en de draad mag niets raken, dus b.v.
niet tegen de bladeren van een boom komen. Kun je een antenne
van 30 of 50 meter lengte maken, des te beter.
Van één van de eierkettingen af kun je het verlengde van de
antennedraad meteen naar beneden laten gaan,
dit is veel beter dan een aparte draad naar
beneden aan de antennedraad te lassen. Kan
£/£Ü£7TlAfG het niet anders, maak dan een zeer solide en
goed geleidende verbinding, vijl een stuk van
—STAWSOUTOA
10 cm van de antennedraad goed schoon, doe
hetzelfde met 30 cm van de draad naar be
neden en draai de laatste heel stijf om het uit
-3TAA£/SOLA7OA
" 1/vrO£A
einde van de antennedraad; heb je de 10 cm
omwikkeld, wikkel dan, maar nu in tegenge
stelde richting het schoongevijlde stuk, dat je nog over hebt, om
de overige wikkelingen.
De draad naar beneden mag nergens een muur raken en moet
zelfs zo ver mogelijk er van af lopen; met isolatoren die op een
ijzeren staaf met schroefdraad en punt gekit zijn, kun je de
draad langs dakgoten en balkons leiden. De invoer naar binnen
moet via een speciale invoerbuis geschieden, zo’n invoerbuis is
een ebonieten buis, waardoor een metalen stang loopt; maak de
uiteinden daarvan goed schoon, voor je er draad mee verbindt.
Voor de leiding binnenshuis kun je goed geïsoleerd draad ge
bruiken, dat je het beste op kleine, zgn. kamerisolatoren kunt
monteren; aan het einde van het geïsoleerde draad bevestig je
een banaanstekker. Houdt de lengte van de invoerdraad vooral
zo kort mogelijk!
Als aarde gebruiken we de waterleiding, die ver genoeg in het
grondwater doordringt om een goed contact met aarde te ver
zekeren. Gebruik géén gas- of centrale verwarmingbuizen. Om
een rondom schoongevijld deel van de waterleidingbuis brengen
we een zgn. aardkiem aan, waaraan we een dikke geïsoleerde
draad bevestigen, die we zo onopvallend mogelijk langs de grond
spijkeren naar onze ontvanger; aan het uiteinde komt weer een
banaanstekker.
Heb je geen waterleiding, dan kun je een pompbuis i.p.v. de
waterleiding gebruiken. Ben je ook van een dergelijke water50
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voorziening verstoken, soldeer dan je aardleiding aan een dikke
koperen plaat, die je tot aan het grondwater in de bodem begraaft.
Evenals de antenne-invoer, moet de aardleiding zo kort mogelijk
gehouden worden. Gebruik geen blank draad, want dan krijg je
op verschillende punten contact met aarde, hetgeen tot storingen
aanleiding geeft.
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Radiolamp:

diode-gelijkrichter,

enkelfazig

plaat

st roomappa raat, dubbelfazig plaatstroomapparaat, triode

als versterker en als detector, tetrode, penthode.

De radiolamp is bij de radiotechniek het ..manusje voor alles”:
zwakke stroompjes versterken, wisselstromen gelijkrichten, electrische trillingen opwekken. De wonderbaarlijkste processen
voltrekken zich binnen de onschuldig uitziende glazen ballon.
De uitvinding er van was een ware uitkomst voor de technici, die
allerlei problemen in één slag opgelost zagen door de intocht
van de radiolamp.
Electronen en nog eens electronen, nietige deeltjes, die echter
in legers van vele millioenen tot de geweldigste prestaties komen,
verwerkelijkten de meest fantastische radiodromen.
Als we door een metalen draadje een sterke electrische stroom
laten vloeien, gaat het gloeien. De metaalatomen van het draadje
komen daarbij in heftige beweging en van de electronen, die in
het atoom om de atoomkern cirkelen, vliegen sommige de ruimte
in, waar ze dan al gauw tegen luchtmoleculen botsen en tot
stilstand komen.
Smelten we deze gloeidraad in een luchtledig gepompte glazen
ballon in, dan ontmoeten de electronen geen luchtmoleculen en
kunnen ze hun reis voortzetten tot ze tegen de glaswand botsen.
Zover laten we het bij een radiolamp niet komen. We brengen
in de ballon een metalen plaatje aan, dat we met de plus-pool
van een batterij verbinden, de negatieve pool komt aan de gloei
draad, die door een ander batterijtje aan het gloeien wordt
gemaakt.
De negatief geladen electronen worden door het positief geladen
plaatje aangetrokken, omdat positief en negatief elkaar aan
trekken. Er gaat een stroom lopen, want de
electronen vliegen van de gloeidraad, die we
kathode noemen, naar de plaat of anode. Van
de plaat gaan de electronen via de batterij weer
naar de gloeidraad terug. Deze stroom is de
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anode- of plaatstroom; door een milli-ampèremeter tussen plaat
en pluspool van de batterij te schakelen, kun je het bestaan er van
aantonen.
Wat zou er nu gebeuren, indien we de plaat met de negatieve
pool van de batterij zouden verbinden en de
positieve met de gloeidraad? De negatieve elec- zT>
tronen verlaten de gloeidraad. proberen de plaat Y2?
te bereiken, maar dat lukt niet, want de plaat is
eveneens negatief geladen en negatief stoot nega
tief af; ze belanden dus niet op de plaat, er vloeit
géén plaatstroom en de milli-ampèremeter slaat niet uit.
De glazen ballon met kathode en anode is een radiolamp. Omdat
de lamp twee electroden (kathode en anode) heeft, noemen we
hem diode; zijn er drie verschillende electroden, dan is het een
triode.
De electronenstroom vindt in de lamp slechts in één richting
plaats, nl. van kathode naar anode, niet omgekeerd; de diode
is dus een soort ventiel voor een electrische stroom evenals een
kristaldetcctor. Door deze ventielwerking is de diode een prachtige
gelijkrichter voor wisselstroom, die slechts in één richting door
de lamp kan vloeien en dus in een pulserende gelijkstroom ver
andert.
Voor de toestellen die we gaan bouwen, hebben we een gelijk
stroom nodig. Het lichtnet levert ons echter wisselstroom. Geen
nood, de diode maakt er een gelijkstroom van.
Het plaatstroomapparaat wordt onze eigen electrische centrale,
waar de stroom van het lichtnet tot één met een spanning wordt
getransformeerd die we nodig hebben en in een pulserende ge
lijkstroom wordt omgezet, welke tenslotte door een zgn. af-ulakfilter in een gelijkmatige gelijkstroom wordt veranderd.
Bekijk nu het schema eens. Het cirkeltje met een streepje en
boogje is de schematische voorstelling van een
diodelamp : het boogje is de gloeidraad, het streep
je de plaat. De transformator, hier plaatstroomof voedingstransforinator genoemd, transfor
juzmw
meert de 220 volt van het lichtnet tot' één van
150 volt en één van 4 volt. De laatste dient voor
het tot gloeiing brengen van de gloeidraad van
de lamp. De plaat wordt verbonden met één aansluiting van de
\
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150 voltwikkeling, de andereaansluiting hiervan vormt de nega
tieve pool van het plaatstroomapparaat, hetgeen heel begrijpelijk
is, indien je bedenkt dat de negatieve electronen steeds op de
plaat belanden en door de 150 voltwikkeling hun negatieve
lading transporteren. Evenzo vormt één aansluiting van de gloeidraad de positieve pool, omdat daar de electronen onttrokken
worden. De richting van de electronenstroom is met pijltjes
aangegeven. De gelijkrichtlamp, die in serie staat met de secun
daire wikkeling van de plaatstroomtransformator, richt de wissel
stroom gelijk tot een pulserende gelijkstroom. Het afvlakfilter
moet deze tot een gelijkmatige gelijkstroom maken. Zoals je
je wel herinnert, doen we dit afvlakken met condensatoren en
een smoorspoel. Eén condensator komt vóór de smoorspoel, één
er achter. Gelijkrichting met een lamp met één plaat noemen we
■ enkelzijdige of enkelfazige gelijkrichting. Voor eenvoudige gelijkstroomontvangers voldoet deze methode best. Bij grotere
toestellen kun je beter een plaatstroomapparaat nemen met dubbel
zijdige of dubbelfazige gelijkrichting. We gebruiken dan een
gelijkrichtlamp met twee platen en een transformator met twee
wikkelingen van 150 volt of 300 volt; de laatste spanning geldt
voor wisselstroomtoestellen.
Laten we eerst de bouw van een plaatstroomapparaat met enkel
fazige gelijkrichting bespreken.
Je hebt de volgende onderdelen nodig: een plaetstroomtransformator, die 4 volt en ca. 175 volt levert (de smoorspoel veroor
zaakt een spanningsdaling tot ca. 150 volt), verder een afvlaksmoorspoel met een zelfinductie van tenminste 10 henry, twee
blokcondensatoren van 4 M.F. of wat beter is één electrolytische
condensator van 2X8 M.F., een enkelfazige gelijkrichtlamp,
b.v. de Philips 373 (voor andere fabrikaten vind je het typenummer in de vergelijkingstabel achter in het boek), een 4-pens
opbouwl amp voetje, drie geïsoleerde stekkerbussen en twee geïso
leerde stekkerpennen, enkele meters blank montagedraad en isolatiekous, wat houtschroefjes (1 cm lang met ronde kop), een
stuk multiplex als grondplank van 25 X 20 cm en een strook
triplex van 20 X 3 cm. Op de grondplank schroef je de trans
formator, smoorspoel, blokcondensatoren en lampvoet stevig vast.
Denk er om, dat je het lampvoetje niet te stijf aandraait wegens
het gevaar van springen. Gebruik je een electrolytische conden-
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sator dan moet je
deze vastzetten op
- r s/woo-ffiAj/di
een aluminium
o**p
2 20
brug, die enkele
VOLT
centen kost.
-P5A
/!p
In het triplexplankje boren we
©
een stel gaatjes
Wff
voor de stekkerpennen en drie
EI
gaatjes voor de
stekkerbussen. Prik
weer twee gaatjes op precies 19 mm van elkaar in het hout voor
je gaat boren, anders past er geen contra-stekker op.
Nu maak je op de bekende wijze de verbindingsdraden volgens
het bouwschema; je kent nu het recept: uitmeten hoever de te
verbinden punten van elkaar liggen, een stuk draad afknippen
dat 4 cm langer is, een stuk isolatiekous hierover heen schuiven
dat 4 cm korter is dan de draad, in de goede richting oogjes
buigen en de moeren niet laten slingeren, maar dadelijk er weer
stevig opdraaien. De soldeeraansluitingen (blokcondensatoren)
zullen ons na de oefeningen in het vorige hoofdstuk weinig moeite
oplevercn; één van de drie stekkerbussen (de middelste) blijft
voorlopig onverbonden. Gebruik je een electrolytische condensator,
dan is de huls, de negatieve plaat, verbonden met de aluminiumbrug. Aan de schroef, waarmee deze op de grondplank is be
vestigd, kun je de negatieve leiding van je plaatstroortiapparaat
bevestigen, de twee andere aansluitingen van de condensator
worden met de smoorspoel verbonden. Heeft de condensator drie
draaduiteinden, twee rode en een zwarte, dan gaat de zwarte naar
de negatieve leiding, de twee rode gaan naar de smoorspoel.
Nooit andersom aansluiten, want dat kost je een condensator.
Vanwege de veiligheid verdient het aanbeveling de draden en
aansluitingen, die met de stekkerpennen in verbinding staan,
op de plaatsen, waar er geen isolatiekous omheen zit, met isolatie
band te ontwinden.
Een electrische schok kan je je leven kosten en je zou dus met
je hobby een ontijdig einde vinden.
Om altijd „safe” te zijn, moet je je aanwennen nooit bij een o'p
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het lichtnet aangesloten toestel enig onderdeel aan te raken, be
halve de draaiknoppen en schakelaars; maak of verbreek dus
nooit verbindingen als het spul werkt. Bij een toestel met in
gebouwde lichtnetschakelaar moet je eerst de stekker van het
aansluitsnoer uit het stopcontact halen. Aanvankelijk zul je mijn
raadgeving trouw opvolgen, maar later, als je meer ervaren bent,
zul je toch aan werkende apparaten prutsen. Doe dan wat zeer
ervaren radio-amateurs doen en houd één hand in je zak. Een
plaatstroomapparaat kan een tijd, nadat je het hebt uitgeschakeld,
nog een flinke schok veroorzaken door de lading, die in de afvlakcondensatoren is opgehoopt.
Als je de laatste verbinding van je plaatstroomapparaat gemaakt
hebt, moet je voor je het gaat proberen, eerst nog nakijken of
alle verbindingen juist en stevig zijn. Je tekent dan het principeschema over en bij elke verbinding, die je controleert, schrap je
deze in het principeschema door. Dit is ook een zeer handige
manier om een toestel naar een principeschema te bouwen: elke
verbinding die je gemaakt hebt, dadelijk in het principeschema
doorschrappen. Controleer het bouwsel altijd, één verkeerde ver
binding kan een van je onderdelen vernielen. Vooral de gloeidraad van je gelijkrichtlamp vormt een teer punt, een verkeerde
spanning doet hem onmiddellijk doorbranden. Sluit daarom het
plaatstroomapparaat via een snoer aan op het stopcontact, terwijl
er geen plaatstroomlamp in zit; de gloeidraadaansluitingen van
de lampvoet heb je van te voren verbonden met een 4-volts gloei
lampje. Brandt dit lampje, dan is de zaak oké, brandt het door,
dan is dat weliswaar zonde van het lampje, maar je kostbare
plaatstroomlamp is gespaard gebleven. Deze wijze van contro
leren met een gloeilampje raad ik je voor alle toestellen, die je
nog gaat bouwen aan, want, indien je b.v. in een drielamper een
verkeerde gloeidraadverbinding hebt gemaakt, kunnen er drie
lampen doorbranden.
En nu een plaatstroomapparaat met dubbelfazige gelijkrichting.
Een wisselstroom was een stroom, die gedurende een halve periode
in één richting, tijdens de volgende halve periode een tegen
overgestelde kant uit vloeide. De gelijkrichtlamp liet telkens één
halve periode door en hield de andere tegen. Stel dat we eentweede plaatstroomapparaat maakten dat die tweede halve periode
doorliet en de eerste tegenhield en we zouden de twee plaatstroom56

apparaten combineren? Dan zouden we in dezelfde tijd tweemaal
zoveel gelijkstroomstootjes krijgen als met één plaatstroomapparaat.
In plaats van twee plaatstroomapparatcn gebruiken we één plaat- •
stroomapparaat. echter met een lamp met twee platen en een
transformator met twee secundaire hoogspanningswikkelingen:
dubbelfazige gelijkrichting.
Hoe zo’n dubbelfazig plaatstroomapparaat werkt, blijkt uit het
schema, waarin de pijltjes de richting van de
ƒ oztl V/VZ
gelijkgerichte stroom aangeven. Van de gloeidraad vliegen de electronen naar de twee platen
/<?*■»
en de twee gelijkgerichte halve perioden komen
samen in het midden van de twee in serie ge £/
schakelde hoogspanningswikkelingen.
fiJ3öodOöoöoöö|
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De afvlakking geschiedt op dezelfde wijze als
bij een plaatstroomapparaat met enkelfazige gelijkrichting. De
gelijkstroom van een dubbelfazig plaatstroomapparaat heeft een
minder pulserend karakter en veroorzaakt minder brom in je
ontvanger. Daarom is een dubbelfazig plaatstroomapparaat aan
te bevelen boven een enkelfazig. Het allerbeste kun je een dubbel
fazig plaatstroomapparaat met een spanning van 250 of 300
volt maken, omdat dit voor alle ontvangers en versterkers, die
we in de volgende hoofdstukken gaan maken, weer te gebruiken
is en je dus niet voor elk toestel een ander plaatstroomapparaat
hoeft te bouwen.
De volgende onderdelen leveren je een dubbelfazig plaatstroom
apparaat : een plaatstroomtransformator met een secundaire wik
keling van 2 X 300 of 2 X 250 volt bij 40 of 60 milli-ampère,
een gloeidraadwikkeling van 4 volt bij 1 ampère voor de gloeidraad van je gelijkrichtlamp en, indien je later wisselstroomtoestellen denkt te gaan bouwen, nog een gloeidraadwikkeling
van 4 volt bij 5 ampère; verder een smoorspoel, al of niet met
de plaatstroomtransformator gecombineerd, een electrolytische
condensator van 2 X 8 m.F. of twee blokcondensatoren van 4
m.F., een gelijkrichtlaipp met twee platen (met vier pennen
onder de sokkel), b.v. de Philips 506 of 1823 (de typenummers
van andere fabrikaten vind je in de vergelijkingstabel achterin
het boek), twee stekkerpennen, een vier-pens opbouwlampvoetje,
vier geïsoleerde stekkerbussen, enkele meters montagedraad en
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isolatiekous, wat houtschroefjes, een stuk multiplex van 25 X 20 cm
en een strook trialex van 20 X 3 cm.
De montage is het
zelfde als bij het
enkelfazige plaat
st roomapparaat ;
lees de aan
wijzingen. daarbij
gegeven, dus nog
eens over. De stekkerbussen, die on
verbonden zijn ge
bleven, dienen later voor de 75 en 150 volt-aansluitingen. Daar
de grootte van de weerstanden, die we later nog in het plaatstroomapparaat aanbrengen, afhankelijk is van het type en aantal
der ontvanglampen, bespreken we de montage van deze weer
standen bij de bouw der ontvangers.
Er kunnen nog twee onderdelen aan je plaatstroomapparaat wor
den toegevoegd: een lichtnetschakelaar en een zekering.
Het is natuurlijk veel handiger een schakelaar te gebruiken dan
elke keer de stekker van je snoer in- en uit het stopcontact te
halen. Handig voor dit doel zijn de schakelaars, waarvoor je in
de triplexstrook maar één gat moet boren of zagen. De schake
laar zet je in serie met één van de draden naar de primaire
wikkeling van de plaatstroomtransformator.
Om bij eventuele kortsluiting je plaatstroomtransformator en
lamp te beveiligen tegen doorbranden, moet je in serie met de
—leiding een 50 milli-ampère-zekering opnemen, bij wisselstroomtoestellen een van 100 milli-ampère. Je schakelt de zeke
ring dus tussen de transformatorwikkeling en het stekkerbusje,
dat de negatieve aansluiting vormt. Daar de zekering zelf
meestal geen aansluitingen heeft, klem je hem in een zgn. lekweerstandhouder, die twee schroefaansluitingen heeft.
Je mag een plaatstroomapparaat nooit kortsluiten door b.v. even
twee stekkerbusjes met elkaar te verbinden.
Hoewel sommige onderdelen, zoals de plaatstroomlamp, enigs
zins warm worden, mag dit nooit leiden tot een brandlucht. In
dat geval moet je het zaakje onmiddellijk uitschakelen en nakijken.
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Omdat je aan het plaatstroomapparaat toch zelden iets verandert,
is het heel nuttig het hele geval in te bouwen in een kastje, in
de wand waarvan alleen voor de triplexstrook ruimte is uitge
spaard. Boor dan in het kastje boven de gelijkrichtlamp enkele
gaten, zodat de lamp voldoende geventileerd wordt.
Nu we weten hoe een diode werkt, zullen we de werking van de
Zrz'ö^-radiolamp, die een electrode meer heeft dan de diode,
nagaan. Tussen de gloeidraad en de plaat is een spiraalvormig
rooster aangebracht.
Verbinden we het rooster met de gloeidraad, dan zal de electronenstroom rustig van de gloeidraad naar de plaat gaan. We
zeggen dan dat de roosterspanning nul is. De roosterspanning
is dus de spanning van het rooster t.o.v. de kathode of gloeidraad.
We sluiten nu tussen het rooster en de gloeidraad een batterijtje
aan : de negatieve pool aan het rooster, de positieve pool aan de
gloeidraad. Is de spanning van het batterijtje 4 volt, dan is de
roosterspanning —4 volt, of anders gezegd, de negatieve rooster
spanning is 4 volt. Het rooster is dus negatief geladen t.o.v. de
gloeidraad. De plaat geven we weer een hoge positieve spanning
en de gloeidraad brandt op een accu.
Schematisch wordt de triode voorgesteld door een cirkeltje met
daarbinnen een streepje (de plaat), een streepjeslijn (het rooster)
en een boogje (de gloeidraad). In de plaatkring is een milliampère-meter opgenomen.
Het rooster, dat een negatieve lading heeft, stoot de negatief
geladen electronen die op hun weg van de gloeidraad naar plaat
door de spiraal van het rooster heen moeten, enigszins af, waar
door de electronenstroom en dus de plaatstroom kleiner wordt.
De meter wijst nu een kleinere anodestroom aan dan toen we het
rooster nog met de
nuyrsTKooMi GJtOTERE
IDE- KL EiMEfa, WEto^f
gloeidraad hadden ver
KoointspAMff/py«
bonden. Maken we de
negatieve roosterspan
ning groter, d.w.z. ge
ven we het rooster een
INVLOED VAN KOSTEA5MNN/NC OP MODEST*OOM
grotere negatieve span
ning t.o.v. de gloeidraad, dan worden de electronen nog meer
afgestoten en de plaatstroom wordt nog kleiner, zoals we ook
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op de meter zien. Gaan we de negatieve roosterspanning nu
steeds kleiner maken, dan stijgt de plaatstroom.
Nu geven we het rooster een positieve spanning. Dit heeft tot
gevolg dat de plaatstroom groter wordt, omdat het rooster de
electronen aantrekt; ze vliegen door hun vaart echter door de
spiraal van het rooster heen. Hoe groter we de positieve spanning
maken, hoe groter de plaatstroom wordt. We kunnen de plaat
stroom echter niet al te ver op deze wijze laten stijgen, want al
spoedig zegt de gloeidraad: stop, ik lever niet meer electronen.
want dat lukt me niet. De anodestroom noemen we in dit geval
de verzadigingsstroom. Evenzo kunnen we de negatieve rooster
spanning niet steeds verhogen, omdat de anodestroom dan nul
wordt, de lamp heet dan „dichtgeknepen”.
Veranderingen van de roosterspanning geven veranderingen in
de plaatstroom. Dit maakt de triode tot een lamp die stroompjes
kan versterken. Het rooster regelt de anodestroom, zoals een
kraan de sterkte van een waterstroom kan regelen.
Verandert de anodestroom met 4 milli-ampères als de spanning
van het rooster 1 volt verandert, dan is de steilheid, van die
lamp 4 mA/V (milli-ampère per volt). De steilheid is dus de
verandering in de anodestroom, gedeeld door de roosterspanningsverandering.
Is in de plaatkring i.p.v. de milli-ampèremeter een weerstand
opgenomen, dan veroorzaakt de veranderende anodestroom een
veranderlijke spanning over die weerstand. Hoe groter die weer
stand is, hoe groter de spanningen zijn; dit volgt uit de Wet
van Ohm. Bij een zeer grote weerstand geeft een roosterspanningverandering van 3 volt b.v. een spanningverandering van 30 volt
over die weerstand. In dit geval is de spanning van 3 volt door
de lamp 10 maal versterkt. De versterkingsfactor van een lamp
is de verhouding tussen de anodespanningsvariatie en de roosterspanningsvariatie, die eenzelfde anodestroomvariatie veroorzaakt.
De gegevens van lampen staan vermeld in lamptabellen, waarvan
achter in het boek één is opgenomen. Hierin vind je meestal de
volgende gegevens: de gloeispanning en gloeistroom van de gloei
draad, de anodespanning, de anodestroom, de steilheid, de ver
sterkingsfactor, de negatieve roosterspanning, de inwendige
weerstand en het maximale anodevermogen.
Om een versterkerlamp goed te doen werken geven we de lamp
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een zekere negatieve roosterspanning. Het begrip inwendige
weerstand zullen we niet behandelen; bij versterkers zullen we
zien welk belang deze heeft voor de practijk. Het maximale
anodevermogen is de anodestroom X de anodespanning en wordt
uitgedrukt in watts. Een lamp met 250 volt plaatspanning en
36 milliampère anodestroom heeft dus een vermogen van
0,036 X 250 = 9 watt. Een dergelijke lamp tref je in de meeste
handelstoestellen als eindversterkerlamp aan.
We weten nu dat een diode als gelijkrichtlamp en een triode als
versterkerlamp kan werken. Een triode kan evenwel beide functies
vervullen: hij kan tegelijkertijd gelijkrichten en versterken. Op
deze manier richten we de hoogfrequent-antennestroompjes ge
lijk; de lamp noemen we in deze functie detectorlam-p. Deze doet
dus hetzelfde als de kristaldetector, maar versterkt bovendien.
Hier zie je hoe de lamp als detector wordt geschakeld, met behulp van een roostercondensator en een lekweerL stand.
f We bekijken eerst één deel van de lamp:, de
V 1 gloeidraad en het rooster. Deze vormen samen
p. T- een diode. Van de antenne komt nu op het rooster
een hoogfrequent-wisselstroom. Alleen gedurende
de positieve halve periode vloeit er een stroom van gloeidraad
naar rooster, evenals bij een gewone gelijkrichtlamp. Deze
stroompjes laden de roostercondensator op met electronen, de
roostercondensator wordt daardoor aan de roosterkant min of
meer negatief. Door de lekweerstand vloeit de stroom naar aarde,
waardoor aan de uiteindèn van die weerstand laagfrequent-spanningen ontstaan. Nu beschouwen we de lamp weer als triode.
Deze spanningen vormen roosterspanningen, die doomde triode
op de normale wijze versterkt worden. De antennestroompjes zijn
dus gelijkgericht en versterkt.
Een bezwaar van de triode is, dat rooster en plaat een kleine
condensator vormen, waardoor de versterkte stroompjes in de
plaatkring terug kunnen werken op de roosterkring.
Zoals spoelen met een metalen bus worden afgeschermd, om
dergelijke ongewenste koppelingen te vermijden, zo brengt men
tussen de plaat en het rooster van de lamp een tweede rooster aan,
dat een afschermende functie heeft en schermrooster genoemd
wordt. iHet oorspronkelijke rooster heet stuurrooster, omdat het
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de anodestroom bestuurt. Een lamp met twee roosters heet tetrode
en wordt soms als hoogfrequentlamp gebruikt. Het schermrooster
krijgt een spanning, die gelijk is aan de helft van de plaatspanning.
Toch is ook aan de tetrode een bezwaar verbonden. De electronen
van de gloeidraad botsen tegen de plaat en maken daar nieuwe
electronen vrij. Deze’electronen worden door het schermrooster
met zijn positieve spanning aangetrokken en werken de plaatstroom tegen, hetgeen tot ernstige vervorming van het geluid
kan leiden.
Om dit te voorkomen plaatst men tussen plaat en schermrooster
nog een derde rooster, dat met de gloeidraad of kathode wordt
verbonden. Dit rooster remt de nieuwe electronen en heet reen
rooster. Een dergelijke lamp met drie roosters heet penthode.
Het is niet bij drie roosters gebleven; voor speciale doeleinden
heeft men lampen met vier, vijf en zes roosters ingevoerd, de
lampen heten dan resp. hexode, heptode en oktode. Alleen de
laatste lamp zullen we verder in dit boek nog behandelen.
In de eerste radiolampen gebruikte men, evenals bij gloeilampen,
wolfraamgloeidraden. Deze lampen gaven veel licht, vandaar de
benaming „helgloeiende” lampen en gebruikten veel stroom.
Later slaagde men er in het gloeistroomverbruik sterk te ver
minderen door andere gloeidraden. Philips noemde deze lampen
„Miniwatt” omdat ze een klein aantal watts gloei-energie verbruikten.
In de lamp mogen absoluut geen lucht- of gasmoleculen zijn,
ze worden dan ook zorgvuldig leeggepompt. Daar door de ver
hitting uit de metaaldelen altijd gasmoleculen ontwijken, heeft
men in de lampen wat magnesium gebracht, dat deze gasresten
onschadelijk maakt. Het magnesium veroorzaakt een spiegel
tegen de glazen ballon, vandaar dat radiolampen meestal zo’n
zilverglans hebben.
Om de gehele lamp af te schermen, is men er toe overgegaan
op de glazen ballon een dun laagje metaal te spuiten, in een
goudkleur of rode kleur.
In de laatste jaren is men er in geslaagd ondanks de steeds
kleiner wordende afmetingen de eigenschappen van de lampen
steeds op te voeren, hetgeen de hoofdfactor der vooruitgang
van de radiotechniek heeft gevormd.
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Gelijkstroomontvangers:

éénlamper,

laagfre-

quentversterking, terugkoppeling, tweelamper, hoogfre-

quentversterking,

drielamper, vierlamper, kampeeront-

vanger.

Nu we weten hoe een radiolamp werkt, gaan we toestellen bouwen,
die ons niet alleen het genoegen van radio-ontvangst verschaffen,
maar waarvan we ook begrijpen wat er in gebeurt. Een radio
is voor ons niet alleen een muziekdoos, maar een vernuftig
samenstel van onderdelen, waarin we de loop van de stroompjes
kunnen volgen, omdat we de functies en de werking van de
onderdelen kennen en we in het hart van de ontvanger, de radio
lamp, zijn doorgedrongen.
Je gereedschap netjes in een rijtje op de tafel, hout, onderdelen
en montagemateriaal, alles in orde, we gaan beginnen!
Een eenvoudige éénlamper met honingraatspoelen en als lamp
de A 415, A 409 of overeenkomstig type.
Bekijk eerst je toekomstige toestel maar eens op de voorkant van
de fotopagina. Dat ziet er niet kwaad uit, veel netter dan je
vaak zelfgebouwde toestelletjes ziet, waar slordige montagedraden het uiterlijk bederven. Wij bouwen onze toestellen op
moderne wijze, op een houten chassis, waaronder de verbindingsdraden lopen.
We gaan eerst het houten chassis maken. Een stuk triplex van
20 X 15 cm en twee stroken multiplex van 7 X 20 (niet dikker
dan 8 mm) heb je er voor nodig. Voor we het chassis in elkaar
zetten, gaan we de gaten boren. In één strook multiplex'komen
op regelmatige afstand van elkaar acht gaten, elk met een
diameter van 8 mm; deze gaten zijn voor de stekkerbussen. In
de andere strook komt één gat van 8 mm voor de draaicondensator onder het chassis.
In het stuk triplex zaag je allereerst een gat met een diameter
van 25 mm voor de lampvoet, die in het toestel op de foto wit is.
Verder komen er twee maal twee gaten van 8 mm voor de stekker63

bussen, waar de spoelen in komen. De harten van de gaatjes van
elk stel moeten precies 19 mm uit elkaar liggen, anders kom je
later tot de vervelende ontdekking, dat je spoelen niet in de
stekkerbussen passen. Indien je honingraatspoelen gebruikt,
moeten de twee stel gaatjes ongeveer 3 a 4 cm van elkaar ver
wijderd zijn, zodat de spoelen zelf niet verder dan i4 cm van
elkaar af komen te staan. In de gefotografeerde toestelletjes zijn
iets andere spoelen toegepast, die plat zijn; in dat geval moeten
de gaatjes 2 cm van elkaar liggen. Er komen nog enkele gaatjes
bij, maar deze boren we pas als het chassis in elkaar is gezet.
Dit doen we vervolgens, we schroeven de stroken vast aan het
triplex met 1 cm lange houtschroefjes met verzonken kop. Nog
beter is de methode, die we ook bij de proef toestelletjes hebben
gevolgd, om het geval aan elkaar te lijmen met meubelmakerslijm. Het hout kan dan niet barsten en het chassis ziet er ook
netter uit.
Hier volgt een lijstje van de onderdelen, die je voor dit eenlampstoestel nodig hebt: twaalf geïsoleerde stekkerbusjes (neem zo
veel mogelijk verschillende kleuren), een 5-pens chassislampvoetje, een draaicondensator van 500 cm en een daarop passende
fijnregelschaal, een draaicondensator van 500 cm met bakeliet
of micadiëlectricum, een condensator van 100 cm, één van 250
cm (micacondensator) en één van 2000 cm, verder een lekweerstand van 2 Mf2, enige montageboutjes, een draaiknopje en enkele
meters blank montagedraad en isolatiekous, tenslotte een A 415
en enige honingraatspoelen. Onder de lamp zie je aan de bake
lieten lampsokkel vier pennen ; de pen die het verst van de andere
verwijderd is, is de pen, die met de plaat is verbonden. Recht
tegenover de plaatpcn ligt de roosterpen, de twee andere zijn
de gloeidraadpennen.
We bevestigen eerst met twee boutjes het chassislampvoetje zó,
dat de plaatpen, die op de foto met'de letter P is gemerkt, dezelfde kant opligt als op de foto. Dan draaien we de variabele
bakelietcondensator vast en vervolgens plaatsen we op het chassis
de draaibare afstemcondensator, waarvoor we enige gaatjes
moeten boren. We gebruiken hier geen houtschroefjes, maar
boutjes, waarvan we de moeren stevig vastdraaien. Zoals je op
de foto ziet, gaat links van de afstemcondensator een draad naar
de onderkant van het chassis; hiervoor boren we ook een gaatje.
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Onze eenlamper, uitgerust niet
uitwisselbare spoelen, waarvan
je de bouw beschreven vindt
op de pagina’s 63—66. De
letters en cij fers komen overeen met die in de tekst en in
het principeschema.

Ons tweelampstoestel
heeft
een moderne ij zerkernspoel ;
de bouwbeschrij ving staat op
de pagina's 60—71.

De drielampsontvanger,
die je in staat stelt op
luidspreker een groot aan
tal stations te ontvangen ;
het principeschema wordt
besproken op pagina 73.
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De onderaanzichten der ontvangers, die je op de vorige bladzijde van boven ziet afgebeeld.

Voor we de verbindingen maken, bekijken we het principeschema.
De letters, die we bij de weerstanden en condensatoren in dit
schema zien, vinden we terug op de bouwfoto.
De antenne komt via condensator C4 van 100 cm op de roosterspoel L2. Parallel met de roosterspoel staat de afstemcondensator
C2 van 500 cm; samen vormen ze, evenals in de kristalontvanger,
de afstemkring, die dus tussen antenne en aarde is geschakeld.
De antenne is dan via
de roostercondensator
C,= tooc/n. / anFtfioe
C3 van 250 cm aan het
C^soocjn 2 aarde
G
Ci- Ztocm 5 4<3/>.rooster van de A 415
FJ cy= foocm vteL
y Ó3
Cfz.2Coor/7}. s+jstf
gekoppeld. Tussen roos
* &/- ZMJl 6-PM
L,\ Li1,
L/=. roosterspoeL
ter en aarde is de lek,1
wecrstand R, van 2
5—o6>7
7 - accu,
1------ o ƒ
f + a ecu.
Mf2 geschakeld. De
combinatie van rooster
condensator en lekweerstand bewerkstelligt, zoals je je uit het
vorige hoofdstuk herinnert, de detectie of gelijkrichting.
Tussen plaat en aarde zien we de in serie geschakelde variabele
bakelietcondensator C4 van 500 cm en de spoel L2. Deze dienen
voor de zgn. terugkoppeling, een middel om een wel vijf tot tien
maal zo sterke ontvangst te krijgen.
De hoogfrequentwisselstroompjes van de antenne doorlopen spoel
L,. Deze worden door de lamp versterkt en gaan door spoel L2.
Deze sterkere stroompjes induceren weer in spoel L, nieuwe
stroompjes, waardoor in laatstgenoemde spoel sterkere stroompjes
ontstaan dan eerst. Door de enorme snelheid, waarmee dergelijke
electrische verschijnselen gepaard gaan, worden de antennestroompjes in spoel L, steeds versterkt door die in L2. Met de
terugkoppelcondensator C4 kunnen we de mate, waarin dit ge
beurt, regelen, of om het technisch uit te drukken, we kunnen
de koppeling vaster of losser maken.
Maken we de koppeling al te vast, dan is de mate, waarin de
stroompjes in L2 terugwerken op Lj te sterk en gaat een be
paalde trilling steeds door, steeds van de plaatspoel naar de
roosterspoel, vandaar weer door de werking van de lamp naar
de plaatspoel enz. Het toestel genereert dan en in de koptelefoon
is een huiltoon te horen. Hoe we die terugkoppeling regelen,
bespreken we straks wel.
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De plaat van de A 415 is nu via de koptelefoon verbonden met
de +75 volt van het plaatstroomapparaat, de negatieve pool
hiervan ligt aan aarde.
Van de gloeidraad is één kant verbonden met aarde, de andere
kant komt aan de +pool van de accu, de —pool hiervan ligt
eveneens aan aarde.
Parallel met de koptelefoon is nog de telefooncondensator C5
van 2000 cm geschakeld. De aansluitingen van antenne, aarde,
koptelefoon, plaatstroomapparaat en accu zijn met de cijfers
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 gemerkt en komen overeen met eveneens
gemerkte stekkerbussen op de foto. 1 is de antenne, 2 aarde,
3 en 4 koptelefoon, 5 de plus 75 volt, 6 —plaatstroomapparaat
(—P.S.A.), 7 -—accu (—AC) en 8 +accu (+AC).
Ga nu dit verhaal over het principeschema nog eens na aan de
hand van de foto, dan is je de inrichting van het
toestel tot in de puntjes duidelijk. De aansluitingen
van de A 415 zie je hier afgebeeld.
We gaan de zaak monteren, je soldeerbout schoonvijlen en de stekker ervan in het stopcontact. Leg
je verbindingsdraden aan de hand van het principeschema en van
de bouwfoto. Teken het principeschema over en maak de ver
bindingen van links naar rechts op het principeschema; je begint
dus met de antennecondensator en roosterspoel. Lees voor alle
zekerheid het stukje over solderen nog even over. Tussen de
lampvoet en de terugkoppelcondensator zie je een verbinding
naar een moertje van een boutje lopen: met het boutje is de
afstemcondensator vastgeschroefd. Het staat dus in verbinding
met het metalen frame en dus ook met de draaibare platen van
deze condensator, die via de aansluiting aan het moertje met
aarde zijn verbonden. Dan zie je nog een draad plotseling op
houden: hij gaat daar dóór het chassis naar de vaste platen van
de afstemcondensator. Onthoud dat de vaste platen altijd via de
antenne-condensator aan de antenne komen en de draaibare platen
aan aarde.
Monteer nu niet te haastig om gauw muziek te kunnen horen,
want het spreekwoord, dat begint met „haastige spoed” schijnt
speciaal van toepassing te zijn op het bouwen van ontvangers.
Monteer alles solide en netjes, alléén dan kan je toestel behoor
lijk werken.
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Is je toestel af, dan moeten wc eerst onze aandacht wijden aan
ons plaatstroomapparaat, dat 150 of 300 volt geeft.
Je herinnert je dat we één stekkerbusje ongebruikt hebben ge
laten. Dit was bestemd voor een 75 volt aansluiting. Je moet dit
stekkerbusje via een weerstand van 20000 Si verbinden met het
+ 150 volt stekkerbusje; het wordt verder aangesloten op een
condensator van 2 MF, die aan de andere kant naar het —stek
kerbusje gaat. Levert je plaatstroomapparaat 300 volt, dan wordt
de weerstand 55000 Si en bij 250 volt 45000 Si.
We maken nu vier één-aderige snoertjes voor de verbinding van
accu en het plaatstroomapparaat met de ontvanger en voorzien
deze van banaanstekkers; die van de accu voorzien we aan één
kant van accuklemmen.
Denk er om, wat de volgorde van de cijfers op de stekkerbussen
op de bouwfoto betreft, dat deze, als we het toestel van boven zien,
nét omgekeerd is.
We sluiten nu alles aan, aarde, antenne, koptelefoon, accu, plaat
stroomapparaat en prikken twee spoelen in de daarvoor bestemde
stekkerbusjes. Neem voor de voorste spoel, de terugkoppelspoel,
één met 35 windingen, voor de antennespoel één met 50. De
A 415 laten we er nog even uit.
Nu schakelen we de hele zaak in en proberen eerst weer met een
zaklantaarnlampje of er wel 4 volt op de busjes voor de gloeidraadpennen staat. Brandt het lampje, dan schakelen we even
uit en plaatsen de A 415 in de ontvanger.
We schakelen alles weer in, zetten de koptelefoon op onze oren
en draaien aan de afstemcondensator, om weldra de 301 of 415
meter zender te horen. De terugkoppelcondensator moet hierbij
geheel naar links gedraaid staan. Genereert het toestel, waardoor
je een huiltoon hoort, neem dan 25 windingen i.p.v. 35. Door de
terugkoppelcondensator naar rechts te draaien, wordt het geluid
sterker om bij verder draaien weer in een huiltoon over te gaan.
Zover laten we het niet komen, we draaien tot het geluid op zijn
sterkst is en het toestel nog nét niet genereert.
Het genereren is ontzettend vervelend voor andere radioliefhebbers bij je in de buurt. Je ontvanger is nl. een soort stoor
zender geworden die de hele buurt vergast op een afschuwelijk
gehuil, dat „Mexicaanse hond” wordt genoemd. Laat je toestel
dus niet genereren, want je krijgt er beslist last mee.
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Staat de terugkoppelcondensator in een stand, dat je ontvangst
het hardst is, dan zul je bij verder draaien van de afstemcondensator nog verscheidene andere stations tegenkomen, vooral
’s avonds.
Gebruik ook je andere honingraatspoelen, waarbij in het alge
meen de roosterspoel twee maal zoveel windingen moet hebben
als de terugkoppelspoel. Met spoelen van 250 of 200 en 100
windingen zul je lange golfzenders ontvangen. Noteer de stand
van je afstemknop van elke zender, die je hebt gehoord, dan
kun je hem later altijd terugvinden. Schrijf daar ook de ge
bruikte spoelencombinatie bij.
Gebruik je het zwarte plaatstroomapparaat van Philips, dan
moet je de blanke klem daarvan met de negatieve aansluitklem
verbinden. De negatieve klem en plusdetector verbind je dan
met je ontvanger.

Er zijn nog enige variaties mogelijk op het eenlampstoestel en
je vindt hier enige schema’s.
J^toc c"
Allereerst kun je de ontvangst verbeteren,
door in de plaatkring van de lamp een hoogfrequentsmoorspoel te schakelen; ook kun je
de lekweerstand met +accu verbinden.
Verder is een andere wijze van terugkoppe
ling mogelijk door de terugkoppelspoel in serie met de plaatkring
te schakelen.
3h5
Bij de inductieve antennekoppeling gebruiken
we drie spoelen, een antennespoel, een roos
terspoel en een terugkoppelspoel. Naast de
roosterspoel komen dan twee stekkerbusjes
voor de antennespoel.
I.p.v. een gewone terugkoppelcondensator,
kun je een zgn. differentiaalcondensator van 2 X 300 cm toe
passen. Schematisch wordt zo’n condensator
voorgesteld door een rechte streep met twee
iets gebogen streepjes: de lange streep is
het draaibare stel platen, de twee korte streep'S jes stellen de twee stellen vaste platen voor.
Ook is het mogelijk de antennespoel tege
lijkertijd als terugkoppelspoel te gebruiken, de plaat wordt dan
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via de terugkoppelcondensator met <Je an- m,
tenne verbonden.
i lAco en»
Vaak verdient het aanbeveling voor het ver
krijgen van een soepel werkende terugkoppe
ling parallel met de gloeidraden een potentiometer van 300 12 te schakelen, waarvan de —arm aan de lekweerstand komt.
Zoals je ziet, valt er heel wat voor je te experimenteren en hoe
leuk is het niet, zelf uit te vinden wat het beste voldoet!
Het toestel, dat we nu gebouwd hebben, laat zich met weinig
nieuwe onderdelen uitbreiden tot een tweelampsontvanger. Deze
bestaat dan uit een detectortrap, die overeenkomt met het vorige
toestel, gevolgd door de laagf requenttrap, die de gelijkgerichte
en versterkte antennestroompjes nog eens extra versterkt. We
spreken van laagfrequenttrap, omdat de antennestroompjes, die
hoogfrequent zijn, door de detectorlamp in laagf requentstroompjes zijn omgezet.
Hoewel je in het tweelampstoestel ook honingraatspoelen kunt
gebruiken, raad ik je sterk aan een inbouw-ijzerkernspoel te
kopen. In het tweelampstoestel, dat we op de foto zien, is een
Mu-core-spoel no. 533 toegepast. Er zijn twee redenen waarom
we een ijzerkern-inbouwspoel prefereren: je ontvangt meer sta
tions daar de gevoeligheid van je ontvanger voor een voornaam
deel afhangt van de kwaliteit van de afstemspoel en je selectivi
teit wordt veel groter.
Onder selectiviteit verstaan we afstemscherpte m.a.w. het ver
mogen om twee zenders, die weinig in golflengte van elkaar
verschillen, te kunnen scheiden. Zo kan de selectiviteit van een
ontvanger 9 kilohertz bedragen; het toestel is dan in staat twee
zenders, die in frequentie 9 kilohertz verschillen, gescheiden
weer te geven. De selectiviteit is afhankelijk van de kwaliteit
van de afstemkring en van het aantal afgestemde kringen. Een
moderne ijzerkernspoel als de Mu-core 533 geeft een veel grotere
selectiviteit dan een honingraatspoel, hetgeen we hard nodig ,
hebben, omdat het gebied der middelgolven zwaar overbelast is
wat het aantal zenders betreft.
Verder is het aantal afgestemde kringen bij een dergelijke tweelamper klein, nl. één, zodat we, om toch nog een redelijke
selectiviteit te krijgen, een ijzerkernspoel moeten toepassen.
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Laat ons nu het schema bekijken. Het eerste deel vertoont grote
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overeenkomst met het éénlampsschema. De antenne is via trim
mer C, van 50 cm met de spoel verbonden. De roosterspoel I-,
bestaat uit twee in serie geschakelde wikkelingen, één voor de
ontvangst van middelgolven, de ander levert tezamen met eerst
genoemde lange golfontvangst op. Sluiten we met een schakelaar
de lange golfwikkeling kort, dan wordt alleen de andere spoel
gebruikt en krijg je ontvangst van middelgolven. Parallel met
de afstemspoel vind je weer de draaibare condensator C2 van
500 cm.
De roostercondensator C3 van 250 cm en de lekweerstand R, van
2 MI2 brengen tezamen met de A 415 de detectie tot stand.
De terugkoppeling geschiedt met de terugkoppelwikkeling L2
op de Mu-core-spoel en is regelbaar met de draaibare bakelietcondensator CB van 300 cm.
Ter weerszijden van de smoorspoel H.S. gaan twee condensatortjes C4 en C5 van 250 cm naar aarde. De combinatie van deze
twee condensatoren en de smoorspoel heeft ten doel eventueel
hoogfrequentstroompjes tegen te houden (dit doet de smoor
spoel) en naar aarde af te leiden (hiervoor zorgen de conden
satoren).
De laagfrequenttransformator is stroomloos geschakeld met con
densator Co van 0,1 M.F. en weerstand R2 van 50000 Q. Het
nut en principe van deze stroomloze schakeling vind je uitvoerig
besproken in het hoofdstuk over versterkers.
De laagfrequenttransformator, die een transformatieverhouding
van 1:3, 1 :4 of 1:5 kan hebben, vormt de koppeling tussen
detectortrap en laagfrequenttrap.
In het schema staat boven de primaire wikkeling „prim”, boven
de secundaire wikkeling „sec”.
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Bij de aansluitschroefjes van de laagfrequenttransformator staan
bij de diverse merken vaak verschillende opschriften. De aan
sluiting die met de plaat, in ons geval via condensator C6, ver
bonden is, vind je gemerkt met P.I. (primary input of primair
ingang), P.E. (primaire entrée) of P. (plate), de onderkant
van de primaire wikkeling is gemerkt met P.O. (primary output),
P.S. (primaire sortie), P.U. (primair uitgang), -f-H.T. (+high
tension of + hoge spanning), + B. (+ battery).
Ook de secundaire wikkeling is gemerkt: bij de aansluiting die
met het rooster van de eindlamp verbonden wordt, vinden we
S.I. (secundary input of secundaire ingang), S.E. (secundaire
entrée) of G. (grid, rooster) ; bij de andere aansluiting van de
secundaire wikkeling staat: S.O. (secundary output), S.S. (se
cundaire sortie), S.U. (secundair uitgang) of F. (filament,
gloeidraad).
Gebruik je als eindlamp de B 443, een krachtige penthode, dan
levert je ontvanger voldoende geluid voor luidsprekerontvangst.
De aansluitingen van de B 443 en twee andere lampen zie je
hier getekend. In de principeschema’s is het vangrooster van
de B 443, daar dit inwendig met de gloeidraad is verbonden,
niet getekend.
Je kunt als eindlamp ook wel andere lampen nemen, maar deze
versterken veel minder
SOKK£ LAA/VSLLll T//VG
en luidsprekerontvangst
kun je ten hoogste van
enkele Nederlandse zen
ders verwachten. Andere
eindlampen zijn dan B
405, B 406 en B 409. De
scherm roosteraansluiting
ffV72
ó Wi
vervalt natuurlijk daar
laatstgenoemde lampen triodes zijn.
Weerstand R3 van 1000 (2 en de electrolytische condensator C6
van 25 M.F., 25 volt doorslagspanning, geven de B 443 auto
matisch negatieve roosterspanning, waarvoor je dus geen apart
batterijtje nodig hebt. In het hoofdstuk over versterkers is de
wijze, waarop deze negatieve roosterspanning ontstaat, nog nader
toegelicht.
Parallel met de luidsprekeraansluiting is condensator C7 van
'
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2000 cm geschakeld om de schelle hoge tonen en storingsgeruis
wat te onderdrukken.
Je ziet twee foto’s van het tweelampstoestel op de foto-pagina’s,
uitgerust met de Mu-core-spoel.
Bij elke inbouwspoel krijg je een aansluitschema. Bekijken we
de Mu-core-spoel van onderen, dan zien we acht soldeeraansluitingen, die genummerd zijn. De nummers, die je terugvindt
op het principeschema en op de bouwfoto, staan bij de volgende
aansluitingen: i, 2 en 3 worden niet gebruikt bij het tweelamps
toestel, 4 gaat naar aarde, 5 naar de antennecondensator, 6 gaat
naar de kortlangschakelaar S. Aansluitingen 7 en 8 horen bij de
terugkoppelspoel, aansluiting 7 komt naar aarde, 8 aan de terugkoppelcondensator van 300 cm naar de plaat.
Heb je een ander merk inbouwspoel, waar ook cijfers bij staan,
dan zullen deze niet overeenkomen met de hierboven opgegeven
nummers; houd je in dat geval aan het bijgevoegde aansluit
schema.
Er zijn in de handel ook goedkope spoelbouwdozen met litzedraad, ijzerkern en spoellichaam, waarmee je zelf een goede
ijzerkernspoel kunt maken. Er worden uitvoerige gegevens bij
verstrekt, hoe je een dergelijke spoel in elkaar knutselt.
Van de drie draden, die dóór het chassis gaan, lopen er twee
naar de trimmer en één gaat naar de vaste platen van de draaicondensator. Denk er vooral om dat de +pool van de electrolytische condensator van 25 M.F. naar aarde gaat en de •—pool
naar ■—plaatstroomapparaat. Op de bouwfoto loopt de geaarde
aansluiting van deze condensator naar de geaarde kant van de
schakelaar. Levert je p.s.a. 300 volt, dan moet je een weerstand
van 9000 Q tussen het ongebruikte stekkerbusje en de +300 volt
aansluiting schakelen en van dat stekkerbusje naar de ■—aan
sluiting een condensator van 2 MF. Bij 250 volt plaatspanning
wordt de weerstand 6000 Q.
Het chassis van de tweelamper moet wat groter zijn dan dat
van het éénlampstoestel; 25 cm bij 20 cm is een goede maat,
de hoogte is afhankelijk van die van de laagfrequenttransformator. Verder gelden alle tips, die ik bij de bouw van de éénlamper heb gegeven, evenzeer voor de tweelamper, lees ze dus
nog even over. Met honingraatspoelen krijg je ongeveer hetzelfde
schema.
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Alle variaties op het eenlampstoestel kunnen door eenzelfde laagfrequenttrap gevolgd worden, zodat er voor liefhebbers van
experimenteren werk genoeg aan de winkel is. Alleen indien je
een inbouwspoel gebruikt, moet je je houden aan de voorschriften.
Op het tweelampstoestel volgt natuurlijk een drielamper. We
breiden de tweelamper uit met een hoogfrequenttrap. Deze ver
sterkt de hoogfrequent-antennestroompjes en geeft ze door aan
de detectortrap.
Bekijk eerst het principeschema maar eens, dat een drielamper
met honingraatspoelen voorstelt. De afstemkring en antennekoppeling zijn hetzelfde als bij de tweelamper. De antenne is
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via de antennecondensator rechtstreeks met het rooster van de
hoogfrequentlamp verbonden. Roostercondensator en lekweerstand ontbreken natuurlijk, omdat we de antennestroompjes
alleen maar willen versterken en niet gelijkrichten.
Als hoogfrequentlamp gebruiken we de A 442 of B 442, een
schermroosterlamp. Met een triode is behoorlijke hoogfrequentversterking niet mogelijk. Een voordeel van het gebruik van een
schermroosterlamp is de beteugeling van de Mexicaanse hond
door het schermrooster. Je kunt je toestel rustig laten genereren,
zonder dat iemand, uitgezonderd jezelf, er ook maar enige last van
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heeft. Het schermrooster verhindert namelijk het doordringen
der Mexicaanse hond-veroorzakende stroompjes in je antenne.
Hoe moeten we de hoogfrequenttrap met de detectortrap kop
pelen? Rechtstreeks verbinden gaat niet, omdat we de plaat van
de A 442 een hoge positieve spanning moeten geven en deze
door de spoel tegelijkertijd geaard zou worden. We willen de
hoogfrequentwisselstroompjes op het rooster van de detectorlamp
hebben en niet de gelijkspanning. Een condensator dus! Deze
blokkeert gelijkstroom en laat wisselstroom door. Maar daarmee
heeft de plaat nog geen hoge positieve spanning. Rechtstreeks ver
binden met de +150 volt gaat niet, de hoogfrequentwisselstroomp
jes zouden door het plaatstroomapparaat naar aarde afvloeien.
Voor de plaatvoeding moeten we de wisselstroom blokkeren en
de gelijkstroom doorlaten. Een hoogfrequentsmoorspoel brengt
hier de oplossing. Nu begrijp je waarom we als koppelelement
de condensator C4 en een hoogfrequentsmoorspoel gebruiken. De
rest van het schema is gelijk aan het tweelampsschema. De
spoel vóór de A 442 komt in het toestel zo ver mogelijk van de
twee andere af en moet er loodrecht opstaan.
Dat er nog een andere wijze van koppeling tussen h.f.- en de
tectortrap mogelijk is, zien we in het schema voor inbouwspoelen,
in dit geval weer de Mu-core-spoel, waarvan we voor de hoog-
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frequenttrap het type 503 toepassen; de
detectorspoel blijft het type 533. We gaan
het schema weer samen door.
Via de antennecondensator C, en via de
schakelaar komt de antenne op de spoel
en wel voor middel- en lange golven op
een verschillend deel van de spoel. Een
tweede schakelaar sluit bij middelgolfont-
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vangst een deel der spoel kort. In het schema staat de spoel op
lange golfontvangst geschakeld. Parallel aan de spoel staat de
afstemcondensator C2. Deze afstemcondensator is op één as
gekoppeld met condensator C4, de afstemcondensator van de
detectortrap; ze zijn samen verenigd tot een duocondensator van
2 X 500 cm. De stippellijnen op het principeschema geven het
op één as gekoppeld zijn aan. Omdat de gevoeligheid van een
dergelijke ontvanger met hoogfrequenttrap groot is, moeten we
een stcrkteregeling toepassen. Hiertoe schakelen we in serie met
één gloeidraadleiding van de A 442 een gloeid raad weerstand R,
van 30 Q. Het schermrooster is via weerstand R2 van 50.000 Q,
die ontkoppeld wordt door condensator C3 van 0,1 MF, met de
+ 150 volt verbonden.
De koppeling tussen hoogfrequent- en detectortrap lijkt precies
op de transformatorkoppeling tussen detector- en eindtrap. Hier
hebben we niet te maken met een laagfrequent-, maar met een
hoogfrequenttransformator; de uiteinden van de primaire wikke
ling zijn 1 en 3, van de secundaire 5 en 4. Detector en laagfrcquenttrap zijn weer hetzelfde.
We zullen het nog even over de spoelaansluitingen hebben. Bij
ontvangst van middelgolven verbindt de schakelaar de antenne
met aansluiting 1 van de spoel 503, bij lange golfontvangst met
aansluiting 2. Aansluiting 5 is met het rooster van de A 442
verbonden en aansluiting 4 met aarde. Bij middelgolfontvangst
verbindt de schakelaar aansluiting 6 met aarde, bij lange golf niet.
Dit lijkt nu allemaal heel ingewikkeld, maar wanneer je de
spoelen met bijbehorende schakelaar koopt, krijg je er een bouw
schema bij. Bekijk je de schakelaar en dat bouwschema, dan is
je de zaak volkomen duidelijk. Eén gecombineerde schakelaar
schakelt tegelijkertijd op drie verschillende plaatsen van middelop lange golf en omgekeerd. Aansluiting 2 van de detectorspoel
is de enige, die niet gebruikt wordt.
Hoewel het gefotografeerde toestel voor de duidelijkheid op een
houten chassis is gemonteerd, is een chassis van aluminium nood
zakelijk. Ook kun je een houten chassis nemen en dit bedekken
met latoenkoper of dun aluminium.
Voor het aluminiumchassis koop je een plaat aluminium van
I mm dikte. De kleine gaten boor je er in, de grote moeten met
een figuurzaag, voorzien van een fijn metaalzaagj e, uitgezaagd
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worden. Je boort eerst een gaatje om bet zaagje door te halen.
Verder verdient het aanbeveling de boortjes af en toe in wat
melk te dopen. Aluminium is een betrekkelijk zacht metaal, waar
door het zich makkelijk laat bewerken. Iedere handige jongen
is in staat een aluminiumchassis te maken. Bezitters van een
booromslag kunnen in ijzerwinkels een boor met twee tanden,
centerboor, kopen, die een rond schijfje voor de lampvoeten uit
boort. De opstaande kanten van 6 cm hoogte laat je door een
loodgieter of smid haaks omzetten. Eventueel kun je hem ook
de gaten laten boren, want met electrische boren is het een werk
van enkele minuten en het kost je niet veel.
Zo’n aluminiumchassis kun je ook lakken, b.v. met zwarte spirituslak. Dit lakken mag echter pas geschieden, nadat je het hele
toestel gemonteerd hebt.
Het aluminiumchassis of de plaat latoenkoper wordt geaard.
Neem bij een chassis een niet-geïsoleerd stekkerbusje voor de
aarde-aansluiting.
Omdat je aan aluminium niet kunt solderen, moet je voor een
aardaansluiting aan het chassis een gaatje boren voor een boutje
met moer. Op het boutje schuif je een paar soldeerlipjes, waaraan
je kunt solderen.
Je mag de aardverbindingen van hoogfrequent- en detectortrap
niet maar zo lukraak met het chassis verbinden, want dan be
staat er grote kans op ongewenst genereren, dat je hele ontvangst
bederft en dat niets te maken heeft met het regelbare genereren
van je detectorlamp. Aarde is aarde, wil je zeggen. Niet wat
hoogfrequent- en detectorkring betreft. Alle aardaansluitingen
van de hoogfrequenttrap moeten naar één punt van het chassis
lopen, evenals die van de detectortrap naar één punt moeten
gaan. Op de bouwfoto zijn deze twee aardpunten met kruisjes
aangeduid.
Je moet bij metalen chassisbouw goed opletten, dat geen enkele
leiding contact maakt met het chassis, waardoor kortsluiting zou
kunnen ontstaan.
Voor de plaataansluiting naar de top van de A 442 moet je
afgeschermd kous of draad gebruiken, dat geaard wordt. Ver
wijder aan elk uiteinde over een I cm de metalen afscherming,
zodat geen kortsluiting kan ontstaan. Om het kous te aarden,
wikkel je er 4 a 5 slagen blank montagedraad omheen, vervolgens
"6

soldeer je dit draad aan de mantel vlug vast, vlug omdat door
grote warmte-ontwikkeling het isolatiekous of rubber verkoolt en
geleidend wordt. Door de te solderen plaats met een tangetje
vast te houden, wordt de warmte afgevoerd.
Plaat- en roosterverbindingen moeten zo ver mogelijk van elkaar
af en zo min mogelijk evenwijdig gelegd worden om koppeling
te voorkomen.
De weerstand in een plaatstroomapparaat van 300 volt van
9000 Si moet je vervangen door één van 7500 Si-, bij 250 volt
plaatspanning neem je één van 5000 Si.
Gebruik je inbouwspoelen, zoals de Mu-core, dan moet je na
voltooiing van het toestel de afstemkringen ,.aftrimmen”.
De afstemkringen moeten nl. volkomen gelijk gemaakt worden
om een duocondensator te kunnen gebruiken. Op de duocondensator zitten twee kleine trimmercondensatoren, die met een
schroefje instelbaar zijn.
Dit trimmen geschiedt als volgt: zoek een zender op onder 300
meter en draai beide trimmers geheel in en daarna beide trimmers
een gelijk aantal slagen uit, b.v. drie slagen. Vervolgens draai
je heel voorzichtig beide trimmers tot de ontvangst op zijn hardst
is. Je schakelt dan over op de lange golf en draait ze eventueel
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nog iets bij tot maximum sterkte. Ten
slotte doe je hetzelfde nog een keer op
de middelgolven.
Heb je een afstemschaal met stations
namen, dan moet je eerst de naald precies
het station onder 300 meter laten aan
wijzen dat je ontvangt, om daarna tot
maximale geluidsterkte af te trimmen.
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Koop altijd een stationsnamenschaal, die hoort bij je spoelstel en
duocondensator, anders kloppen de aanwijzingen niet.
Wie erg dik in zijn lampen zit, kan nog een tweede trap laagfrequent maken, b.v. met een A 415, waarvoor je hier een schema
vindt. Voor elke penthode eindlamp geldt de ivaarschuwing dat
je nooit bij een ingeschakeld apparaat de luidsprekerleiding mag
onderbreken, omdat de lamp dan onmiddellijk kan sneuvelen.
Radio in je tent! We zullen nu ’n kampeerontvanger bouwen
die je op kampeer-, fiets-, zeil-, roei- en kanotochten kunt mee
nemen.
Een dergelijke ontvanger moet op een anodebatterij werken, om
dat geen lichtnet aanwezig is, hij moet makkelijk draagbaar en
compact gebouwd zijn.
Als lampen gebruiken we de A 441 N, een zeer oude lamp, die
je in tweedehandszaken wel op de kop kunt tikken. Het is een
tetrode, waarbij het tweede rooster tussen gloeidraad en stuurrooster is aangebracht, waardoor de lamp met een zeer lage plaatspanning al kan functionneren.
■’
Ik geef je hier twee schema’s, één voor een
E
,oo2 y
Y
A W> 7\r
j) eenlamper met 18 volt plaatspanning en een
"2üi/é^
S- drielamper voor luidsprekerontvangst met 30
, k,* volt plaatspanning. Beschik je over een anodebatterij van 40 of 50 volt, dan kun je die
ook gebruiken. Wil je een tweelamper maken, dan kun je het
schema uit de andere twee af leiden.
De ontvangers zijn ingericht voor het gebruik van een raam-
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antenne. Loont het echter de moeite een eenvoudige antenne aan
te leggen, dan is dit te prefereren boven een raamantenne.
Het raam maken we van hout: twee latjes van 6o cm lengte op
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elkaar in kruisvorm. Op de vier uiteinden bevestig je 8 cm lange
prismavormige dwarslatjes, die je om de 2 mm inkerft. Aan
het dwarslatje van het voetstuk schroef je twee houten blokjes.
Het raam omwind je met 45 meter schelledraad, waarvan je de
uiteinden aansluit op twee op het raam gemonteerde stekkerbussen. Een gewone antenne maak
je snel door een 40 meter lange
koperdraad aan beide kanten van
een eierketting te voorzien met aan
de vrije kant van de eierkettingen
een touw met een gewicht, zodat je
de zaak in een boom kunt gooien;
makkelijker om mee te nemen is
één-aderig gummisnoer. Zo’n an
tenne tussen twee bomen voldoet
best. In een zeilboot maak je een
antenne tussen het topje van de
mast naar achter- of voorsteven.
Als aarde gebruik je een blanke draad die enige meters in het
water hangt. Bij kamperen bevestig je de aardleiding aan een
koperen staaf, die tot in het grondwater reikt. Zit dit grond
water diep, leg dan een 40 meter lange draad over de grond
als aardleiding.
Je past geen chassismontage, maar bodemplankmontage toe. De
grondplank kan 30 X 15 cm zijn. De gloeistroom kun je ont
lenen aan enkele parallclgeschakelde zaklantaarnbatterijtjes.
Deze batterijtjes, de ontvanger en de anodebatterij komen alle
in een zo klein mogelijk kistje of koffertje, waarop je de raamantenne kunt bevestigen. Een luidspreker kun je natuurlijk in
bouwen; bijzonder geschikt voor dergelijke draagbare ontvangers
zijn de permanent dynamische ,,baby”-luidsprekers.
De stekkerbusjes voor antenne en aarde verbind je bij ontvangst
met een raamantenne met de stekkerbusjes op het ontvangraam.
De ontvanger is verder een normale gelijkstroomontvanger met
terugkoppeling en automatische negatieve roosterspanning. Hoe
wel het ontvangraam op zichzelf reeds een spoel is, moét, zoals
je in het schema ziet, een honingraatspoel parallel worden ge
schakeld om terugkoppeling te verkrijgen. Door deze parallel
schakeling moet de spoel twee maal zoveel windingen hebben
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als in een normale ontvanger. De ontvangst van lange golf is
niet nodig, omdat de meeste zenders toch in het middelgolfgebied werken. Voor lange golfontvangst zou op je raam nog
ongeveer 100 meter draad bijgewikkeld moeten worden.
Het verdient aanbeveling om zgn. „verende” lampvoeten te
gebruiken.
Met lak, vernis of verf kun je de ontvanger enigszins onge
voelig voor het weer maken, hierover kan een verfwinkel je
echter inlichten. Een aantal gummidoppen er onder en een hand
vat er op zijn geen overbodige luxe.
Bij raamontvangst moet je het raam draaien tot het geluid op
zijn hardst is. Een ontvangraam vertoont namelijk zgn. „licht
effect”, waarover we het later nog wat uitvoeriger zullen hebben.
Je kunt aan de slag gaan, een groot aantal schema’s staat tot
je beschikking. Ik hoop, dat het evenzo met je onderdelen gesteld
is, want handigheid, enthousiasme, schema’s en onderdelen zijn
onmisbare factoren voor je hobby.
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HOOFDSTUK VII

W isse Ist roomon t van gers :
wisselstroomlampen,
indirecte en directe verhitting, tweelamper, drielamper,
super-heterodyne, moderne handelstoestellen, automati
sche sterkteregeling, variabele bandbreedte, drukknopafstemming, afstemindicator, tegehkoppeling, contrast-expansie.

Het woord wisselstroomontvanger duidt op een algehele voeding
uit het wisselstroomlichtnet. Daar de plaatstroom reeds via het
plaatstroomapparaat aan het wisselstroomnet wordt onttrokken,
komt wisselstroomvoeding in de practijk alleen maar hier op
neer, dat de gloeidraden van de lampen door wisselstroom ge
voed worden.
Zouden we de gloeidraden van gelijkstroomlampen voeden met
4 volt wisselstroom, dan zou er een alles storend gebrom ont
staan. Door de wisselstroom zou 100 maal per seconde de gloeidraad aan-en uitgloeien, de .electronenstroom zou overeenkomstig
variëren en deze variaties van de anodestroom zouden brom
veroorzaken.
Omstreeks 1927 construeerde men lampen met een dikke gloeidraad, die minder snel afkoelde, waardoor de gloeidraad, ondanks
de wisselstroomvoeding, in gloeiende toestand bleef. Dit was het
geval bij de hoogfrequenttetrode C 142 en de penthode-eindlamp C 143.
In 1928 kwam men echter tot een nieuwe constructie.
Men omgaf de gloeidraad met een isolerend laagje, waaromheen
een laagje nikkel werd gelegd. Op dit nikkel werd een laagje
gebracht, dat bij verhitting veel electronen uitzond. Waren de
isolerende mantel en het nikkel eenmaal op temperatuur ge
komen, dan bleef, ondanks de wisselstroomvoeding, de tempera
tuur constant en werd een regelmatige stroom electronen uit
gezonden. De gloeidraad verhitte het isolerend laagje, het nikkel
en de stof, die electronen uitzond, in tegenstelling met de ge
lijkstroomlampen, waar de gloeidraad zelf de electronen uitzond.
Het laagje, dat door de verhitting electronen uitzendt, noemt
men kathode. Lampen met een gloeidraad, omgeven door een
81
ï

\

kathode, heten indirect-verhit, zulks in tegenstelling met de
lampen, waarin de gloeidraad zelf de electronen uitzendt, die
men direct-verhit noemt. Door de indirecte verhitting duurt het
enige tijd, voordat een wisselstroomontvanger gaat spelen, om
dat de lampen eerst op temperatuur moeten komen.
De uitvinding van de wisselstroomlamp maakte de radio, nu er
immers geen gezanik meer was met accu’s laden, heel wat een
voudiger voor het publiek. Het gelijkstroomtoestel raakte in on
genade om plaats te maken voor de wisselstroomontvangers. Deze
hebben zich, zoals we tegen het eind van dit hoofdstuk zullen
zien, enorm ontwikkeld. Pas de allerlaatste jaren is men zich
ten behoeve van hen, die niet over een lichtnet beschikken, gaan
toeleggen op de vervaardiging van batterij-ontvangers, die het
zelfde presteerden als hun wisselstroomcollega’s.
Wisselstroomlampcn lenen zich namelijk beter tot het uitwerken
van lampentypen met aantrekkelijke eigenschappen dan gelijkstroomlampen.
Om b.v. een krachtig geluid te krijgen, moet een eindlamp ge
bruikt worden, die veel energie afgeeft. De energie-afgifte is
afhankelijk van het aantal electronen, dat de gloeidraad uit
zendt. Nu is men er bij gebruik van een accu steeds op uit de
gloeistroom zo klein mogelijk te houden, waardoor dus de anodestroom ook betrekkelijk klein wordt.
Bij wisselstroomlampen doet dit er niet toe, daar de voeding
toch uit het lichtnet geschiedt. Vandaar dat men met wissel
stroomlampen tot veel grotere uitgangsenergieën kan komen. Zo
is het vermogen van de B 443 maximaal 3 watt, van de wisselstroomeindlamp E 463 9 watt.
Ook de wisselstroomhoogfrequent- en detectorlampen geven een
grotere versterking dan de gelijkstroomlampen.
Philips heeft vroeger zijn lampen zodanig aangeduid, dat uit
die aanduiding verschillende gegevens zijn af te leiden.
Door de letter wordt de grootte van de gloeistroom aangegeven:
A lampen gebruiken 0,06—0,10 ampère, B lampen 0,10—0.20
ampère, C lampen 0,20—0,40 ampère, D lampen 0,40—0,70
ampère, E lampen 0,70—1,25 ampère, F lampen 1,25 ampère
en meer. Alleen de A en B lampen lenen zich tot accu voeding.
Het eerste cijfer geeft de gloeispanning aan: 4 is 4 volt, 2 is 2
volt enz. Bij trioden geven de laatste 2 cijfers de versterkings82
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factor aan, deze is dus bij de A 415 15, bij de E 428 28.
Alle lampen die op 41 eindigen, zijn dubbelroosterlampen, die
op 42, 52, 62 eindigen hoogfrequent tetroden; op 43, 53, 63
eindpenthoden; op 46 hoogf requentpenthodcn.
Sedert 1934 heeft men een ander systeem gevolgd, waardoor
voor de meest vooraanstaande lampenfabrieken dezelfde combi
natie van letters en cijfers geldt.
Omdat jullie, jongens, toch meestal met oudere lampentypes
werken, heb ik deze nieuwe lampen weggelaten. Koop je echter
nieuwe lampen, dan raad ik je aan den radiowinkelier te vragen,
welk nieuw type je het best kunt gebruiken. In het algemeen
is het aan te bevelen bij radioproblemen, die je niet in dit boek
opgelost vindt, naar je radiowinkel te stappen, waar, naar mijn
eigen ervaring, de winkelier meestal bereid en in staat is je uit
de moeilijkheden te helpen.
Detector- en hoogf requentlampen zijn altijd indirect-verhit,
eindlampen ook meestal, hoewel enkele types direct verhit zijn.
De meeste wisselstroomlampen moeten gevoed worden door 4
volt wisselstroom. Op plaatstroomtransformatoren is veelal een
4 volt wikkeling hiervoor aangebracht, die vaak in het midden
is afgetakt. Denk er om. dat je niet de 4 volt van je gelijkrichtlampvocding er voor kunt gebruiken, daar deze de positieve kant
van je plaatstroomapparaat vormt.
Is geen speciale 4 volt wikkeling aanwezig, dan kun je op je
plaatstroomtransformator een aantal windingen ,1 mm dik ge
ëmailleerd draad’ wikkelen. Kun je de 4 volt wikkeling voor de
gelijkrichtlamp zien, dan moet je daarvan het aantal windingen
tellen en je nieuwe wikkeling evenveel windingen geven. De
twee 4 volt wikkelingen moet je met enkele lagen papier van
elkaar isoleren. Een andere methode is zoveel windingen om je
transformator te leggen, tot een voltmeter bij belasting van de
wikkeling 4 volt aanwijst.
Ook kun je een aparte 4 volt gloeistroomtransformator nemen;
een beltransformator is daarvoor niet geschikt.
De sokkel van een indirect verhitte wisselstroomlamp heeft
meestal vijf pennen; de middelste er van is de kathodepen. De
aansluitingen voor een triode blijven verder hetzelfde, evenals
vooreen hoogfrequenttetrode of penthode, waar de topaansluiting
met de plaat is verbonden. Alleen sommige penthode-eindlampen
83

hebben een sokkel met zes pennen. De lampsokkels met aansluitpennen vind je hier geschetst. In de principeschema’s is het
tekentje, dat eindigt in twee pijltjes, de gloeidraad, de rechte
streep er boven is de
lampsokkïl $ Z/V O/V0E /? AAfY Z /C/-/T
kathode. In wisselstroomschema’s worden
de gloeidraadleidingen
terwille van de duide
lijkheid nooit getekend.
De twee pijltjes worden
o
verbonden met de 4 volt
gloeistroomwikkeling op
£W
£
<?
je transformator.
We zullen geen eenlampswisselstroomontvanger bespreken, WC
beginnen dus met een tweelamper.
Indien je een uiterst eenvoudige ontvanger wilt maken, die op
luidspreker een krachtig geluid en een aantal sterke zenders
geeft en geheel uit het lichtnet moet worden gevoed, raad ik je
een dergelijke tweelamper aan.
Het is helemaal niet noodzakelijk dat je veel buitenlandse zenders
kunt beluisteren. De statistieken hebben bewezen dat bijna altijd
naar de Nederlandse zenders wordt geluisterd. De Nederlandse
omroep doet in geen enkel opzicht onder voor de buitenlandse en
vele buitenlanders zijn van mening dat, vooral door de goede
smaak van het kieskeurige Hollandse publiek, onze omroep tot
de beste van Europa behoort.
Bezit je pas een radio, dan krijg je er aanvankelijk niet genoeg
van steeds nieuwe stations op te zoeken. Na enige tijd echter
is de aardigheid hier van af en beluister je alleen de Neder
landse omroepzenders.
Uitstekende lampen voor de tweelamper zijn de E 428 en de
E 463. Je ziet hier een schema met deze twee lampen, terwijl
als spoel de Mu-core 533 is toegepast.
Honirtgraatspoelen zijn natuurlijk ook bruikbaar; de schakelaar
vervalt dan in het schema.
,
Het schema komt vrijwel geheel overeen met het tweelampsgelijkstroomschema. Een verschil is de wijze van aansluiten van
kathodé'en gloeidraad. De kathode van de E 428 wordt met aarde
verbonden, die van de E 463 via weerstand R3 van 600 Q, die
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ontkoppeld wordt door de electrolytische condensator C8 van
25 MF, waarvan de — aansluiting aan aarde, de + aansluiting
aan de kathode komt. Hierdoor krijgt de eindlamp negatieve
roosterspanning. De gloeidraden worden aangesloten op de 4
volt gloeistroomwikkeling van de transformator. Eén kant van
de gloeidraadwikkeling moet worden geaard. Heeft de 4 volt
wikkeling echter een middenaftakking, dan moet deze aan aarde
gelegd worden en niet één kant van de gloeidraad, dit ter voor
koming van brom. Heeft je wikkeling geen middenaftakking,
dan moet je, indien de ontvanger bromt, parallel met de gloei
draadwikkeling een soort potentiometer van b.v. 30 Q, waarvan
de arm aan aarde wordt gelegd, aanbrengen. Je moet dit potentiometertje instellen op een minimum aan brom. In dit schema
je ook met succes stroomloze transformator-koppeling toepassen.
Bij wisselstroomontvangers moeten de gloeidraadleidingen altijd
in elkaar gedraaid worden, leg je ze apart dan treedt ook weer
brom op. Rooster- en plaatleidingen moeten zover mogelijk van
de gloeidraadwikkeling afgelegd worden: ook om brom te voor
komen.
Een tweelampswisselstroomontvanger kun je op een houten
chassis monteren. Alle voorschriften, die voor de gelijkstroomontvangers zijn gegeven, gelden ook voor de wisselstroomont
vangers.
Als detectorlamp kun je ook de E 446 nemen. Er is dan geen
transformatorkoppeling mogelijk. De veel grotere versterking
van de E 446 heft dit bezwaar echter op. Uit het volgende drielampsschema kun je een tweelamper met E 446 en E 463 af
leiden, door de gestippelde antenne-aansluiting te gebruiken.
Beide toestellen zijn, zoals we bij de versterkers zullen zien, als
gramofoonversterker te gebruiken.
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Een ontvanger, die vele jaren achtereen triomfen vierde, is de
drielampswisselstroomontvanger. Geen toestel dat door zovelen
gebouwd is als dit. En nog altijd is deze drielamper in trek als
zelfbouwtoestel, getuige de vele bouwschema’s, die er voor in de
handel zijn.
Juist daarom zal ik kort zijn over deze ontvanger. In dit boek
vind je een groot aantal schema’s, die nergens in de handel te
krijgen zijn, omdat men ze verouderd of te eenvoudig vindt.
Zijn jullie echter zo ver op radiogebied gekomen, dat je een
wisselstroomdrielamper gaat bouwen, dan ben je wat bouwen
betreft, al enigszins buiten het bestek van dit boek gekomen.
In de handel krijg je voor een paar dubbeltjes uitvoerige bouwbeschrijvingen met bouwschema op ware grootte en een lijst van
de te gebruiken onderdelen. Deze bouwschema’s die uitgegeven
worden door importeurs of fabrikanten van spoelen, zijn vaak
het resultaat van een uitgebreid laboratoriumonderzoek. Op
wetenschappelijke wijze heeft men de beste opstelling en waarde
der onderdelen vastgesteld, omdat de verschillende uitvoeringen
van spoelen dit noodzakelijk maken.
Wil je een wisselstroomdrielamper bouwen, koop dan een schemaboekje, houd je aan alle gegevens van den spoelfabrikant, volg
alle aanwijzingen in de bouwbeschrijving nauwkeurig op. wijk
niet af van het bouwschema en het succes van je ontvanger is
verzekerd, mits de spoelen en het schema van een goede fabriek
zijn.
Om je echter vertrouwd te maken met het principe van een drie
lamper, vind je hier een schema er van, dat ingericht is voor het
gebruik van dezelfde Mu-core-spoelen als in het drielampsgelijkstroomtoestel. De lampen zijn E 447, E 446, E 463; er wordt
dus een hoogfrequentpenthode als detectorlamp toegepast.
De sterkteregeling wordt verkregen door potentiometer R2, die
de negatieve roosterspanning en de versterking van de hoogfrequentlamp regelt. Het schema komt, wat detector en laagfrequenttrap betreft, volkomen overeen met het tweelampstoestel.
Het is noodzakelijk een metalen chassis te gebruiken en voor
de plaatleidingen naar de topaansluitingen van de lampen af
geschermd kous te nemen.
Een gunstige opstelling van de onderdelen in een drielamper
is de volgende: in het midden de duocondensator, daaronder de
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Tenzij op een bouwschema anders is voorgeschreven, kun je deze
opstelling voor elke drielamper volgen.
Komt er meer dan één transformator op je chassis, dan moet je
de kernen hiervan loodrecht op elkaar plaatsen.
Gebruik voor rooster-, koppel- en antenneseriecondensatoren altijd
micacondensatoren, in geen geval kokercondensatoren met papierdiëlectricum.
Er zijn ook spoelen in de handel met een extra golfbereik, nl.
onder 100 meter, zodat je daarmee een „alwave”-ontvanger,
die dus alle golflengten geeft, kunt maken.
Een direct verhitte eindlamp als de C 453 kun je niet met een
kathodeweerstand negatieve roosterspanning geven, omdat zo’n
lamp geen aparte kathode heeft. Om een negatieve roosterspan
ning te verkrijgen, moet je één kant of het midden van de
gloeidraadwikkeling niet direct aan aarde leggen, maar via een
weerstand, die je overbrugt met een condensator 25 MF, waar
van de —aansluiting aan aarde komt. De waarde van deze weer
stand of van een kathodeweerstand vind je door toepassing van
de Wet van Ohm; de weerstand is nl. gelijk aan het aantal volts
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negatieve roosterspanning, gedeeld door het aantal ampères
anodestroom en schermroosterstroom.
Bij de berekening van kathodeweerstanden passen we de Wet
T
E x
„
E
van Ohm toe. Deze luidt I =—of, wat hetzelfde is: R =—R
’
I
Hierin is E de spanning, die over de kathodeweerstand moet
ontstaan. Dit is dus de negatieve roosterspanning van de lamp:
22 volt. Verder is I de stroom, die door de kathodeweerstand
gaat. Deze is de anodestroom plus de schermroosterstroom, dus
I = 36 + 3.2 mA. = 39.2 mA.
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R —------ X 1000 (omdat we de stroom in milli-ampères en niet
39-2
in ampères hebben uitgedrukt) — 560 ohm. Mocht je deze waarde
niet kunnen krijgen, neem dan een weerstand van 600 ohm, zo
als in het principeschema is aangegeven. Veel beter is echter
een weerstand van 560 ohm.
Tot omstreeks 1933 waren alle fabriekstoestellenontvangers
uitgerust met een hoogfrequent-, detector- en eindtrap, even
tueel uitgebreid met een tweede hoogfrequent- en laagfrequenttrap. Als detectorlamp werd veelal een diode gebruikt, daar deze
met minder vervorming gelijkricht en minder gauw is overbe
last. Met het gewone principe van ontvangers was men in een
eindstadium gekomen. De radiotechniek staat echter nimmer
stil en men ontwikkelde een nieuw type ontvanger, de su-perheterodyne, kortweg super genoemd. Volgens het superheterodyneprincipe zijn alle moderne toestellen gebouwd.
Om het principe van een super te kunnen begrijpen, lopen we
even vooruit op het hoofdstuk over geluid. De toonhoogte van
geluid is afhankelijk van het aantal trillingen per seconde van
de lucht. Hoe hoger de toon is, des te groter is dit aantal tril
lingen. Nemen we twee muziekinstrumenten, waarvan één een
toon van 400 trillingen per seconde voortbrengt en het andere
een van 430 trillingen, dan horen we naast deze twee tonen een
zeer lage toon van 30 trillingen. Fluit maar eens een bepaalde
toon en laat een vriend tegelijkertijd een even hoge toon fluiten.
Laat jij de toonhoogte, van het fluiten 'langzaam zakken, dan
hoor je plotseling een derde zeer lage toon. Het aantal trillingen
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van deze toon, die men wel zwevingstoon noemt, is gelijk aan
het verschil in trillingen tussen de twee oorspronkelijke tonen.
430 trillingen — 400 tril
lingen = 30 trillingen.
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de hoogfrequentwisselstroompjes bedraagt dan

300.000

kilohertz
3°o
= 1000 kilohertz. De hoogfrequentlamp versterkt deze antenne
st roompj es.

De generator is een apparaat, dat hoogfrequentwisselstroompjes
opwekt, waarvan we de frequentie kunnen regelen met een draaicondensator. Zo'n generator vertoont, wat principe en schakeling
betreft, grote overeenkomst met een te vast teruggekoppelde en
dus genererende detectortrap.
We stemmen deze generator zó af, dat hij een hoogfrequentwisselstroom met een frequentie van 1150 kilohertz opwekt. We
combineren in de mengtrap de wisselstroom met een frequentie
van 1150 kilohertz met die van 1000 kilohertz; het resultaat is
volgens het zwevingsprincipe een frequentie van 1150 kilohertz
min 1000 kilohertz is 150 kilohertz, die we middelfrequent
noemen, zulks in tegenstelling met de oorspronkelijke hoogfrequentwisselstroom. Deze middelfrequentwisselstroom wordt
versterkt door de middelfrequentversterker. Een frequentie van

150 kilohertz komt overeen met een golflengte van

300.000

150

meter, is 2000 meter. Na de middelfrequentversterker komen de
stroompjes in de detector, waar ze gelijkgericht worden om in de
eindtrap laagfrequent versterkt te worden.
Ontvangen we een golflengte van 200 meter, waarvan de fre-

quentie

300.000 ;<j|n[1prt..z of !jOO kilohertz is, dan stemmen we
200
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de generator zó af, dat de frequentie van de generatorhoogfrequentwisselstroom 1650 bedraagt. In de mengtrap ontstaat dan
weer een frequentie van 1650—1500 kilohertz =150 kilohertz.
Ontvangen we een golflengte van 15 meter met een frequentie
van 20.000 kilohertz, dan nemen we als generatorfrequentie
20.150 kilohertz, zodat we als middelfrequentie ook weer 150
kilohertz krijgen. Is de oorspronkelijke golflengte 2000 meter of
150 kilohertz, dan moet de generatorfrequentie 300 kilohertz zijn
om tot een middelfrequentie van 150 kilohertz te komen.
Men spreekt hier van golflengtetransjor-matic, omdat de ont
vangen golf steeds in eenzelfde vaste golflengte wordt omgezet.
Daar de middelfrequentie voor alle ontvangen golflengten de
zelfde blijft, hoeven de middelfrequentafstemkringen maar één
keer afgestemd te worden. Hier zie je de vorige schematische
voorstelling van de super wat uitgebreider aangegeven. Alleen
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de antennekring en de generatorkring moeten afgestemd worden.
De twee draaibare condensatoren hiervan zijn op één as ge
koppeld cn men heeft de schakeling zó ingericht, dat altijd
dezelfde middelfrequentie ontstaat, in de practijk meestal van
ca. 465 kilohertz. De middelfrequenttrappen zijn onderling en
met de detectortrap gekoppeld door middelfrequenttransformatoren, die één keer op de middelfrequentie ingesteld worden.
Je weet dat de selectiviteit van een ontvanger afhankelijk is
van het aantal afgestemde kringen. In een super met een middelfrequenttrap bedraagt het aantal afgestemde kringen zes: twee
daarvan dienen voor de antenne- en generatorafstemming, de
vier andere vormen de middelfrequenttransformatoren. Elke
middelfrequenttransformator vormt nl. twee afgestemde kringen.
Bij de gewone ontvangers, die men in tegenstelling met de supers
„cascade-ontvangers” noemt, bedraagt dit aantal ten hoogste vier.
Een van de grootste voordelen van de super is dan ook de grote
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selectiviteit. Hierbij komt nog dat bij een super grote selectivi
teit gepaard kan gaan met een goede geluidskwaliteit, terwijl
bij een cascade-ontvanger een grotere selectiviteit een slechtere
geluidskwaliteit veroorzaakt.
Bij een cascade-ontvanger kan men vóór de detectorlamp niet
meer dan twee hoogfrequentlampen schakelen omdat anders on
gewenste koppelingen zouden ontstaan. Een super kan een hoogfrequenttrap, een mengtrap en twee middelfrequenttrappen vóór
de detector hebben, dus twee lampen meer. Ook nog om een
andere reden is de super veel gevoeliger. Hoe korter de ontvangen
golflengte in een cascade-ontvanger is, des te minder versterkt
de hoogf requentversterking; bij golflengten onder 100 meter is
deze hoogfrequentversterking nauwelijks lonend. Bij een super
wordt de golflengte in een betrekkelijk lange omgezet, die goed
versterkt kan worden. Dit is vooral belangrijk voor de kortegolfontvangst, waar op een golflengte van 15 meter nog een grote
versterking kan worden verkregen. In tegenstelling met de cas
cade-ontvanger zijn de selectiviteit en gevoeligheid door de con
stante middelfrequentie meer constant.
Tenslotte leent de super zich beter tot allerlei hulpschakelingen,
zoals we dadelijk zullen zien.
De moderne lampentechniek heeft de triode generator en de
menglamp tot één lamp met zes roosters, de oktode, kunnen
combineren. Zoals we in het hoofdstuk over de korte golf zullen
zien, vormen twee roosters van de lamp met de kathode de generatortriode.
De super heeft echter ook nadelen, die men evenwel de laatste
jaren heeft overwonnen. Eén hiervan is het optreden van spiegelfrequenties, een verschijnsel, dat je gemakkelijk begrijpen kunt..
Om een zender van 500 kilohertz te ontvangen, moeten we een
generatorfrequentie van 600 kilohertz opwekken om een middel
frequentie van 100 kilohertz te krijgen (600—500 = 100).
Voegen we echter een generatorfrequentie van 400 kilohertz toe,
dan krijgen we eveneens een middelfrequentie van 100 kilohertz,
omdat 500—400 eveneens 100 kilohertz oplevert. Op twee standen
van de afstemcondensator van je generatorkring ontvang je dus
de zender van 500 kilohertz. Men noemt dit verschijnsel dubbele
afstemming.
We kunnen de zaak ook omkeren: met een generatorfrequentie
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van 500 kilohertz en een middelfrequentie van ioo kilohertz
ontvangen we tegelijkertijd twee zenders, één met een frequentie
van 600 kilohertz en één van 400 kilohertz.
Zoals reeds gezegd is, heeft men van dit euvel bij moderne
supers evenwel geen last.
Voor zelfbouw van supers zijn in de handel uitvoerige bouwbeschrijvingen verkrijgbaar.
Tot slot zullen we het over de inrichting van de moderne superheterodyne-handelsontvangers hebben, waarin tal van technische
snufjes toegepast zijn.
Men gebruikt vaak gecombineerde lampen, zoals de diode-penthode en de diode-triode. Op deze wijze kan men supers con
strueren met drie lampen, waarvan één b.v. tegelijkertijd als
detector en eindlamp dienst doet.
Een onaangenaam verschijnsel, de zgn. „fading”, het af en toe
wegzakken van het geluid, heeft men ondervangen door een
automatische sterkteregeling (A.S.R.). Het resultaat hiervan is
dat de geluidsterkte constant blijft, terwijl ook krachtige en
zwakke zenders met dezelfde sterkte worden ontvangen. In
principe kan de A.S.R. hier op neerkomen, dat men een middel
frequentlamp gebruikt waarvan de versterking afhankelijk is van
de negatieve roosterspanning. Een deel van de door de detector
gelijkgerichte spanningen voert men via een filter toe aan deze
middelfrequentlamp. Treedt er fading op, dan is de gelijkgerichte
spanning lager, de negatieve roosterspanning van de m.f.-lamp
daalt en de lamp versterkt meer, waardoor de geluidsterkte weer
op hetzelfde niveau terugkomt. Luister je naar een zeer krachtige
zender, dan stijgen de gelijkgerichte en negatieve roosterspanningen en de middelfrequentlamp versterkt minder.
Door een geschikte keuze van weerstanden kan men de auto
matische sterkteregeling zó instellen, dat alle zenders even hard
doorkomen.
Een ander punt is de variabele bandbreedte of selectiviteit. Zoals
we reeds zagen, gaat vergroting van de selectiviteit gepaard met/
een verslechtering van de geluidskwaliteit. Luister je naar een
Nederlandse omroepzender, dan is geen grote selectiviteit nodig,
omdat er toch geen kans bestaat op storing door een zender, die
weinig in golflengte verschilt. In dat geval wordt het geluid
veel beter door de selectiviteit kleiner te maken.
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Men kan de selectiviteit veranderen door op de een of andere
manier de koppeling tussen beide kringen van één der middelfrequcnttransformatoren te regelen. Dit kan gebeuren door
de ijzerkern te verschuiven (b.v. bij ijzerkernen, die inxde
vorm van een schroef zijn gemaakt) of door een tegenwikkeling
op de primaire wikkeling, die in de secundaire kring is opge
nomen. De selectiviteit wordt dan veranderd door meer of minder
windingen in te schakelen.
Aan de geluidsterkteregeling wordt de eis gesteld dat bij zachter
draaien alle tonen in dezelfde mate zwakker worden, voor ons
oor althans. Het oor is nl. gevoeliger voor hoge tonen dan voor
lage en meestal blijf je bij zachter draaien van de radio de hoge
tonen langer horen dan de lage.
Hieraan is men met een speciale schakeling tegemoet gekomen,
die bij zachter draaien de lage tonen in verhouding wat meer
versterkt dan de hoge tonen.
De wijze van afstemmen heeft in de loop der jaren tal van ver
anderingen ondergaan. Alle komen ze neer op een vertraagd
draaien van de afstemcondensatoren, waarbij het draaimechanisme gekoppeld is aan een wijzer, die over een verlichte schaal
met golflengteverdeling en stationsnamen beweegt. Bij de vliegwielafstemming is het vele malen ronddraaien van de afstem
knop om van één zender naar een andere, die op een heel ander
deel der schaal ligt, te komen, vergemakkelijkt door het aan
brengen van een zwaar vliegwiel. Je geeft de afstemknop een
klein zetje en door de traagheid van het vliegwiel beweegt de
wijzer vanzelf over de afstemschaal. Is de wijzer op het gewenste
station gekomen, dan rem je de knop af.
Bij andere systemen treft men een gecombineerde grof- en fijnregeling aan. Soms draait de condensator door een kleine motor,
die je naar rechts of links kunt laten draaien door toetsen in te
drukken. Is de wijzer op het goede station gearriveerd dan laat
je de toets los en de motor staat stil.
Enige jaren geleden verschenen de eerste ontvangers met drukknopafstemming op de markt. Op de ontvangers is dan een
qantal drukknoppen of -toetsen, voorzien van stationsnamen, aan
gebracht. Je hoeft alleen maar de toets van het gewenste station
in te drukken en het toestel wordt automatisch afgestemd. Vaak
schakel je daarbij een trimmercondensator in, die i.p.v. de af93

stemcondensator in de afstemkring is opgenomen. Elke afstemtoets heeft zijn eigen trimmer, die op de fabriek op een bepaald
station wordt afgesteld.
Bij een mechanisch drukknopsysteem draait een motortje de afstemcondensator. De drukknop remt de motor bij een condensatorstand, die het gezochte station oplevert, af. Het systeem is vaak
zeer ingewikkeld en is o.a. door Philips toegepast. Door een
nieuwe soort variabele condensator te gebruiken, waarbij con
centrisch geplaatste cylindervormige platen in elkaar schuiven,
is laatstgenoemde fabriek er in geslaagd een mechanische drukknopafstemming zonder motor te construeren. De druktoetsen
bewerkstelligen hier een min of meer in elkaar schuiven van de
condensatorplaten.
Karakteristiek voor het feit, dat men tracht de bediening van
de radio zo eenvoudig mogelijk te maken, is de Amerikaanse
benaming voor drukknopafstemming „lazy man timing”: af
stemming voor luiaards.
Vooral door de invoering van de automatische sterkteregeling,
is zuiver afstemmen op het gehoor zeer moeilijk. Dit heeft ge
leid tot de zichtbare afstemming, waardoor je kunt zien wanneer
de afstemming juist is. Een eenvoudige methode is het opnemen
van een gevoelige milli-ampèremeter in de plaatkring van één
der middelfrequentlampen. Is zuiver afgestemd, dan is de uit
slag van de meter het grootst. Bij een ietwat gewijzigde con
structie is het wijzertje vervangen door een schermpje, dat door
ronddraaien een smallere of bredere schaduw werpt op een ver
licht strookje.
Ook is zichtbare afstemming mogelijk met een glimlamp gevuld
met neongas. De anodestroom beïnvloedt hierbij de lengte van
het glimlicht.
Het modernst is de kathodestraalindicator, in de wandeling
„toveroogje” of „katoog” genoemd. Het is een radiolamp, waarin
van boven een komvormige plaat is aangebracht met een gat in
de bodem. Door dit gat loopt een verticaal geplaatste kathode.
Wordt de kathode tot gloeiing gebracht en geven we de plaat
een positieve spanning, dan botsen de electronen tegen de plaat.
De plaat is bedekt met een stof, die een groen licht uitstraalt,
als er electronen tegen botsen. Tussen de komvormige plaat en de
kathode bevinden zich straalsgewijs vier smalle plaatjes. Geven
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we deze een even hoge spanning als de plaat, dan worden de
negatieve electronen door het positief electrische veld van de
smalle plaatjes afgebogen. Op de komvormige
plaat zie je een groene ring, met in het midden
een metalen plaatje, dat het licht van de kathode
tegenhoudt, onderbroken door vier smalle schaduwstreepjes (A). Zijn de smalle plaatjes minder
positief dan de plaat, dan verandert het electrische
veld en worden de vier schaduwstrepen breder
(B). In de lamp is verder een triode ingebouwd,
waarvan de plaat verbonden is met de smalle plaatjes. Het
rooster ontleent zijn spanning aan dezelfde spanning, die bij
automatische sterkteregeling als negatieve roosterspanning dienst
doet. Is zuiver afgestemd, dan is de schaduwstreep het smalst,
bij onzuivere afstemming breder.
In 1936 had Philips op een van zijn toesteltypes een voelbare
afstemming, waarbij de condensator krachtig werd geremd, wan
neer de instelling het zuiverst was. In hetzelfde jaar kwam deze
firma ook uit met de vermaarde Monoknop, die een grove en
een fijne afstemming, sterkte-, timbre- en selectiviteitsregeling
in zich verenigde. Ter verbetering van de geluidskwaliteit hebben
de moderne toestellen tegenkoppeling. In iedere trap, maar vooral
in de eindtrap, treedt een zekere vervorming op. Door een deel
van de aan de luidspreker toegevoerde spanningen weer terug
te brengen op het rooster van de laagfrequentlamp, waarbij men
er voor zorgt dat deze omgekeerd zijn (is de oorspronkelijke
spanning positief, dan is laatstgenoemde spanning negatief),
heft men de vervorming grotendeels op. Tegenkoppeling is eigen
lijk het tegengestelde van terugkoppeling.
Bij een radio-uitzending worden om'technische redenen in de
studio de geluidsterktecontrasten verkleind, zachte passages
worden opgehaald, sterke verzwakt. Om de ontvanger de muziek
in zijn oorspronkelijke sterkteverhoudingen te laten weergeven,
past men contrast-expansie toe, waarbij harde geluiden nog eens
extra versterkt en zwakke geluiden nog meer verzwakt worden,
zodat de geluidcontrasten dezelfde worden als bij de uitzending.
Contrast-expansie is, hoewel in het laagfrequentgedeelte toege
past, het omgekeerde van automatische volumeregeling en wordt
meestal verkregen door gelijkgerichte spanningen te gebruiken
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als negatieve roosterspanningen, die de versterking beïnvloeden.
Daar echter contrast-expansie laagfrequent is, kunnen contrastexpansie en a.s.r. tegelijkertijd dienst doen.
I.p.v. glazen radiolampen past men in Amerika reeds verschei
dene jaren geheel metalen radiolampen toe, die zeer kleine af
metingen hebben. Op menig gebied is Amerika wat technische
snufjes betreft. Europa enige jaren voor, dit als gevolg van de
geheel andere eisen, die men daar op radiogebied stelt.
De laatste jaren heeft men veel zorg besteed aan verbetering
van de geluidskwaliteit, omdat de selectiviteit en gevoeligheid
niet nog verder konden worden opgevoerd.
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Boven : chassis van de Philips-super type 990.x niet motor-drukknopafstemming;
geheel rechts de hoogfrequenttrap, afstcmspoelen, -condensatoren, en afstemmechanisnie; links daarvan: hoogfrequent- en menglamp, middelfrequenttransforniatoren,
detector-, laagfrequent- en eindtrap; links voedingsapparaat. Links midden: in
wendige van gecombineerde duodiodedetector- en penthode-eindlamp. Rechts midden :
doorsnede van permanent-dynamische luidspreker; het glanzende zwarte bandje is
de spreekspoelwikkeling. Onder ; close-up van het ingewikkelde drukknopmechanisme,
met drie schuifcondensatoren, golflengteschakelaars en aandrij fmotor.

Strookje ge
luidsfilm, op
genomen vol
gens het transversaalsysteem ;
links zie je de
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Filmstrookje

Boven: Gramofoonplatenopname
de groef.
Boven de snij pick-up de slang voor het opzuigen van de spaan. Op de rand van het
onderste plateau streepjes voor stroboscopische omwentelingssnelheidcontróle. Onder:
Centrale regeltafel in controlekamer van moderne omroepstudio met contróle-luidspreker, draaitafels, meetinstrumenten, klinkenveld voor telefoon-, gramofoon- en
microfoonleidingen, drukknoppen voor lichtsignalen naar studio’s en een groot
aantal klank- en volumeregelaars.

HOOFDSTUK VIII

In de wereld van de korte golf: radio-ama-

teurisme, voortplanting van korte golven, voordelen van
het leren seinen en opnemen, gelijk- en wisselstroom-

kortegolfontvangers, voorzetapparaat.

..Helloh, helloh, here Tokio calling, the short-wave broadcasting
station of Japan.” We zaten met gespannen aandacht aan de
afstemknop van onze kortegolfontvanger te draaien. Weg is
Tokio, die akelige fading toch! „Tuutet, tuutet, tuutuuutetuu”
klinkt een oproep van een telegrafiezender. We draaiden weer
verder en kwamen op een golflengte van 20 meter, waar het een
drukte van belang was. Zendamateurs die met collega’s over
duizenden kilometers afstand telefonisch of telegrafisch zaten
te babbelen. „W8CTE calling cq dx on 20 meter”.
. Een
Amerikaans amateur gaf een algemene oproep om over een lange
afstand met een anderen amateur een verbinding te maken.
Even later hoorden we een Hollands amateur PAoASD ant
woorden en weldra voerden ze een interessant aethergesprek dat
over radio en nog eens radio handelde.
De Korte Golven: het golflengtegebied tussen 10 en 200 meter,
de wereld van de onbegrensde mogelijkheden, waar met ener
gieën van enkele watts oceanen overbrugd worden.
Hoe de korte golven zich zo ver kunnen voortplanten, in tegen
stelling met de middel- en lange golven, waarmee men met veel
grotere energie lang niet zo ver komt, zullen we eerst eens be
spreken.
De radiogolven planten zich langs twee verschillende wegen voort.
In de eerste plaats regelrecht van de zend- naar de ontvangantenne. De golven, die deze weg volgen, zijn spoedig sterk ver
zwakt. Alleen de langere golven brengen het betrekkelijk ver.
Rondom de aarde, 100 tot 250 km boven het aardoppervlak,
bevinden zich zgn. geïoniseerde lagen van de dampkring, waar
van men de onderste naar een onderzoeker op dit gebied de
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Heavisidelaag heeft genoemd. Deze lagen hebben de eigenschap
radiogolven terug te kaatsen en zij ontstaan door het ultra
violette licht van de zon.
De zender nu straalt ook radiogolven schuin naar boven uit.
«GRONDGOLF
Komen deze tegen één van die
geïoniseerde lagen, dan worden ze
teruggekaatst en komen een eind
verder weer op het aardoppervlak,
dat ze weer naar boven kaatst, om
weer de geïoniseerde lagen te be
reiken en weer naar beneden ge
kaatst te worden. Dit herhaalt zich
steeds, zodat de golven verschei
dene malen om de aardomtrek kun
nen gaan.
VOORTPLANTING VAN KORTE GOLVEN
De korte golven nu laten zich beter
terugkaatsen dan de langere, vandaar dat ze verder wegkomen
en geknipt zijn voor lange-afstandverkeer.
Het bestaan van genoemde lagen is overigens een geweldige
meevaller voor de radiowereld, want zo ze er niet geweest waren,
zou lange-afstand-verkeer vrijwel niet mogelijk zijn geweest.
Voor de radioverbinding Holland-Indië zou men in dat geval
wel ioo.ooo maal zoveel energie nodig hebben.
Er zijn zeer veel onderzoekingen op het gebied van deze ge
ïoniseerde lagen verricht, o.a. door de Nederlanders Elias en
Balth. v. d. Pol. Het is gebleken dat een groot aantal verschijn
selen als zonnevlekken en kosmische stralen de radio-overdracht
beïnvloedt.
Een ander verschijnsel is ook een gevolg van deze terugkaatsing:
de fading, waarvan men vooral op korte golven veel last kan
hebben. Fading ontstaat doordat de golven, die rechtstreeks van
de zender naar ontvangantenne gaan, in deze antenne samen
vallen met de golven die vele malen teruggekaatst zijn. Omdat
laatstgenoemde golven een langere weg hebben afgelegd, kan het
gebeuren, dat ze de rechtstreekse golven verzwakken; dit ge
schiedt als de ene golf net positief en de andere negatief is.
Komen ze met elkaar overeen, dan versterken ze elkaar en wordt
het geluid harder. Het resultaat bij de ontvangst is een op- en
neergaan van de geluidsterkte.
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Een voordeel van de korte golven is dus dat ze zich veel verder
voortplanten, een nadeel is de fading. Overigens hebben we bij
de „supers” gezien, hoe men de fading kan tegengaan.
Een ander groot voordeel is dat je op de korte golf veel meer
stations kunt bergen, zonder dat deze elkaar storen.
Voor een redelijk goede geluidskwaliteit is het nodig, dat de
frequenties van de draaggolven van twee zenders 9000 hertz
verschillen. Volgens de vroeger behandelde formule is de fre
quentie gelijk aan 300.000.000 gedeeld door de golflengte. Een
zender op 1500 meter heeft een frequentie van 200.000 hertz,
een zender die een golflengte van 2000 meter heeft, bezit een
frequentie van 150.000 hertz. Zoals je ziet, geeft 500 meter golf
lengteverschil een frequentieverschil van 50.000 hertz, waarin
je met een verschil van 9000 hertz tussen twee zenders nog geen
zes zenders kunt bergen.
Maar nu op de korte golf. De frequentie van een 15 meter zender
is 20.000.000 hertz, van een 20 meter zender 15.000.000 hertz.
Het verschil is 5.000.000 hertz, waar je dus 5.000.000 gedeeld
door 9000 = 555 zenders bergen kunt.
555 zenders op vijf meter golflengteverschil! Heel wat gunstiger
dan bij de lange golf, waar je op 500 meter golflengteverschil
geen zes zenders kunt laten werken.
Op de korte golf zijn dag en nacht honderden telegrafie- en
telefoniezenders in de lucht zonder elkaar te storen.
Een groot aantal van deze zenders is van de zendamateurs.
Dit zijn mensen, die wat hun beroep betreft meestal niets met
radio te maken hebben, maar die uit liefhebberij zenders bouwden
en daarna verbindingen tot stand brengen met andere amateurs
in andere steden, landen of werelddelen. Ons land telt ook vele
zendamateurs, meer dan 400. Om een machtiging tot zenden te
verkrijgen, moet je tenminste achttien'jaar zijn en met succes
een zendexamen .afgelegd hebben, waarvoor je met een snelheid
van acht woorden per minuut morse moet kunnen seinen en op
nemen, terwijl verder enige kennis van de radiotechniek vereist
wordt. Uitvoerige inlichtingen hierover kun je aanvragen bij de
P.T.T. in Den Haag.
Iedere zendamateur heeft zijn eigen roepletters. De eerste groep
letters is voor elk land vastgesteld; zo begint de roepnaam der
Hollanders met PAo (PA nul), waarachter elk zijn eigen letters
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koos. PAoASD bijv, heet in het gewone leven Jacot en heeft de
letters ASD toegewezen gekregen.
De beginletters van de Verenigde Staten zijn Wr tot W9,
Duitsland D4, Engeland G5, Frankrijk F8. Vrijwel alle ama
teurs zijn lid van de International Amateur Radio Union
(I.A.R.U.), die in Amerika haar zetel heeft en in elk land
onderafdelingen bezit; in ons land is dit de N.V.I.R. (Ned.
Vereniging voor Internationaal Radio-amateurisme). Andere
radio-amateursverenigingen zijn in ons land de N.V.V.R. en de
V.U.K.A. Van al deze verenigingen, die in alle grote plaatsen
onderafdelingen hebben en regelmatig bijeenkomsten en cur
sussen organiseren, zijn de meeste zend- en ontvangamateurs
lid. Ook al ben je niet zo’n „kei” op radiogebied, raad ik je toch
aan te zijner tijd lid te worden van een der verenigingen, omdat
je er zo geweldig veel kunt leren ; ze geven o.a. cursussen in
radiotechniek en morseseinen.
De amateurs zenden uit op de volgende golfbanden: 145—150
meter (niet voor Hollandse amateurs), 75—85 meter, 41—42,8
meter, 20,8—21,4 meter, 10—10,7 meter en 5—5,35 meter. Het
zendvermogen mag in Nederland niet hoger zijn dan 50 watt.
Ik heb vroeger heel wat gezellige en interessante avonden bij
zendamateurs meegemaakt. Het zijn in het algemeen zeer gast
vrije mensen, die geen radio-amateur een bezoek aan hun zender
weigeren.
De zenders lopen geweldig uiteen. Sommige amateurs hebben
hun hele radiokamer volgebouwd met plaatstroomapparaten, grote
rekken met zendertrappen, ontvanger, microfoonversterkers,
gramofoon en microfoon, terwijl anderen een bescheiden klein
telegrafiezendertje met enkele lampen bezitten. Om vreugde aan
de radio te beleven maakt het weinig uit hoe groot en hoe duur
de installatie is. Het is veel dankbaarder met een 5 watt zender
met een Amerikaan te werken dan met 50 watt. De eenvoudigste
zenders zijn uitsluitend voor telegrafie ingericht, omdat tele
grafie veel beter te „nemen” is dan telefonie, waarbij er niet te
veel storing mag zijn en de geluidsterkte tamelijk groot moet zijn.
De radio-amateurs bedienen zich van een eigenaardig taaltje, het
„Radiese”, dat samengesteld is uit allerlei afkortingen van
Engelse woorden. Hoewel dit oorspronkelijk als tijdsbesparing
voor telegrafie was bedoeld, gebruikt de amateur het ook voor
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telefonie. Hier volgen enkele der meest gebruikte termen: dx =
distance (afstand), fb = fine business (prachtig), ham = radio-amateur, hi = grappig, nietwaar?, mike = microfoon, ob =
old boy en om = old man (oudeknaap), ow — old woman (vrouw),
pse = please (alstublieft), xmitter en rcvr — transmitter en receiver (zender en ontvanger), tnx = thanks (dank U), 73 = ’
hartelijke groeten, 88 — love and kisses.
Vele van deze uitdrukkingen gebruiken de amateurs ook in hun
gewone, dus niet draadloze gesprekken.
Verder zijn er nog speciale codes, de belangrijkste is de Q-code,
zoals QRA: woonplaats, QSA: sterkte van de signalen, QSL:
verzoeke bevestiging.
Als twee zendamateurs met elkaar een verbinding hebben ge
had, sturen ze elkaar een QSL-kaart als bevestiging, waarop ze
dan allerlei bijzonderheden over de ontvangst en zender ver-
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melden. Je ziet er hier een afgedrukt uit Amerika aan PAoASD;
ur CW betekent: Uw telegrafiesignalen, QSA5: zeer goed neem
baar (het cijfer is zoiets als een cijfer op een schoolrapport, zo
betekent QSAi : zeer slecht, niet te nemen), wkd: gewerkt op
.... gevolgd door de datum. Dan volgen er gegevens over zender
en ontvanger.
„DX wkd 84 countries” betekent dat deze amateur op de lange
afstand met niet minder dan 84 verschillende landen heeft ge101
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werkt. „Tnx crd om” is: bedankt voor de kaart, oude knaap.
W.A.C. is een soort eretitel en betekent Worked AI1 Continents,
gewerkt met alle werelddelen.
De amateurs versieren met deze kaarten de wanden van hun
radiokamer.
Wil een amateur een telegrafieverbinding maken, dan seint hij
ongeveer drie minuten lang: cq (algemene oproep) cq, de
PAo. . . , vervolgens zet hij de zender af en gaat hij luisteren.
Antwoordt een amateur, dan seinen ze enige tijd met elkaar.
Bij telefonie zegt een Hollandse amateur b.v. enige malen in
diverse talen: Hallo, hallo, hier is een algemene oproep van
Holland PAo. . . ., met aan het slot: PAo
. gaat over op
algemene ontvangst, dadida!
Vooral op de 80 meter band is het op Zaterdagavond een rendezvous van Hollandse amateurs met telefonie, die dan vaak uren
lang met elkaar gesprekken over radio houden, soms als een hele
sociëteit met verscheidene amateurs, ieder op zijn beurt, waarbij
ze dan voor geluidscoritróle gramofoonplaten draaien. Op 40
meter vindt in hoofdzaak nog Europees telefonie- en telegrafieverkeer plaats, op 20 meter maakt men de verbindingen over zeer
lange afstanden, evenals op 10 meter, waarop men met telegrafie
werkt. Het meeste verkeer is ’s avonds en ’s nachts.
Als je dan zo ’s avonds laat met je kortegolfontvanger luistert,
hoor je naast amateurs op de 13, 16, 19, 25, 31, 40 en 49 meter
omroepbanden vele kortegolfomroepzenders. In het algemeen
worden de kortste golflengten overdag gebruikt; voor uitsluitend
Europees verkeer werkt men op de langere golflengten. Het
vormt een grote sensatie voor bet eerst stations als Bandoeng,
Pittsburg, Melbourne of Tokio te horen. We zullen straks de
bouw van kortegolfontvangers beschrijven.
Om ook langzaamwerkende telegrafiezenders te kunnen opnemen,
zal ik jullie eerst eens vertellen hoe je voor huiskamergebruik
morse kunt seinen en opnemen.
Het morse-alfabet, dat alom bij de telegrafie wordt gebruikt,
heeft voor elke letter, elk cijfer en leesteken een aparte combi
natie van punten en/of strepen.
Het is een prachtig en leerzaam tijdverdrijf om met een vriend
te trachten de morse-tekens machtig te worden.
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Hier volgt het morse-alfabet:
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Voor het oefen-seinen hebben we een koptelefoon, een seinsleutel
en lampzoemer nodig.
triode
Zo'n lampzoemer is heel eenvoudig te maken
(A 415. A 409), een gloeidraadweerstand van
30 Q en een oude l.f.-transformator, die aan
gesloten worden op een 4 volts batterij of accu.
Het schema is, zoals je ziet, zeer eenvoudig.
De lampzoemer geeft een fluittoon. De in het
schema getekende schakelaar is een seinsleutel,
die we het beste op een markt kunnen kopen, voor weinig geld
hebben ze er vaak uitstekende seinsleutels.
Je kunt zelf ook een eenvoudige seinsleutel
maken. Op een zwaar blokje hout monteer je
een strook koper, die je buigt, zoals op de
tekening is aangegeven. Het koper moet buigzaam zijn, echter
niet in een te sterke mate. De houten knop moet je met schuur
papier goed glad maken, de diameter is ongeveer 2 cm. De twee
contactschroeven moet je af en toe eens afvijlen, omdat er tijdens
het gebruik isolerend koperoxyde door de vonkjes ontstaat. De
afstand tussen de contactpunten mag slechts enkele millimeters
bedragen.
Nu het oefenen in het seinen, dat je dus met z’n tweeën moet
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gaan leren: één seint en de ander neemt op. De houding bij het
seinen is zeer belangrijk, je moet rechtop zitten en de sleutel niet
te ver van je afzetten, de hoogte van de tafel moet ca. 75 cm
zijn. Je wijs- en middelvinger plaats je midden op de knop van
de sleutel. Je duim druk je losjes tegen de knop, zodat de boven
kant van de duim raakt tegen de onderkant van de knop. Je
moet de sleutel losjes vasthouden, vooral niet krampachtig. Het
neerdrukken van de sleutel doen we door een polsbeweging.
Het seinen moet volkomen regelmatig geschieden. Daarom tellen
we hardop tijdens het seinen : een, twee, drie, een, twee, drie,
enz. Een punt duurt één tel, een streep drie tellen. Voor de
tussenruimte tussen de tekens van éénzelfde letter nemen we
één tel, de tussenruimte tussen twee letters duurt drie tellen,
tussen twee woorden vijf tellen. Tussen twee woorden kun je
een, twee, drie, vier, vijf, tellen.
We beginnen langzaam de puntletters e, i, s, h in alle mogelijke
combinaties te seinen, tot we die goed kennen. Daarna nemen
we de streepletters t, m, o, ch en vervolgens de streep en punt
letters samen. Dan neem je er bij elke oefening één letter bij,
eerst enige letters die met een punt beginnen, de a, u, v, dan een
paar, aanvangende met een streep, de n, d, b. Tenslotte de over
blijvende letters en de cijfers die weinig moeite opleveren even
als de leestekens. Ken je alle letters (zonder spiekpapiertje!),
dan kun je de tekst uit een boek of krant overseinen. Voer de
snelheid langzaam en regelmatig op.
Het opnemen doe je in een schrift, zodat je, in tegenstelling
met losse blaadjes, je vorderingen kunt overzien. Mis je een
letter, luister dan goed naar de volgende en verdiep je niet in
de gemiste letter. Je leert het niet vlug, enkele maanden zijn
er mee gemoeid om tot een behoorlijke snelheid te komen. Oefen
elke dag een half uurtje en wissel het seinen en opnemen steeds
met elkaar af.

Het bouwen van kortegolfontvangers is iets lastiger dan de con
structie van gewone toestellen. Er treden namelijk veel eerder
isolatieverliezen op, zodat je zoveel mogelijk verliesvrij materiaal
moet gebruiken. Een houten chassis geeft veelal aanleiding tot
allerlei moeilijkheden, zodat je óf een geheel aluminium chassis
óf een houten chassis, bedekt met een dun plaatje aluminium,
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moet maken. Juiste plaatsing van de onderdeien en korte ver
bindingen zijn bij kortegolfontvangers van het grootste belang.
Als éénlamps-kortegolfontvanger kun je het gewone eenlampstoestel gebruiken met i.p.v. honingraatspoelen kortegolfspoelen,
die we zelf kunnen maken van geïsoleerd montagedraad en wel
op de volgende wijze. We kopen enige dubbelpolige stekkers van
het type, dat uit twee helften bestaat die je op elkaar schroeft.
We maken een serie spoelen met 2, 3, 5, 7 en 10 windingen.
Om een flesje of kartonnen rol met een diameter van ca. 6 cm
wind je het geïsoleerde montagedraad. Maak je een spoel- met
vijf windingen, dan wind je het vijf maal om de fles of rol en
knip je de draad af. De twee uiteinden maak je blank en tenslotte
monteer je de stekker er aan. Zorg dat de windingen elkaar niet
raken, ze moeten op 1 a 2 mm afstand van elkaar blijven.
Het is beter i.p.v. de afstemcondensator van 500 cm een speciale
kortegolfcondcnsator van 250 of 150 cm te nemen. In verband
met het grote aantal zenders, waarbij dus iedere zender een heel
klein deel van de afstemschaal beslaat, is een goede fijnregelschaal met een grote vertraging nodig, omdat je anders door de
zenders heendraait.
Genereert het toestel niet goed dan moet je parallel aan de gloeispanning een potentiometer van 30 12 schakelen; aan de arm
hiervan komt de lekweerstand van 2 MI2. Met de potentiometer
kun je dan een goede wijze van genereren instellen.
I.p.v. een fijnregelschaal kun je ook zgn. bandspreiding toe
passen. Parallel aan de afstemcondensator schakel je dan een
variabel condensatortje met een maximum capaciteit van 25 cm.
Door aan dit condensatortje te draaien, verkrijg je een fijne
regeling van de afstemming.
De diverse éénlamps-gelijkstroomontvangers die vroeger be
schreven zijn lenen zich alle min of meer voor kortegolf ontvangst.
Een ontvanger, die soms wonderbaarlijke resultaten geeft, is
de zgn. superregeneratieve, waarvan je
»<»«■
hier het schema ziet. Door het tijdens
4^/*.
de ontvangst genereren is de gevoelig
Xwr
heid zeer groot; de bediening er van,
C5
\
evenals de bouw, is zeer lastig. Het raam kan 25 X 25 cm zijn, met twee windingen om elkaar
ontwikkeld, één als roosterspoel, één als plaatspoel; voor golf105
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lengten boven 40 meter kun je twee maal twee windingen cn
hoger nemen. Is de pieptoon te laag en dus te hinderlijk, neem
dan een lekweerstand van 0,5 MO of 0,25 MO. Probeer het maar
eens, het is een aardige ontvanger om mee te experimenteren.
De grote moeilijkheid bij kortegolfontvangers is het soepel gene
reren. Om een grote gevoeligheid te bereiken, is het nodig dat
de ontvanger op de grens van genereren wordt gebracht; verder
is het noodzakelijk dat
Hi.
r'ÏJMÖ'
1
de overgang in gene
_£/ & es reren geschiedt zonder
—
klik. De ontvanger, die
c}
vsiu- we nu eens zullen be
kijken, heeft het voor
7-,,- ',.
LI
deel zéér soepel te ge
Cl, tocyn Cl. ICO cm
t c nereren. De regeling
Cti/COCn C/-c,o/Aff
van de terugkoppeling
■ ■■_1—. f}, Ifcm Cf: g<Cff
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Cf,/oocn> £z
cf .trae/»
- ftooeji
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geschiedt, zoals je op
: O./CV f) zJOOfO A Af*-4,
het schema ziet, met
een potentiometer, die de schermroosterspanning van een A 442
beïnvloedt. Verhoging van de schermroosterspanning brengt het
toestel tot genereren en wel op een dergelijke wijze, dat een
buitengewoon fijne instelling mogelijk is.
De bouw van deze ontvanger kan ik jullie sterk aanbevelen. Het
principeschema is betrekkelijk eenvoudig. De antenne is via een
kleine trimmer verbonden met de antennespoel, parallel daar
mee een afstemcondensator van 150 cm; een eventuele bandspreiding-condensator is gestippeld getekend.
De roostercondensator van 100 cm moet van zeer goede kwaliteit
zijn. De lekweerstand staat tussen rooster en aarde; eventueel
kun je hem weer met de arm van een potentiometer van 300 Si
verbinden, die over de gloeidraad is geschakeld. De hoogfrequentsmoorspoel moet, evenals bij alle andere kortegolfontvangers,
óf speciaal voor de kortegolfontvangst gemaakt zijn óf ook ge
schikt zijn voor de kortegolf. Vele gewone h.f.-smoorspoelen vol
doen niet.
Ter weerszijden van de smoorspoel gaan twee condensatoren van
250 cm naar aarde. De weerstandkoppeling is je bekend. Een
potentiometer van 50.000 Si brengt de lamp tot genereren; hij
is ontkoppeld met een condensator van 0,1 MF.
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Dc B 443 verkrijgt weer zijn negatieve roosterspanning op de
bekende wijze: met een weerstand van 1000 Q ontkoppeld met
een electrolytische condensator van 25 MF.
Beschik je nog over een tweede A 415, dan kun je nog een
traptransformatorvcrstcrking tussen de A 442 en B 443 aanbrengen. Hoe dit gaat, is je nu wel bekend.
De spoelen wikkelen we zelf. In de handel zijn prachtige verliesvrije spoelvonncn, voorzien van vier pennen, die in een nor
maal lampvoetje passen. De diameter van deze vormen bedraagt
meestal 35 of 38 mm, ze zijn vaak van groeven voorzien.
Het beste draad om spoelen mee te wikkelen is verzilverd draad
met een diameter van 0.5—0,7 mm; je kunt echter ook geëmail
leerd koperdraad van dezelfde dikte nemen.
Op dc spoelvorm moet je de rooster- en de terugkoppelspoel
wikkelen : voor de ontvangst van 12—25 meter vier windingen
voor de roosterspoel en twee of drie voor de terugkoppelspoel,
voor 20—45 meter respectievelijk negen en vijf windingen, voor
45—90 meter vierentwintig en tien windingen. In totaal heb
je dus drie spoelvormen nodig. Voor de tien terugkoppelwindingen van de laatste spoel kun je, daar je anders geen ruimte
meer hebt, dubbel met katoen omsponnen draad gebruiken,
dat je tot een bundeltje wikkelt. Dc afstand tussen windingen
terugkoppelspoel en roosterspoel onderling bedraagt 3 mm. Het
draad gaat binnendoor naar de aansluitpennen, waaraan het vastgesoldcerd wordt. Alle windingen in de
zelfde richting. De tekening geeft
ROOS TER je een duidelijk beeld van zo'n zelf
IE/EEEL/M6
?!
gemaakte spoel. De roosterspoel is
reguCKOPPCLrv/**£LirrG
met de plaat- en roosterpen verbon
den, de terugkoppelspoel met de gloeidraadpennen.
■Voor een goede werking is het beslist
noodzakelijk een metalen chassis te AoosTfjtPe/fi J v
maken. Gebruik zo veel mogelijk verliesvrij materiaal; de kwaliteit van roostercondensator en afstemcondensator heeft ook veel invloed op de ontvangst.
De draad van de verliesvrije lampvoet van de spoel naar de topaansluiting moet afgeschermd zijn. Soms is het nodig de h.f.107
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smoorspoel met een busje er omheen af te schermen en tussen
detector- en eindtrap een dunne metalen plaat als afscherming
te plaatsen.
Indien je de ontvanger zorgvuldig bouwt, korte verbindingen
maakt, de verbindingsdraden zo ter mogelijk uit elkaar laat
lopen en alle verbindingen naar aarde van de detectorkring naar
één punt (en dus niet naar verschillende punten van het chassis)
laat lopen evenals de l.f.-aardverbindingen, zul je er veel plezier
van beleven. Het is een type, dat door vele zendamateurs werd
gebruikt.
Genereert de ontvanger niet, dan moet je de draden van de
terugkoppelspoel naar de aansluitpennen verwisselen ; helpt dat
ook niet, neem dan enkele terugkoppelwindingen meer. Experi
menteel moet je het aantal windingen zó maken, dat de zaak
gaat genereren met een half ingedraaide potentiometer.
Je moet met koptelefoon luisteren en de afstemknop uiterst lang
zaam verdraaien. De meeste telegrafiezenders zul je horen, ter
wijl het toestel genereert; door aan de potentiometer te draaien
kun je in dat geval de toonhoogte der ontvangen morsesignalen
, regelen. Er zijn nl. morsezenders, die alleen een draaggolf uit
zenden, die dus niet gemoduleerd is met een fluittoon. Een
dergelijke zender kun je alleen hoorbaar maken door een andere
geluidstrilling er aan toe te voegen, hetgeen geschiedt door de
toon, waarmee het toestel genereert.
Hoewel hoogfrequent-vo'-sterking bij de korte golf weinig ver
sterking oplevert, geef ik den liefhebbers voor iets dergelijks een
principeschema met een A 442, A 442 en B443. De bouw er van
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is vrij lastig en je moet de drie trappen zorgvuldig afschermen.
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Voor de spoel tussen antenne en aarde moet je een kortegolfh.f ,-smoorspoel nemen. De detectorrooster- en terugkoppelspoel
blijven hetzelfde als bij de vorige ontvanger genoemde spoelen.
Een groot voordeel van een ontvanger met h.f.-trap is dat hij
niet straalt.
Hoewel de gelijkstroomontvangers in het algemeen het meest
bromvrij en rustigste werken, hebben wisselstroomontvangers het
voordeel dat je lampen kunt toepassen die krachtiger versterken.
Daarom heb ik in dit hoofdstuk een aantal principeschema’s
hiervan opgenomen. De spoelen voor al deze schema’s zijn weer
gelijk aan die, welke we bij de tweelamps-gelijkstroomontvanger
hebben beschreven.
Allereerst een tweelamper met een triode detector (E 428) en
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een penthode eindlamp, b.v. een E 463. De terugkoppeling wordt
ook hier geregeld met een potentiometer, die de plaatspanning
van de detectorlamp verandert. Om brom te voorkomen, worden
tussen de gloeidraden van de detectorlamp. twee in serie ge
schakelde condensatoren van 0,01 MF geschakeld, waarvan het
midden naar aarde gaat. Deze condensatoren moet je zo dicht
mogelijk bij de detectorlampvoet aanbrengen. Ook hier kun je
stroomloze transformator-koppeling toepassen.
Scherm alles góed af, draai de gloeidraadleidingen in elkaar en
houd ze verre van rooster en plaatleidingen.
Het is noodzakelijk een metalen chassis te gebruiken.
Het volgende toestel is een tweelamper met een hoogfrequentpenthode (b.v. E 446) als detector en penthode-eindlamp
(E 463). Hier is weer terugkoppeling in het schermrooster toe
gepast, zoals bij de tweelamps-gelijkstroomontvanger. Bij dit
schema behoren dezelfde opmerkingen als bij het vorige-schema.
Voor deze tweelampers kun je een hoogfrequenttrap plaatsen;
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als h.f.-lamp is de E 447 heel goed; je kunt echter ook andere
h.f.-penthodes nemen, b.v. de modernere lamp AF 3.
De kortegolf-hoogfrequentsmoorspoel in de antennekring kun
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c, ■. 30 cm[TniNnai) je vervangen door een afgestemde kring, ge
C, ï 0.1 n F
vormd door een variabele condensator van
C, : 0., KF
150 cm en een spoel. De spoel is gelijk aan
cs : O.l M F
i ^0 c.m.
de roosterspoel, evenveel windingen en even
Gj ~ ro c.m.
Cf : o, / m. F.
eens op een spoelvorm van 3,5 cm diameter
; x roc.m
Ct0 z 25o cm.
gewikkeld. Een drielampsschema met triodeG (| ï 0.0 Sfn.F
C a z 25 m F
detector kun je uit het links bovenstaande
Gjj : 200 0 <•./>*
schema afleiden.
Ik moet je op het hart drukken deze ontvangers met de grootst
mogelijke zorg te bouwen, omdat zich bij kortegolf ontvangers
vaak allerlei zeer storende verschijnselen voordoen, die veelal
voortvloeien uit een slordige bouw.
Een schitterende kortegolfontvangst levert de combinatie van een
zgn. voorzetapparaat en een gewone omroepontvanger. Met zo’n
voorzetapparaat is het ook mogelijk met een fabriekstoestel, dat
geen kortegolfband heeft, zonder dat je iets aan het toestel zelf
behoeft te veranderen, uitstekende kortegolfontvangst te krijgen.
Kijk je Papa maar eens vriendelijk aan, steek een gloedvolle

rede af over de voordelen van kortegolfontvangst, laat hem
eventueel dit hoofdstuk lezen en tracht dit alles te combineren
met een prachtig rapport of proefwerkcijfer; wie weet, of hij er
dan niet iets voor voelt zijn omroepbeestje te voorzien van een
kortegolf-aanhangwagentje. Vertel hem vooral ook, dat er niets
aan de omroepdoos veranderd behoeft te worden, want vaders zijn
altijd bang dat zoon-lief aan hun kostbare ontvanger zal prutsen.
Het voorzetapparaat vormt met de gewone ontvanger een superheterodyne, de lamp, die er in gebruikt wordt is de AK 2, een
oktode. Het voorzetapparaat verandert de ontvangen korte golf
in een lange golf, die op de normale wijze versterkt en gelijk
gericht wordt door de omroepontvanger.
Het voorzetapparaat is zeer eenvoudig te bouwen, bijzondere moei
lijkheden treden er niet bij op en je kunt zeker zijn van een
succesvolle ontvangst, indien je omroepontvanger tenminste in
orde is.
Bekijk het principeschema maar eens. De antennekring wordt
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niet afgestemd en de antennespoel is dan ook een kortegolfhoogf requentsmoorspoel.
De oktode AK 2 is de menglamp: aan de oorspronkelijke h.f.antennestroompjes worden h.f.-wisselstromen toegevoegd, die
samen een golflengte van 2000 meter zullen opleveren.
De kathode vormt met de onderste twee roosters een triode, waar
van het alleronderste rooster stuurrooster en het volgende rooster
de plaat is. Deze triode wordt tot genereren gebracht, waarbij
dus een h.f.-wisselstroom wordt opgewekt. Op het vierde rooster
van de lamp (van onderen af gerekend) arriveren de h.f.-antennestroompjes; de plaatstroom wordt nu zowel beïnvloed door deze
stroompjes als door de h.f.-wisselstroom, die de lamp zelf op
wekt : in de lamp vindt dus de menging plaats.
III

De versterkte en gemengde wisselstromen gaan via een conden
sator van 100 cm naar de ontvanger.
Het beste kun je een klein metalen chassis nemen; hout is echter
ook wel bruikbaar. Bedek het chassis dan echter met een dun
plaatje koper of aluminium. De spoelen wikkelen we weer zelf
op een spoelvorm met een diameter van 3.5 of 3,8 cm. Voor het
golfbereik van 10—35 meter neem je voor de linker spoel van
het principeschema vijf windingen, voor de rechter één of twee
windingen, voor 25—95 meter respectievelijk negen en vijf
windingen. Alle windingen in dezelfde richting! Lees voor
verdere aanwijzingen voor de spoelen het verhaal over de tweelamper nog even over.
De bouw is verder duidelijk uit het bouwschema te volgen. De
NAJtM AMTC NMC -

afstemcondensator is 500 cm. Gebruik hier ook weer verliesvrij
materiaal. Houd de contactstiften van de AK 2 goed'uit elkaar.
Naar je omroepontvanger lopen vijf draden, twee voor de 4 volt
gloeistroom, één voor de +250 volt, één naar aarde en één naar
de antennebus. De laatste leiding moet je afschermen.
De 250 volt aansluiting bij een handelstoestel is meestal één van
. de luidsprekerbussen. Is de anodespanning van het toestel 300
volt (met als eindlamp C 443 N of C 453) zet dan een weer
stand van 7000 Si in serie. De gloeistroom verkrijg je door de
twee gloeistroomleidingen aan de gloeidraadpennen van een ontvanglamp vast te maken.
Tijdens het luisteren met je voorzetapparaat stem je de omroep
ontvanger af op 2000 meter, terwijl het toestel op z’n hardst staat.
De condensator van het voorzetapparaat moet je zeer langzaam
verdraaien, anders draai je door de zenders heen.
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Geluid: toonhoogte, sterkte, klank, koptelefoon, hoornluidspreker, magnetische en dynamische luidspreker, dy
namische microfoon, acoustische terugkoppeling, kool-,
Reisz-, kristal- en condensatormicrofoon, Edison, fono
graaf, Berliner, gramofoon, moderne gramofoonplatenopname, magnetische en kristal-pick-up, geluidsfilm,
intensiteit en transversaalschrift, Philips-Miller- en
staalband-systeem.

De wereld, die ons omringt, is vol van geluiden: de dieren, de
mensen, de wind, de regen, de donder, de machines, de muziek
instrumenten en vooral niet te vergeten de radio’s, alle kunnen
ze, zij het dan in verschillende mate, geluid geven. En hoezeer
verschillen deze geluiden niet! Is b.v. het geluid van elke mense
lijke stem niet verschillend, kunnen wij onze kennissen niet dade
lijk aan hun stem herkennen? Als je tenminste op een bal-masqué
de „grote onbekende” wilt blijven, heb ik één goede raad voor
je: houd je mond dicht.
Over het geluid hebben we het vroeger al eens kort gehad.
Geluid ontstond, wanneer de lucht op een of andere wijze aan
het trillen werd gebracht.
Een goed voorbeeld is het geluid van de sirene. Zoals je weet,
is een sirene behalve een instrument, dat als alarmgever bij
velen onaangename herinneringen wakker zal roepen, een schijf
met gaatjes, die ronddraait, terwijl men door de gaatjes lucht
blaast. Bij elke omwenteling van de schijf krijgt de lucht zoveel
stoten of trillingen als het aantal gaatjes bedraagt en er ont
staat geluid met een bepaalde toonhoogte. Draaien we de schijf
sneller, dan horen we een hogere toon, omdat in dezelfde tijd de
schijf meer omwentelingen maakt en er dus sneller luchttrillingen
ontstaan. Evenals bij wisselstroom noemen we hier het aantal
trillingen per seconde het trillingsgetal of frequentie, uitgedrukt
in hertz (hz.).
Bij elke toon behoort een bepaalde frequentie en hoe groter de
frequentie is, des te hoger is de toon.
Sla je op een piano de éénmaal gestreepte a aan, dan hoor je
een toon met een frequentie van 435 hertz. De laagste noot op
een piano heeft een frequentie van bijna 30 hertz, de hoogste
113

>>

■ ‘.

1
noot in een orkest wordt voortgebracht door de piccolo-fluit, die
tot 4600 hertz gaat. Met ons oor kunnen we tonen tussen on
geveer 20 en 15000 hertz horen.
De sterkte van geluid is afhankelijk van de kracht, waarmee de
luchtdeeltjes tot trillen worden gebracht, Hoe groter die kracht
is, des te harder is het geluid. Bij de sirene zal het geluid harder
worden als we de lucht harder door de gaatjes persen.
Maar waarom, zul je je afvragen, kunnen we tonen tot 15000
hertz waarnemen, als het hoogste instrument maar tot 4600
hertz gaat ?
Dadelijk komt het antwoord, eerst stel ik jullie een vraag. Wat
hoor je voor verschil tussen een toon op een viool en een even
hoge toon op een fluit? Wel, zul je zeggen, er is verschil in
klank, of beter gezegd in klankkleur of timbre. Waarin zit nu
dat verschil?
Als je op een viool een toon van 435 hertz aanstrijkt, hoor je
niet alleen een toon van 435 hertz, maar ook een met een fre
quentie, die 2, 3, 4, 5, 6 enz. maal zo groot is als die van de toon
van 435 hertz, de grondtoon. Deze tonen van 870 hertz. 1305
hertz enz. noemen we de boventonen. Die boventonen zijn het die
elk instrument zijn eigen klankkleur geven, want het aantal
boventonen en hun onderlinge sterkte zijn voor elk instrument
verschillend. Het geluid van een viool is zeer rijk aan boven
tonen, in tegenstelling met dat van een fluit, vandaar dat een
viool zo’n warm en melodieus timbre heeft, terwijl een fluit
nogal droog klinkt.
Je kunt nu ook begrijpen, waarom we tot 15000 hertz kunnen
horen: om de boventonen en dus de klank van een instrument
te kunnen waarnemen.
Bij de snaarinstrumenten wordt de lucht via een houten klank
kast in trilling gebracht, bij blaasinstrumenten geschiedt dit
door de lippen van den bespeler of door een trillend plaatje.
Slaan we op een piano -een bepaalde toon aan, dan gaat b.v. op
een viool een snaar, die op dezelfde toonhoogte is afgestemd,
meetrillen en geeft dezelfde toon weer. Iets dergelijks vindt
misschien in ons oor plaats. Het trommelvlies brengt de lucht, trillingen via enkele hefboompjes over naar een orgaan, dat men
het slakkenhuis noemt. Hierin bevinden zich ca. 24000 uiterst
kleine draadjes, waarvan elk op een andere toonhoogte is afge114
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stemd. Bereikt een bepaalde toon ons oor, dan gaat dat draadje
meetrillen, dat op die toon is afgestemd en via de gehoorzenuw
en hersenen nemen we het geluid als een toon met een bepaalde
toonhoogte waar.
Onze stembanden brengen bij het spreken een ingewikkeld samen
stel van grondtonen en boventonen voort, vandaar dat de mense
lijke stemmen zozeer verschillen.
In de koptelefoon brengt een dun metalen plaatje de lucht in
trilling, bij een luidspreker trilt een papieren kegel, de conus,
Wanneer we een koptelefoon openschroeven en het ronde ijzeren
plaatje, het membraan, dat voor het verkrijgen van soepeler
trillen tussen twee gummi ringetjes
a a's/? o e. ///'c 5
is geklemd, er uit halen, zien we
AlGn) 6 ra a //
een of twee magneetjes met twee
draadspoeltjes.
Loopt er door deze draadspoeltjes
een van sterkte wisselende stroom,
1 />?d^/7É,eA f
dan wordt het metalen plaatje af
wisselend min of meer aangetrokken,
waardoor het in trilling geraakt. Een wisselstroom met een
frequentie van 50 zal het plaatje 50 maal per seconde doen trillen
en er ontstaat een toon met een frequentie van 50 hertz. Is de
frequentie van de wisselstroom 1000, dan horen we een fluit
toon van 1000 hertz.
De radiotechniek is er helaas nog niet in geslaagd op ideale
wijze de overdracht van geluid tot stand te brengen. Ideaal zou
betekenen dat alle tonen tussen 20 en 15000 hertz onvervormd
zouden worden weergegeven. De vervorming van het geluid be
gint al bij de microfoon en ontstaat verder in verbindingskabels,
versterkers, zender, ontvangstoestel en koptelefoon of luidspreker.
De geluidsweergave van een koptelefoon is, vooral bij hard ge
luid, tamelijk slecht. Dit zit ’m in hoofdzaak in het hinderlijke •
uit zich zelf meetrillen van het metalen plaatje (resoneren) en
in het feit, dat het plaatje door zijn gewicht en onbuigzaamheid
niet alle trillingen goed kan volgen.
Om de koptelefoon een grote gevoeligheid te geven, bestaan de
spoeltjes uit vele windingen zeer dun draad. Twee spoeltjes zijn
in serie geschakeld, de weerstand van een koptelefoon bedraagt
2000 of 4000 Q. Een handige manier om b.v. op een markt te
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controleren of een koptelefoon voldoende gevoelig is, levert de
volgende methode. Neem een cent en leg daarop een dubbeltje
dat je met wat speeksel bevochtigd hebt, houdt de stekkers van
de koptelefoon tegen het dubbeltje en cent: bij voldoende ge
voeligheid moet je bij het verbreken van het contact een duide
lijke tik in de koptelefoon horen. Dubbeltje en cent vormen een
element van elf cent en het verbreken van de stroom veroorzaakt
een tik.
De eerste luidsprekers, die omstreeks 1920 verschenen, waren
een vergrote uitgave van de koptelefoon en voor versterking van
het geluid was er een grote hoorn op aangebracht. Voorlopig
was men tevreden met de hoornluidspreker, hoewel de metalen
trilplaat een groot bezwaar bleef. Men trachtte de trilplaat door
iets lichters te vervangen en de oplossing was de electro-magnetische luidspreker, waarbij het geluid werd voortgebracht door
een papieren kegel, de conus.
De electro-magnetische luidspreker kan een behoorlijke geluids
kwaliteit hebben en is voor eenvoudige ontvangers zeer geschikt,
de prijs ervan is laag; een goede luidspreker om mee te beginnen.
Hij bestaat uit een magneet, waar
bij tussen de polen een draadspoeltje
Cc/7US
zit, waarin een dun metalen staafje,
het anker, zich vrij kan bewegen.
Het anker is bevestigd aan de pa
c/sfoe/
pieren conus; het geheel is gemon
teerd op een metalen chassis.
ffnKer
Stroompjes door het spoeltje beïn
vloeden het magnetisch veld, waar
door het anker gaat bewegen en
neet
deze beweging aan de conus mee
deelt. Van deze constructie tref je tal van variaties aan: bij de
inductor-dynamische vind je twee magneten met twee in serie
geschakelde draadspoeltjes; het anker wordt tussen de magneetpolen en draadspoeltjes heen en weer bewogen. De geluidskwali
teit is beter, vooral voor lage tonen, dan die van de electromagnetische luidspreker.
Verreweg de beste luidspreker is de dynamische, die tegen
woordig alom gebruikt wordt. Het principe er van werd reeds in
1894 door Lodge aangegeven en Rice en Kellog waren het, die
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een goede electro-dynamische luidspreker construeerden. Zoals je
op de tekening ziet, is de magneet zó gemaakt, dat de Noordpool
zich tussen de twee uiteinden van
de Zuidpool bevindt. Tussen de
polen is een dun kokertje met
enkele windingen draad aan ben
geltjes van pertinax of een ander
I------- £ /^•Conus
4/a»/7ge/ //y
verend materiaal opgehangen ; aan
■tyreefapoeï
het kokertje is de conus bevestigd.
In tegenstelling met de electromagnetische of inductor-dynami- Draaa/h/Mch'ny*e/r
sche luidspreker beweegt hier het
spoeltje. Loopt er een van sterkte
veranderende stroom door het draadspoeltje, dat spreekspoel ge
noemd wordt, dan ontstaat er een veranderend magnetisch veld
en door de aanwezigheid van het veld van de magneet raakt het
spoeltje en dus ook de conus in beweging.
Er zijn twee soorten: electro-dynamische en ■permanent-dynamische luidsprekers. De laatste hebben een sterke permanente
magneet en zijn duurder dan de electro-dynamische luidsprekers,
waarbij het magnetisch veld wordt opgewekt door een draadspoel,
de bekrachtigingspoel, die om een weekijzeren kern is gewikkeld.
Deze bekrachtigingspoel heeft een weerstand van 2000 a 2500 Q
en moet aangesloten worden op een klein plaatstroomapparaat,
waarvan je in het laatste hoofdstuk een eenvoudig schema vindt.
Een zeer practische manier om je luidspreker te „bekrachtigen”
is de bekrachtigingspoel — die een niet al te hoge weerstand
mag hebben — te gebruiken als afvlaksmoorspoel van je plaat
stroomapparaat; je spaart een speciaal plaatstroomapparaat uit,
terwijl je geen afvlaksmoorspoel nodig hebt. Omdat de spreek
spoel een zeer kleine weerstand heeft, meestal enkele ohms, moet
voor aansluiting op de eindlamp van ontvanger of versterker
een transformator tussengeschakeld worden met een grote transformatieverhouding; deze transformator is altijd op de luid
spreker gemonteerd. De primaire wikkeling heeft vaak verschel- ■
dene aftakkingen voor triode- en penthode-eindlampen.
De dynamische luidsprekers zijn beter dan alle andere; enkele
bekende merken zijn: Jensen, Magnavox, Metro, Oxford, Rola,
Utah, W.B. en Wharfedale.

Elke luidspreker moet je op een zo groot mogelijk klankbord
monteren; het beste is 2 cm dik multiplex van tenminste 60 X 60
cm. Je krijgt door een klankbord een veel harder en mooier ge
luid en vooral meer lage tonen. Is de luidspreker niet op een
klankbord gemonteerd dan heffen de luchtverdichtingen die vóór
de conus ontstaan, de tegelijkertijd achter de conus optredende
luchtverdunningen op, waardoor vooral de lage tonen zachter
worden. Een tussenschot in de vorm van een klankbord tussen
voor- en achterkant van de luidspreker heft dit bezwaar op.
Een luidspreker is ook als microfoon te gebruiken : spreek je,
dan gaat de conus trillen, waardoor er in het draadspoeltje
spanningen worden opgewekt. Bezit je nog een tweede luid
spreker, verbind hem dan maar met de pick-upaansluiting van
je toestel. Staan de luidsprekers, waarvan dus één als microfoon
dienst doet, dicht bij elkaar, dan zul je een hevig gefluit horen,
een verschijnsel dat we acoustische terugko-p-peling of rondzingen
noemen. De verklaring er van is hoogst eenvoudig. Elk geluid
wordt door de microfoon opgevangen, het wordt versterkt en door
de luidspreker weergegeven; de microfoon hoort het geluid uit
de luidspreker, zet het weer in een stroompje om, via versterker
en luidspreker wordt het weer hoorbaar. Dit gaat, daar geluid
een voortplantingssnelheid heeft van ongeveer 330 meter per
seconde, heel vlug zo door en de opeenvolgende geluiden nemen
we waar als een fluittoon.
Het beste kun je luidspreker en microfoon in verschillende
kamers zetten. In één vertrek kun je vaak het rondzingen voor
komen door de microfoon ver van de luidspreker af te zetten en
de microfoon van de luidspreker af te draaien.
Luidsprekers zijn er in alle grootten; de zgn. ,,baby”-luidsprekers
met 9 cm conusdiameter zijn uiterst geschikt om als microfoon
gebruikt te worden, als luidspreker geven ze veel hoge tonen
en leveren samen met b.v. een luidspreker met 30 cm conus
diameter eèn prachtige geluidskwaliteit. Het meest gangbaar zijn
luidsprekers met 20 cm conus, voor grote versterkers zijn 30 cm
luidsprekers beter.
Bij de radio-omroep maakt men. vaak gebruik van electro-dynamische microfoons, waarbij de 1conus veel makkelijker beweegbaar is dan bij luidsprekers.
De gewone koolmicrofoon hebben we reeds besproken in het
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vierde hoofdstuk; hij kost ten hoogste een kwartje en leent zich
uitstekend voor eenvoudige proefnemingen. Zoals het schema
aangeeft, wordt hij met een 4^ volt
batterij in serie aangesloten op een
transformator, waarvan de secunZr
daire wikkeling aan versterker of
koptelefoon komt.
Onder de naam koolkajisel is deze
microfoon in de handel; de metalen
huls vormt één aansluiting, het me
talen veertje de andere.
De transformator moet een transformatieverhouding van ca. 1 : 30
hebben, je kunt er vaak met succes een beltransformator voor
nemen.
De geluidskwaliteit van een koolkapsel is niet wat je noemt, de
radio-amateurbenaming „gruisbak” is dan ook zo kwaad niet.
Een veel beter type koolmicrofoon
Ma rm e r 6 /a
is de Reisz- of marmerblokmicrofoon,
die tot voor enkele jaren nog bij de
omroep werd gebruikt.
Deze bestaat uit een blokje marmer,
waarin een rechthoek ter diepte van
flans/uifKyQtnrn&n
enige millimeters is gemaakt, die ge
B
■
vuld is met koolkorreltjes. Over deze
ruimte met koolkorreltjes, de kool£/ec/roc/fi/)/
c0
kamer, is een heel dun mica plaatje,
dat als membraan fungeert, geplakt.
In de koolkamer zijn aan twee kanten staafjes kool of zilver
aangebracht, die electroden heten en het con
tact met de koolkorrels bewerkstelligen. Even
als bij de gewone koolmicrofoon verandert
hier de weerstand van de laag koolkorrels
/ƒ //anj//7/t<
óanc/yc-i
door het bewegen van het membraan. Het
grootste bezwaar van elke koolmicrofoon is
dat hij ruist, hetgeen ontstaat door kleine
vonkjes, die tussen de koolkorrels en electroden
optreden.
In het laatste hoofdstuk vind je een bouwbeschrijving van een Reiszmicrofoon, die je met
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weinig kosten in staat stelt een eerste klas microfoon te vervaardigen.
Naast de dynamische en koolmicrofoon zijn er nog drie andere
typen : de bandmicrofoon, de kristab- en de condensatormicrofoon.
Bij de bandmicrofoon is tussen de polen van een sterke per
manente magneet een geribbeld aluminium bandje ter dikte van
ca. 0,005 mm opgehangen. Luchttrillingen brengen het bandje
in beweging en in het bandje zelf ontstaan door het magnetisch
veld weer inductiespanningen. De bandmicrofoon wordt bij de
omroep tegenwoordig het meest gebruikt, zoals we later o.a. bij
ons bezoek aan een moderne omroepstudio zullen zien.
De kristalmicrofoon is meer voor amateurdoeleinden geschikt;
hij berust op de eigenschap van sommige kristallen, zoals kwarts
en Rochelle-zout, om, wanneer ze min of meer samengedrukt
worden, electrische spanningen op te wekken. De aldus ontstane
electriciteit heet piëzo-electriciteit, hetgeen electriciteit door
drukking betekent. In zo’n kristalmicrofoon zit een aantal
kristalelementen, die in serie geschakeld worden. Elk element
bestaat uit' twee dunne plaatjes kristal, bedekt met bladtin. De
luchttrillingen veroorzaken drukveranderingen op het kristal,
waardoor tussen de plaatjes bladtin electrische spanningen ont
staan.
De condensatormicrofoon wordt veel voor reportage-doeleindcn
gebruikt. Het dunne aluminium membraan vormt één plaat van
een condensator en is door lucht geïsoleerd van de andere condensatorplaat. Door de luchttrillingen'raakt het aluminium mem
braan in beweging, waardoor de afstand tussen de platen ver
andert, evenals dus de capaciteit van de condensator. De ont
ladingen van de condensator geven dan ook weer spanningen.
Weinig onderdelen lenen zich zó tot een fraaie uitvoering als
microfoons; gestroomlijnd en verchroomd vormen ze ware pronk
juwelen.
Van het levende geluid stappen we over op het conserveren van
geluid in de vorm van gramofoon-platen.
Het was in de herfst van 1877, dat Edison, de tovenaar van
Menlo Park, het grootste uitvindersgenie aller eeuwen, aan een
van zijn medewerkers een schets overhandigde van een apparaat,
dat moest spreken. Vooral de mededeling dat het toestel moest
spreken, had tot gevolg dat die medewerker enigszins werd ge-

schokt in het vertrouwen, dat hij altijd in zijn groten Meester had
gesteld ; maar zonder op- of aanmerkingen toog hij aan de arbeid
en leverde Edison een apparaat af, dat gekenmerkt werd door
zijn grote eenvoud. Op een houten voetstuk liep door twee steunen
een as met een schroefdraad en met aan het uiteinde een handvat.
De as liep door een cylinder, waaromheen een blad bladtin was
bevestigd. Verder was er een soort trechter, waarin aan het
smalle einde een dun metalen plaatje, een membraan, zat, waarop
in het midden een stalen pen met bolvormig einde was vast
gemaakt.
Edison ging de spreekmachine demonstreren. Hij draaide aan
de kruk, waardoor de cylinder begon rond te draaien en door de
schroefdraad op de as tegelijkertijd een zijwaartse beweging
kreeg. Hij zette de stalen pen tegen het bladtin en reciteerde met
een daverende stem het geliefde Amerikaanse kindergedichtje
van Mary en het lammetje. Toen hij klaar was, bracht hij de
cylinder weer in zijn oorspronkelijke positie, zette de pen er op
en draaide. Tot grote verwondering van zijn medewerkers begon
het apparaat te spreken en zei, hoewel wat zwak en vervormd,
het door Edison gereciteerde gedicht op. Nog diezelfde dag
demonstreerde Edison zijn spreekmachine op het redactie-bureau
van één der grote dagbladen en de volgende dag kondigden
vette koppen „de grootste en wonderbaarlijkste uitvinding der
negentiende eeuw” aan.
Hoe werkte nu die spreekmachine of fonograaf? Als Edison
sprak, bracht de lucht het membraan en dus ook de stalen pen
aan het trillen. Deze stalen pen drukte een groef in het bladtin,
waarin door het trillen van de pen steeds miniatuur heuveltjes
en dalen werden gedrukt.
Stel dat Edison de toon eenmaal gestreepte a met een frequentie
van 435 hertz floot, dan zouden er in het stuk groef, dat in één
seconde doorlopen werd, 435 heuveltjes en dalen ontstaan, omdat
de stalen pen 435 maal op en neer trilde. Bij het afdraaien kwam
het membraan, doordat de stalen pen steeds op en neer gedrukt
werd, in trilling en gaf hét geluid van de opname weer.
éEdisons uitvinding had aanvankelijk het meeste succes als ker
misattractie, maar al spoedig kreeg de fonograaf practische toe
passing als dictafoon, als vertelapparaat voor blinden en als weer
gever van muziek. Het laatste beschouwde Edison, die vooral een
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groot Beethovenliefhebber was, als zijn ideaal. Zijn fonograaf
moest iedereen het genot kunnen verschaffen goede muziek te
beluisteren, iets waartoe voordien alleen de welgestelde mensen
in grote steden in staat waren. Edisons hartewens werd vervuld,
echter niet door de fonograaf alléén, maar ook door de radio;
samen hebben zij de wereld veroverd, samen brachten ze de mens
heid immers muziek, geluk en vrolijkheid.
Edison besteedde twee millioen dollar voor verdere proefne
mingen om zijn apparaat te verbeteren. Hij verving o.a. het
bladtin door was; bij de opname werd deze zacht door verwar
ming, na afkoelen werd de was hard. De voordelen waren het
soepeler opnemen en het langer meegaan van de wasrol door
zijn hardheid.
In 1888 bracht Eniile Berliner twee belangrijke verbeteringen
aan en noemde zijn apparaat gramofoon.
In de eerste plaats gebruikte hij geen wasrollen, maar zacht
metalen schijven in de vorm van onze tegenwoordige gramofoonplaten; een groot voordeel hiervan was de langere speelduur.
Verder verving hij de stalen pen door een inrichting, die een
groef maakte die niet op en neer ging (dus geen heuveltjes en
dalen) maar zijdelings heen en weer ging, dus in de vorm van
een kronkelend riviertje. De eerstgenoemde methode, waarbij de
diepte van de groef steeds verandert, heet het Edison-schrift, de
wijze van geluidsoptekcning volgens Berliner, waarbij de groef
dus altijd even diep is, heet het Berliner-schrift en wordt tegen
woordig bijna altijd toegepast.
Op een 30 cm plaat heeft de groef een lengte van 200 meter,
zo’n plaat heeft een speelduur van1 5 minuten of 300 seconden,
Per seconde wordt gemiddeld een lengte van ongeveer 66 cm
afgelegd. Hebben we met een toon ■van 6600 hertz te maken, dan
vertoont de groef over een lengte van 66 cm 6600 kronkels of
100 kronkels op 1 cm groeflengte. De groef loopt spiraalvormig
naar het midden, de afstand tussen twee groeven is 0,3 mm. Je
begrijpt dat de kronkels niet te groot mogen zijn, daar de
groeven dan in elkaar lopen. De afstand tussen twee buiten
bochten van de kronkelende groef heet de amplitudo. Hoe harder
het geluid is, des te groter is de amplitudo; 0,14 mm is het
maximum. Je ziet, hoe alles hier in het klein gaat.
Pas na 1920 kwam de grote verbetering in de geluidskwaliteit,
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doordat een nieuwe techniek, die der radio, zijn intrede deed.
De uitvinding van de radiolamp, het construeren van versterkers
en microfoons leidde tot een volkomen omwenteling op gramofoonplatengebied. Electrische opname, het neusje van de zalm,
leverde een veel betere geluidsconservering op. Vroeger moest
een orkest spelen in een aantal hoorns, die alle op hetzelfde
membraan uitkwamen; de microfoon bleek veel gevoeliger en
beter te zijn, versterkers zetten de zwakke
microfoonstroompjes om in krachtigere,
Ma y zzee/
die door opname-pick-ups werden omge
zet in mechanische trillingen.
Een pick-up lijkt veel op een magnetische
#/7/cer
luidspreker; i.p.v. een conus, die in be
weging wordt gebracht, is het hier een
naald die door stroomveranderingen in
S^ooe^Q
trilling komt.
We zullen eens zien hoe een moderne
/tfaa/d
gramofoonplaat tot stand komt. In de op
namestudio staat tussen het orkest een aantal microfoons, meestal
bandmicrofoons opgesteld. In een van de opnamestudio door dikke
glazen ruiten geluiddicht gescheiden ruimte zitten de opname
techniek Eén van hen, de geluids-ingenieur, bedient de ver
sterkers, hij regelt de geluidsterkte, mengt de verschillende
microfoons, versterkt of verzwakt hoge en lage tonen en con
troleert op milli-ampèremeters de stroompjes naar het opname
apparaat. Met een contróle-luidspreker of koptelefoon beluistert
hij het geluid, terwijl voor hem de muziekpartituur ligt. Met
lichtsignalen geeft hij de. musici diverse aanwijzingen.
De opnametechnicus bedient het opname- of snij-apparaat, dat
bestaat uit een zware motor, die gekoppeld is met een zwaar
metalen schijf, het opnameplateau. Op het zwaar metalen chassis
is een soort brug boven het plateau aangebracht, waaraan de
snijpick-up hangt; de beitelvormige naald er van staat vrijwel
loodrecht op de plaat van was, die op het plateau ligt en waarop
de opname wordt gemaakt. Verder is er boven de plaat een mi
croscoop, waarmee de aard van de groef bestudeerd kan worden.
Door een inrichting, die 'aan de motoras gekoppeld is, wordt de
snijpick-up tijdens de opname naar het midden van de plaat ge
voerd, waardoor dus in de oorspronkelijk gladde wasplaat een
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spiraalvormige groef wordt gesneden. De spaan van was, die
hierbij ontstaat, wordt door een miniatuur stofzuiger vlak achter
de snijnaald weggezogen. Met een ander snij-apparaat wordt aan
het einde van de opname een uitloopgroef gemaakt. De plaat
wordt vervolgens langs electrische weg met een laag metaal
bedekt; de aldus ontstane plaat metaal wordt van de wasplaat
afgenomen, het oppervlak vertoont dan een negatieve afbeelding
van de oorspronkelijke opname met i.p.v. een slingerend dal als
groef een slingerend dijkje. De wasplaat wordt .,vader” genoemd,
de metalen plaat „moeder”. De „kinderen” zijn de ons bekende
handelsplaten, die men verkrijgt door twee „moeders”, die als
matrijzen dienst doen, met een bonk warm schellak, gemengd
met hars, leisteen en bariumsulfaat (zwaarspaat) en twee etiket
ten er tussen samen te persen. De verwarming geschiedt met
stoom en een rond metalen asje tussen de persen zorgt voor het
gat midden in de plaat.
Zoals je ziet, is de uitdrukking ,,de ebonieten schijf” geheel
onjuist. Vroeger gebruikte men wel eboniet tot in 1922 door de
Columbia Mij. een nieuw pocédé werd uitgevonden, waarvan we
de samenstelling hierboven vermeld hebben en dat platen met
veel minder ruis opleverde.
Ook de weergave van gramofoonplaten geschiedt tegenwoordig
veelal electrisch. Wij, radio-amateurs, trachten natuurlijk zo gauw
mogelijk een pick-up op de kop te tikken om onze radio-installatie compleet te maken, waarbij we de pick-up dan aansluiten
op onze ontvanger.
Er zijn twee soorten pick-ups, magnetische en kristal-pick-ups;
de laatste zijn op hetzelfde principe gebaseerd als de kristalmicrofoon en zij hebben drie voordelen boven de eerstgenoemde:
ze geven een hoge spanning af, soms wel enkele volts, de mag
netische pick-ups minder dan een volt —- je ontvanger hoeft dus
niet zoveel te versterken —, verder is door het ontbreken van een
magneet het gewicht veel minder, waardoor je platen minder
slijten, tenslotte is de geluidsweergave zeer goed. Een nadeel
is de tamelijk hoge prijs en het risico dat het kristal breekt als
Jte pick-up met de naald ergens op valt. In het volgende hoofd
stuk over versterkers praten we nog wel over onze gramofoonplateninstallatie.
Toen enige jaren geleden onderdelen voor gramofoonplaten-
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opname in de handel kwamen, werd dit door de radio-ehthousiasten luide toegejuicht. Een geheel nieuw experimenteerterrein
werd voor hen geopend en vol geestdrift wierpen zij zich op deze
nieuwe tak van hun hobby.
Ook hierover vind je in het volgende hoofdstuk enige gegevens.
Een andere manier om geluid te conserveren is de geluidsfilm
— „geluid in blik” —, omdat films in blikken trommels be
waard worden.
In 1928 verraste de filmindustrie het toch al verwende publiek
met de mededeling, dat ze films ging uitbrengen, die „all-talking,
all-singing, all-dancing” waren. Anders gezegd, de stomme film
had afgedaan en de geluidsfilm deed zijn intrede. Toch was
toentertijd het idee van de geluidsfilm geenszins nieuw, maar
voordien waren de technische bezwaren zo groot geweest, dat men
zich er nog niet in het groot aan waagde.
In 1889 schonk Edison de wereld de bioscoop, in samenwerking
met George Eastman, den oprichter van de Kodakfabrieken, die
het door zijn uitvinding van de celluloidfilm mogelijk maakte
snel achter elkaar van een bewegend object fotografische op
namen te maken. Enkele jaren later construeerde Lumière over
eenkomstige filmapparaten.
Zoals jullie weet, berusten de bewegende beelden der bioscoop op
de traagheid van ons oog, d.i. de eigenschap van ons oog omeen beeld een ogenblik „vast te houden”. De snel na elkaar
geprojecteerde beelden, waarvan elk beeldje iets verschilt van
zijn voorganger, geven ons de indruk van een bewegend beeld.
Edison dacht in 1889 reeds dadelijk aan een combinatie van zijn
kinematograaf (de oorspronkelijke naam van de bioscoop) en
zijn fonograaf.
Het probleem film met bijbehorend geluid leidde tot vele proef
nemingen, die tot 1928 voortduurden. In 1902 werd de „Société
Fran^aise de la Photo” toegesproken door een dergelijke spre
kende film, een opname in „beeld en toon” van den filmpionier
Gaumont. In de practijk bleef de film,' die zich op variété
programma’s een bescheiden plaatsje had weten te veroveren,
stom. Het publiek genoot van opnamen van rijdende treinen,
bokswedstrijden in de beruchte gooi- en smijtfilms, een piano of
orkestje zorgde voor de'muziek. Later verdween de film van
deze programma’s, toen er speciale bioscooptheaters kwamen.
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Eén der grootste moeilijkheden om tot geluidsfilm te komen,
was het feit dat het beeld en geluid gelijktijdig moesten worden
waargenomen of, zoals de vakterm luidt, deze ,,synchroon" moes
ten lopen. Het was buitengewoon lastig er voor te zorgen, dat bij
het afdraaien van een bepaald deel van de film de pick-up juist
dat deel van de groef doorliep, dat er bij hoorde. In 1928 waagde
men het er op: de eerste geluidsfilms „The jazz-singer” en „The
singing Fooi” werkten met grote platen, die een speelduur van
20 minuten hadden.
Er werd in die dagen veel van de zenuwen der bioscoopoperateurs
gevergd. Plaat en film moesten op precies hetzelfde ogenblik
beginnen, de operateur liep op zijn sokken rond uit angst dat de
pick-up door het trillen van de grond een groef oversloeg, waar
door je de komische situatie kreeg dat je b.v. eerst een slag van
een botsing hoorde en even later pas de auto tegen een boom zag
rijden. Het afbreken van de film was gewoonweg fataal; dan
moest de hele acte overgedraaid worden. Geen wonder dat deze
methode het niet lang uithield.
Het geluid op de filmband zelf was de enige oplossing van het
synchronisatie-probleem.
Om geluid te kunnen fotograferen moet je het eerst in licht
omzetten. De eerste, die daarin slaagde was Ruhmer. Hij voerde
in 1900 sterke microfoonstromen toe aan een koolspitsen-booglamp. Breng je de koolspitsen, wanneer er een stroom doorloopt,
een paar millimeter van elkaar, dan ontstaat tussen de spitsen
een lichtboog, waarvan de lichtsterkte afhankelijk is van de
stroomsterkte. De met de geluidstrillingen overeenkomende mi
crofoonstromen veroorzaken dus een lichtboog met overeen
komstig veranderende lichtsterkte. Laat je nu dit licht door een
héél smal spleetje op een voortbewegende film vallen, dan krijg
je na ontwikkelen een filmstrook met allemaal streepjes er op.
Hoe hoger het geluid is, des te vaker „trilt” de lichtboog en
des te dichter liggen de streepjes naast elkaar. Is het geluid
hard, dan brandt de lichtboog fel en worden de streepjes geheel
doorzichtig, bij zwak geluid krijg je donkere en dus minder door
zichtige streepjes. Tegenwoordig gebruikt men bij de opname
geen booglamp maar een gasontladinglamp, b.v. een neonlamp.
Deze bestaat uit een glazen ballon met wat edelgas en twee
metalen electroden; bij stroomdoorgang licht de lamp op, de
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lichtsterkte is weer afhankelijk van de stroomdoorgang. Deze
methode van geluidsoptekening noemt men „intensiteit”-schrift,
de lichtsterkte of lichtintensiteit verandert immers.
Nu we het geluid gefotografeerd hebben, moeten we zien, dat
we uit het gefotografeerde geluid het werkelijke geluid terug
krijgen.
Dit gebeurt op de volgende wijze in de geluidsprojector. De
filmband loopt hier met dezelfde snelheid als bij de opname
tussen een gewoon gloeilampje en een foto-electrische cel. De
laatste is een soort radiolamp met twee electroden. Eén er van
is bedekt met een stof, die meer of minder electronen uitzendt,
naar gelang er meer of minder licht op valt. Deze electronen, die
op de andere electrode komen, geven van sterkte veranderende
stroompjes. De hoeveelheid licht, die op de fotocel valt, is af
hankelijk van het meer of minder doorzichtig zijn van de film
strook ; dit veranderend licht wordt dus door de fotocel in over
eenkomstig veranderende stroompjes omgezet. Hoe dichter de geluidsstreepjes op de film naast elkaar liggen, des te vlugger zijn
de stroomstootjes en des te hoger is het geluid. De stroomstootjes
van de fotocel worden naar een normale versterker gevoerd.
Een ander geluidsfilmsysteem, dat vooral in Amerika wordt
toegepast, levert het ,transversaal”-schrift. Hierbij is de sterkte
van het licht, dat bij de opname door de spleet valt constant,
maar wordt de breedte van de op de film vallende lichtbundel
beïnvloed door een trillend spiegeltje, dat op een draadspoel in
een magnetisch veld is opgehangen. De versterkte microfoonstroompjes brengen het spoeltje en spiegèltje in trilling, waar
door een lichtbundel, die het terugkaatst, voor een groter of
kleiner deel op de film valt. De ontwikkelde film vertoont door
de tegen elkaar liggende doorzichtige streepjes een getande,
doorzichtige band. Hoge tonen geven een fijne, lage tonen een
grove tanding. Hoe breder de doorzichtige strook, des te harder
is het geluid. Bij het afdraaien maakt het geen verschil uit voor
de fotocel, of de film volgens het intensiteit- of transversaalsysteem is opgenomen.
De geluidskwaliteit van de moderne geluidsfilms staat op een
zeer hoog peil, hetgeen je vooral merkt wanneer een goede
projectie- en geluidsinstallatie wordt gebruikt.x
Naast de gramofoonplaten gebruikt de radio-omroep voor het
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vastleggen van concerten en reportages ook wel het staalharden het Philips-Millersysteem.
Een toespraak of een Beethovensymfonie in een bos staaldraad!
Het klinkt zeer fantastisch, maar is in werkelijkheid vrij een
voudig. De versterkte microfoonstroompjes worden toegevoerd
aan een electro-magneet, die door de veranderende stroomsterkte
een veranderend magnetisch veld opwekt. Laten we een nietmagnetische stalen draad langs de magneet lopen, dan wordt de
draad magnetisch, maar niet op alle plaatsen even sterk. De
sterkte van het magnetisme in een bepaalde plaats van de draad
is afhankelijk van de sterkte van de stroom in de electromagneet, op het ogenblik waarop dat stukje draad passeerde.
Het geluid halen we uit de draad door deze met dezelfde snel
heid als bij de opname langs eenzelfde draadspoel met ijzerkern
te laten gaan, die nu niet met een microfoon, maar via een ver
sterker met een luidspreker is verbonden. Het steeds meer of
minder magnetisch zijn van de draad veroorzaakt magnetische
veldsterkte-veranderingen en wekt in de draadspoel stroompjes op.
Het Philips-Millersysteem wordt o.a. door de N.C.R.V. toege. past en geeft het beste geluid; het is echter nogal duur.
Bij de opname wordt door een driehoekig beiteltje, dat aan het
anker van een electro-magneet is bevestigd, een groef uitge
sneden in een bandje celluloid dat met een zwarte ondoorzichtige
laag is bedekt; de electromagneet staat via versterkers in ver
binding met de microfoon. Hoe harder het geluid is, hoe meer
het beiteltje beweegt en des te breder is het ondoorzichtige
laagje dat afgeschaafd wordt. Het resultaat lijkt op een film,
die volgens het transversaal-systeem is opgenomen ; hier echter
is het doorzichtige deel van de band aan twee zijden ingetand.
Het afdraaien geschiedt weer met een fotocel.
Gramofoon-, geluidsfilm-, staalband- en Philips-Milleropnamen
zullen over vele eeuwen grote geschiedkundige waarde hebben,
want hoe interessant zou het niet zijn, als wij nu de stemmen van
Alexander de Grote, Caesar en Napoleon konden beluisteren?
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HOOFDSTUK X

Versterkers: Twee- en drielampsgelijkstroomverster-

kers, pick-up en gramofoonmotor, weerstand- en trans-

formatorkoppeling, twee- en drielampswisselstroomversterkers, mixing, fading, balansversterker, vierlampsbalansversterkers,

Hammond-orgel.

Versterkers spelen een grote rol in het moderne dagelijkse leven:
in de bioscopen, vergaderzalen, café’s en sportterreinen zijn het
versterkers, die de menselijke stem tot een machtig stentorgeluid
versterken. Dat deze versterkers geen lilliputters zijn, bewijst wel
het feit dat men versterkers met luidsprekers heeft gebouwd, die
op racebanen het daverend geknetter van de race-auto’s verre
overstemmen.
Bij de vele toestellen die we reeds besproken en waarvan we
waarschijnlijk enige gebouwd hebben, was het de laagfrequenttrap, die de stroompjes van de detectorlamp een versterkingskuur deed ondergaan.
In dit hoofdstuk zullen wc laagfrequentversterkers behandelen,
die speciaal voor gramofoon- en microfoonweergave bestemd
zijn, hoewel ze ook achter een ontvanger toegepast kunnen worden.
Alle tot nog toe beschreven ontvangers, uitgezonderd dan de
kristalontvangcr, kun je als versterker gebruiken. De eenvou
digste methode is de pick-up aan te sluiten tussen het rooster
van de detectorlamp en aarde. Je brengt daartoe twee stekkerbusjes aan, één verbind je met aarde, het andere met de rooster
pen van de lampvoet van de detectorlamp. Gebruik voor de laatste
verbinding afgeschermd draad, daar anders licht brom optreedt.
Vaak zal deze methode vervormd geluid opleveren. Dit komt
doordat de detectorlamp geen negatieve roosterspanning heeft,
hetgeen voor een goede werking als versterkerlamp noodzakelijk
is. Tussen één pick-upstekker en het stekkerbusje moet je ter
verkrijging van negatieve roosterspanning een batterijtje van
i-y volt schakelen, waarvan de ■—pool (lange stripje of zinken
omhulsel bij zaklantaarnbatterij) aan de pick-up en de +pool
aan het met aarde verbonden stekkerbusje komt.
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Wil je de sterkte van de weergave regelen, dan moet je, zoals
de schema’s aangeven, een potentiometer van 50.000 Q tussen
schakelen. Bij gebruik van een kristalpick-up moet deze een
waarde van 500.000 Q hebben.
Vooral indien je een groot enthousiast bent op het gebied van
platen draaien, raad ik je aan een speciale versterker te bouwen.
We zullen de constructie van een aantal gelijk-, wisselstroomen balansversterkers beschrijven, waarbij je stellig iets van je
gading vindt.
Je kunt in een versterker op verschillende manieren de versterkerlampen met elkaar koppelen : zo is er de transformator-, de weer
stand- en de smoorspoelkoppeling.
Het zuiverste geluid levert weerstandkoppeling, een krachtiger
versterking geeft echter transformatorkoppeling en indien je een
l.f.-transformator van goede kwaliteit gebruikt, staat de weergavekwaliteit daarvan niet zo veel achter bij de weerstandkop
peling. Smoorspoelkoppeling vormt een soort van compromis
tussen transformator- en weerstandkoppeling. Verreweg de beste
geluidsweergave krijg je met een balansversterker, d.i. een ver
sterker met twee eindlampen; hierover zullen we echter in het
einde van dit hoofdstuk nog spreken.
De transformatorkoppeling is al heel eenvoudig te begrijpen. De
primaire wikkeling van de laagfrequenttransformator is tussen
plaat en +hoogspanning geschakeld. De variërende anodestroom
veroorzaakt in de secundaire wikkeling een wisselstroom. Door
dat de secundaire wikkeling met het rooster van de volgende lamp
en de aarde is verbonden, ontstaan tussen rooster en aarde vari
ërende spanningen, die de anodestroom van de lamp beïnvloeden.
De roosterspanning van een radiolamp mag nooit positief zijn,
daar de lamp door de hoge anodestroom defect zou geraken.
Versterkerlampen moeten altijd een negatieve roosterspanning
hebben. We geven daarom de lamp een bepaalde negatieve roos
terspanning ; de grootte daarvan is voor elk type lamp verschil
lend. De wisselspanningen op het rooster maken nu het rooster
min of meer negatief. Vroeger verkreeg men deze negatieve
roosterspanning met een apart batterijtje, de negatieve roosterspanningbatterij.
Wij zullen een meer practische methode volgen, waarbij we met
een weerstand een automatische negatieve roosterspanning krijgen.
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De eerste versterker, die
• fo OOOJl
Ai 3 ZÖPP-4
we gaan bekijken, is een
C, - 2 IMF
eenvoudigegelijkstroom' V, z ffWS
versterker met transfor'fi* % , £ yVJ
matorkoppeling en als
lampen A 415 en B 443.
.PSA
De negatieve aanslui
ting van het plaatstroomapparaat is niet direct met aarde verbonden, maar via een weerstand.
Doordat door deze weerstand de anodestroom der twee lampen
vloeit, ontstaat er een spanningsverschil tussen de uiteinden.
Daar de weerstand 1000 Q en de totale anodestroom 16 mA
bedragen, is volgens de Wet van Ohm het spanningsverschil 16
volt. De negatieve pool van het plaatstroomapparaat is via de
secundaire wikkeling van de l.f.-transformator met het rooster
verbonden. Het rooster krijgt daardoor een negatieve spanning
van 16 volt t.o.v. aarde en dus ook t.o.v. de gloeidraad, omdat
deze aan één kant geaard is. De weerstand wordt ontkoppeld
door parallel er mee een electrolytische condensator te schakelen
van 25 MF, 50 volt proefspanning; de negatieve aansluiting
hiervan komt dus aan de
At.focoo.Q
secundaire wikkeling
Hr. ma
4i-.qoo -/2
van de transformator,
~*/for CftiSFfF
de + aansluiting aan
Uil
V, , flv/f
aarde.
Op dezelfde wijze kun
VI. gvr»
nen we de A 415 ook
f7f'
,-P3A
een negatieve roosterspanning geven, zodat we tenslotte een schema krijgen, volgens
hetwelk we de versterker zullen bouwen.'
Je kunt gerust een houten chassis nemen, een metalen is natuur
lijk beter.
Over de bouw valt verder niets bijzonders te vertellen, en het
geheel zal je niet de minste moeite opleveren. Een dergelijke
versterker werkt altijd behoorlijk, mits je de goede verbindingen
maakt.
We kunnen de versterker uitbreiden tot een drielamper door er
nog een trapweerstandversterking vóór te zetten.
Het principe van weerstandversterking is alleszins eenvoudig.
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In de plaatkring wordt een weerstand opgenomen, die dezelfde
weerstand heeft als 324 maal de inwendige weerstand van de
lamp. We hebben bij de bespreking van de radiolamp niet verder
uitgeweid over inwendige weerstand, maar voor de practijk is
hij, zoals je uit het bovenstaande kunt opmaken, vooral van be
lang ter berekening van de weerstand bij versterkers. Bij triodes,
die een lage inwendige weerstand hebben, kun je de weerstand
4 a 5 maal zo groot nemen.
Door de veranderde anodestroom ontstaan tussen de uiteinden
van de weerstand veranderende spanningen. Daar we de gelijkstroom niet op het rooster van de volgende lamp willen hebben,
blokkeren we deze door middel van een condensator, waardoor de
wisselspanningen vrij toegang hebben tot het rooster van de
volgende lamp. Tussen het rooster van deze lamp en aarde is
een lekweerstand aangebracht, daar het rooster anders overladen
met electronen zou geraken, die nu door de weerstand naar aarde
kunnen afvloeien.
Voor gramofoonplaten weergave is een tweelamps-verstcrker
meestal voldoende; wil je echter ook een microfoonversterker, dan
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zijn drie lampen nodig. Je vindt hier het principeschema voor
een drielamps-versterker met als lampen A 415, A 415, B 443.
Je kunt ook natuurlijk andere lampen toepassen. De A 425 b.v.
is een uitstekende lamp voor weerstandversterking, de weerstand
in de plaatkring bedraagt dan 0,3 MÏ2.
In het algemeen is het, vooral bij gelijkstroomversterkers, niet
beslist nodig de eerste versterkerlamp negatieve roosterspanning
te geven.
De gloeidraad, waarvan de uiteinden een spanning van +4 volt
en o volt t.o.v. aarde hebben, heeft een gemiddelde spanning van
+2 volt, t.o.v. het rooster, indien geen aparte negatieve rooster132
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spanning wordt toegevoérd. Het blijft nu hetzelfde of de gloeidraad een positieve spanning van 2 volt t.o.v. het rooster heeft
of dat het rooster een negatieve spanning t.o.v. de gloeidraad
heeft.
Er is weinig variatie mogelijk op het gebied van gelijkstroomversterkers. Indien je weet hoe transformatorkoppeling is (en
wat is daar nu aan?), hoe je een weerstandkoppeling maakt en
hoe je de negatieve roosterspanningweerstand berekent, dan kun
je met willekeurige gelijkstroomlampen een versterker maken. In
dien de versterker bromt, moet je de pick-upleidingen afschermen.

We zullen het nog eens hebben over die negatieve roosterspanning, aan de hand van het schema met A 415 en B 443.
De B 443 moet ca. 16 volt, de A 415 2 volt negatieve rooster
spanning hebben. Volgens de lampentabel gebruiken ze respec
tievelijk 12 en 4 mA anodestroom = 16 mA. Voor de negatieve
roosterspanning kunnen we de negatieve roosterspanning met
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De A 415 moet echter 2 volt negatieve roosterspanning hebben
of J van de totale negatieve roosterspanning. We schakelen dus
twee weerstanden van 125 Q en een van 875 Q in serie; voor de
laatste nemen we dan de naastbij zijnde standaardwaarde van
900 f2. Overigens mag je wel iets van deze waarden afwijken.
Je telt dus de anodestroom van alle lampen op, past de Wet van
Ohm toe en berekent daaruit je weerstand.
De B 424 en A 409 zijn ook goed te gebruiken als l.f.-lamp,
gevolgd door een transformator; andere eindlampen zijn de
triodes B 403, B 405, B 406 en B 409, die echter veel minder
versterken dan de B 443.
Voor we wjsselstroomversterkers behandelen, zullen we het eerst
eens hebben over onze gramofooninstallatie.
De goedkopere typen pick-ups zijn alle magnetische pick-ups.
Soms is een volumeregelaar ingebouwd, je kunt deze in de ver
sterker zelf laten vervallen; één kant van de pick-up komt dan
direct aan het rooster, de andere kant aan aarde. Breng tussen
rooster en aarde een weerstand van 1 Mf2 aan.
Let er bij het kopen van een pick-up op, dat je de naald enigszins
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soepel heen en weer kunt duwen; hoe stugger dit gaat, des te
meer slijten je platen door het draaien. Als je het kunt betalen,
koop dan een kristalpick-up; deze zijn, ook wegens de uiterst
geringe platenslijtage, meestal te prefereren boven de magne
tische pick-ups.
Een electrische motor is alleszins zijn geld waard, het vervelende
opwinden vervalt immers hierdoor.
Het eenvoudigste monteer je de hele zaak op een houten chassis
van multiplex, waarop je ook een lichtnetschakelaar voor de motor
monteert. De pick-up moet zó geplaatst worden, dat de kop er van
loodrecht staat op de middelste groeven van een plaat; de naald
van de pick-up moet, wanneer je hem geheel naar het midden
draait, nèt de as van de motor raken. Rem je motor nooit met de
hand af om er een plaat op te leggen of van af te nemen, dit is
slecht voor de motor. Leg het huis van de motor aan aarde, door
het met de geaarde kant van het pick-upsnoer te verbinden.
Het is nodig ter voorkoming van brom speciaal afgeschemid
pick-upsnoer te gebruiken, waarvan de afscherming geaard wordt.
Gebruik altijd pick-upnaalden van een goede kwaliteit om je
platen te sparen. Zorg dat je platen niet krassen en leg ze nooit
zonder map op elkaar, houd ze verder stofvrij en wrijf ze af en
toe met een zacht wollen lapje.
Heb je een kristalpick-up, wees er dan altijd uiterst voorzichtig
mee, beweeg nooit de naald heen en weer en zorg dat hij nooit
stoot. Draai je geen platen, haal dan als voorzorg de naald er uit.
Het kristal is makkelijk breekbaar en een nieuw kristal kost je
bijna evenveel als een nieuwe pick-up.
De sterkteregelingpotentiometer mag bij een kristalpick-up geen
kleinere waarde hebben dan 0,25 Mf2, anders worden de lage
tonen veel te zwak weergegeven; 0,5 MQ is de beste waarde.
Als je per vergissing de pick-up op het lichtnet aansluit en de
motor op de versterker, dan blijft de motor heel, maar je pick-up
geeft onmiddellijk de geest. Zorg dus dat pick-upstekkers en
lichtnetstekker duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
Indien je het meezingen van de pick-up hinderlijk vindt, kun je
dit het eenvoudigste ondervangen door op je gramofoon een
multiplex deksel met opstaande kanten te maken.
Nog één tip voor bezitters van een oude pick-up, waarvan de
naald vrijwel niet meer kan bewegen, doordat het rubber, waar-
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tussen het anker is geklemd, uitgedroogd en hard is. Je vervangt
het rubber door een stukje ventielslang, hetgeen vaak tot een
enorme verbetering leidt. Strijk je in twee verschillende rich
tingen langs de naald, dan moet dit een even hard geluid geven.
Zo niet, verschuif dan de magneet tot dit wèl het geval is.
En nu de wisselstroomversterkers, die veel krachtiger zijn dan
de gelijkstroom versterkers. De gewone types, die een 9 watt eindlamp hebben, leveren met een goede luidspreker en voldoende
voorversterking geluid genoeg voor een zaaltje met 100 a 200
mensen. Een prachtige gelegenheid om een dergelijke versterker
op zijn hardst te laten gaan, vormen de schoolfuifjes, waar je
met muziek de boel kunt opvrolijken, terwijl dansen op goede
dansplaten een grote attractie kan zijn.
Ik heb zelf tijdens mijn H.B.S.-tijd altijd genoten van dergelijke
avonden door met een grote 30 watt-versterker, enkele luid
sprekers, twee gramofoons en een grote collectie platen (door
de hele school bijeengebracht) de zaal voor enkele uurtjes aan
het draaien te brengen, in de vorm van dansparen dan.
Met de microfoon kondig je de nummers aan, je maakt van te
voren een serie grapjes die je door de aankondigingen heen
mengt, je maakt reclame voor de meestal oudbakken sandwiches
van het buffet. Bij de zangnummers van zo’n avond komt de
microfoon ook uitstekend te pas en als je een succesnummer wilt
brengen, interview dan je „Baas” of een van de leraren.
Maak van te voren alles in orde, zorg dat het publiek niet zijn
nek breekt over de snoeren, hang geen luidspreker op onverant
woordelijke wijze boven de plaats van een leraar (ze zouden eens
aan opzet kunnen denken!), vermijd alle kans op storing, want o,
daar zit je zo mee als de avond eenmaal aan de gang is en zorg
dat geen rondzingen tussen luidspreker en microfoon kan op
treden.
Wisselstroomversterkers: allereerst een 9 watt-versterker met een
triode die transformator-gekoppeld is met de eindlamp. De ne
gatieve roosterspanning wordt hier verkregen door de kathode
een positieve spanning te geven t.o.v. het rooster met behulp van
een weerstand tussen kathode en aarde.
Als eerste lamp is in het schema een E 428 genomen, de kathodeweerstand hiervan is 2500 Si. Ook kun je de E 415 en de E 438
gebruiken, waarvan de kathodeweerstand ook 2500 Si is. De
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densator van 25 MF.
De laagfrequenttransformator is stroomloos ge
->—
schakeld. Op deze wijze loopt er geen gelijk
stroom door de primaire wikkeling, waardoor
D
de kern van de transformator niet gemagneti
seerd wordt en er minder vervorming ontstaat.
Verder is voor vele moderne transformatoren
de anodestroom van de triode te groot.
Als condensator in de stroomloze schakeling
’iiox
kun je een van O.i MF of 0.25 MF nemen, de
anodeweerstand bedraagt 50.000 Q of 0,1 MI2.
Er zijn twee soorten wisselstroomeindlampen, indirect verhitte
en direct verhitte. De eerste soort geven we weer negatieve roosterspanning met een kathodeweerstand. De tweede soort heeft
geen aparte kathode, maar alleen een gloeidraad. Hierbij ver
krijgen we de negatieve roosterspanning niet door, zoals ge
woonlijk één kant van de gloeidraden aan aarde te leggen, maar
door de middenaftakking of één kant van de 4 volt-wikkeling
op de transformator via een weerstand, ontkoppeld door een con
densator aan aarde te leggen. Heeft je transformator geen mid
denaftakking, dan schakel je, indien de zaak bromt, een potentiometer van 30 Q over de gloeistroomwikkeling, waarvan je de
arm via weerstand en condensator met aarde verbindt.
In deze schema’s is een eenvoudige timbreregeling aangebracht,
waarmee hinderlijk naaldgeruis en te schelle hoge tonen kunnen
worden afgesneden. Een dergelijke timbreregeling bestaat' uit
een potentiometervan 50.000 Q in serie met een condensator van
10.000 cm parallel met de luidspreker. Hier zie je het bouw
schema voor de E 428 — E 463 versterker.
Het plaatstroomapparaat is hier samengebouwd met de verster-
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ker. Je kunt ze natuurlijk ook apart laten, indien je al een af
zonderlijk plaatstroomapparaat hebt. De anodespanning mag niet
meer dan 250 volt zijn, alleen de C 453 mag 300 hebben. I.p.v.
de E 463 kun je de E 453 gebruiken, i.p.v. de C 453 de C 443 N
met 300 volt en de E 443 H met 250 volt anodespanning.
Hier volgen de kathode- en negatieve roosterspanningweerstanden: E 463: 600 f2, E 453: 500 f2, C 453: 1000 f2, C 443 N:
800 f2, E 443 H : 350 f2.
De modernere eindlampen AL 1, AL 2 en AL 4 zijn ook bruik
baar en zijn zelfs beter dan vele andere types, maar de meesten
van jullie beschikken toch over de andere.
De wisselstroomversterker maak je het beste op een klein alu
minium chassis. De versterker met E 428 en E 463, waarvan de
bouwtekening is opgenomen, is bijzonder compact gebouwd en
dus makkelijk ergens mee te nemen. Denk er aan de draden naar
de sterkteregelingpotentiometer en naar het rooster van de triode
af te schermen met afgeschermd kous.
Een andere versterker geeft iets meer versterking, doordat als
eerste versterkerlamp
4, a fctoaJl C^ir/tf
%2 = tfOOJl CJzo,iMf
de hoogfrequentpenKy- O,lHJl C^.XMF
*1^ 50000JL C^-lf/IF
thode E 446 is toege
Ar = o.2 5M.fi. Cf./ooaocm
220 Y.
Cl z/OOOOCM
past ; deze is weer
'■' 0. 5MA. Cj stand gekoppeld met
/?ƒ - 30 000A.
Jiif ■ foo -/I
./5<
een E 463. Ook is de
v, = e vv6
E 462
bruikbaar,
rt . £vl3
evenals de wat oudere
E 442. Het geluid van een E 446 — E 463 versterker is uitstekend en door de grote versterking is een dergelijke versterker
ook voor microfoonweergave toe te passen. De topaansluitdraad
dient afgeschermd te zijn.
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Een lamp, die weerstand gekoppeld met een E 463 ook prachtige
resultaten geeft, is de E 499, een triode met hoge versterkingsfactor. Het schema blijft gelijk aan dat met een E 446, alleen
vervalt de schermroosterleiding.
Nu zullen we het schema van een versterker bekijken, die bij-
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zonder veel presteert en welke is uitgerust met de lampen E 446,
E 428 en E 463, een drielamper dus.
Het is wanneer je een microfoon gebruikt, heel prettig de sterkte
van de microfoon en gramofoon afzonderlijk te kunnen regelen,
terwijl het door elkaar mengen of „mixen” van microfoon en
pick-up vooral bij het aankondigen van platen bijzonder attractief
is. Je doet dan wat je bij de omroep ook vaak hoort, je zet de
plaat op en als deze enkele maten muziek gedraaid heeft, laat
je de muziek geleidelijk zachter worden (uit.,faden” heet dat),
waarna je de plaat aankondigt; vervolgens laat je de muziek
weer in sterkte toenemen. Dit „mixen” en „faden” kunnen we
met deze versterker al bijzonder gemakkelijk, omdat voor de
microfoon, die meestal een veel zachter geluid geeft dan de
pick-up, een aparte versterkertrap aanwezig is.
Omdat door de grote versterking de geringste brom van de eerste
versterkingstrap in de luidspreker een hinderlijk geronk zou ver
oorzaken, moeten niet alleen de rooster- en potentiometerleidingen
van de E 446 en E 428 zo kort mogelijk en goed afgeschermd
zijn, maar is het noodzakelijk de verbinding plaat E 446—koppelcondensator—rooster E 428 eveneens kort te houden en af te
schermen, terwijl je de vaste weerstanden van 0,5 Mf2 met blad
tin moet omwikkelen, dat aan aarde gelegd wordt.
Deze versterker is ook bij uitstek geschikt voor het opnemen van
gramofoonplaten.
Over het zelf opnemen van platen heb ik in het hoofdstuk over
138

■

geluid bijna niets verteld. In de literatuuropgave achter in het
boek vind je de titel van een werkje dat daarover handelt.
Je moet in ieder geval een speciale opname-pick-up gebruiken,
die electrisch vrijwel niet verschilt van een gewone pick-up maar
mechanisch geheel anders is uitgevoerd. Om een spiraalvormige
groef op de vóór de opname gladde plaat te krijgen, is de pickup met een zgn. pick-up-geleider met de draaiende as verbonden,
waardoor de pick-up tijdens het opnemen geleidelijk naar de as
beweegt. Een dergelijke inrichting is zelf niet makkelijk te
maken; in de handel zijn echter complete opname-pick-ups, die
niet overdreven duur zijn.
Je motor moet een zeer grote trekkracht hebben en de gewone
lichte motoren voldoen niet. Dc truc, die men vaak toepast om
een grotere trekkracht te krijgen en welke bestaat uit het aan
sluiten van 220 volt op de ito volt-wikkeling van de motor, is
funest voor de motor.
Als platen gebruikt men meestal de Simplex- of de Pyralplaat.
De eerste is een glazen schijf, bespoten met zwartgekleurde ge
latine; deze plaat kan gehard worden. De Pyralplaat bestaat uit
een zinken schijf, waarop nitrocellulose is aangebracht.
Het geluid van de zelfopgenomen platen is beslist veel minder
goed dan dat van de handelsplaten. Toch is het heel aardig om
platen van familie en kennissen met gesproken woord of muziek
op te nemen. Het zou te veel plaatsruimte in dit boek opeisen
de techniek van het opnemen uitvoerig te behandelen.
De gewone wisselstroomversterkers hebben we nu behandeld. Nu
nog twee balansversterkers, die een veel mooiere geluidskwaliteit
en een groter vermogen hebben dan de hiervoor beschreven ver
sterkers.
Vrijwel alle krachtversterkers zijn in balans geschakeld. Het
ligt voor de hand teneinde een krachtiger geluid te krijgen twee
eindlampen parallel te schakelen, dus de platen en roosters met
elkaar te verbinden. Zoals we dadelijk zullen zien, biedt het in
balans schakelen van de lampen veel meer voordelen dan parallel
schakeling.
Je ziet hier het principe van de balansschakeling: de linker
transformator is een laagfrequenttransformator, waarvan de
secundaire wikkeling in het midden is afgetakt. Deze transfor
mator heet balans-ingangstransformator; de uiteinden er van, die
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we A en B zullen noemen, zijn
met de roosters van de eindlampen verbonden.
Van de rechter transformator, de
balans-uitgangstransformator, is
de primaire wikkeling in het
midden afgetakt; dit midden is
verbonden met de +plaatspanning, de uiteinden met de platen der lampen.
De primaire wikkeling van de ingangstransformator is in de
plaatkring van een voorversterkerlamp opgenomen.
De veranderlijke plaatstroom in deze wikkeling induceert in de
secundaire wikkeling wisselspanningen. Is punt A positief, dan
is B een negatieve. Het rooster van de bovenste lamp wordt
daardoor minder negatief, het rooster van de onderste meer
negatief; in de bovenste lamp stijgt dus de anodestroom, terwijl
deze in de onderste daalt.
Door de primaire wikkeling van de uitgangstransformator lopen
dus van de uiteinden naar het midden twee stromen, een sterkere
van de bovenste en een zwakkere van de onderste lamp. Deze
sterkere magnetiseert de kernen en wekt in de secundaire wikke
ling een inductiestroom op in een bepaalde richting.
Even later is A negatief en B positief, waardoor de anodestroom
van de onderste lamp sterker en die van de bovenste zwakker
wordt; de inductiestroom in de secundaire wikkeling van de
uitgangstransformator vloeit de andere kant op.
Zoveel de plaatstroom in één lamp toeneemt, zoveel neemt hij in
de andere af. Bij een balans gaat de ene arm evenveel omhoog,
als de andere omlaag gaat. Door de grote overeenkomst met een
dergelijk mechanisch voorbeeld is men tot de naam balansversterkcr gekomen.
De Engelsen volgden een andere redenering om tot een benaming
te komen, ze zeiden: duwt de ene lamp, dan trekt de andere;
duwen en trekken is in het Engels to push en to pull, vandaar de
Engelse benaming push-pullversterker. De Duitsers spreken van
Gegentaktschakeling.
Als bij een gewone versterker op het rooster van de eindlamp
geen wisselspanning komt, loopt er een constante plaatstroom,
die de kern van de uitgangstransformator, in dit geval de trans140

formator op de luidspreker magnetiseert. Dit magnetisch worden
van de kern leidt tot verworming van het geluid; stroomloze
schakeling, die we om dezelfde reden bij een voorversterkerlamp
toepasten, gaat niet bij een eindlamp.
Is er op de roosters van twee in balans geschakelde eindlampen
geen wisselspanning, dan zijn de plaatstromen van de twee
lampen constant en gelijk; ze vloeien echter in tegengestelde
richting door de transformator en veroorzaken dus geen gelijkstroommagnetisatie en dus ook geen vervorming.
In radiolampen ontstaan zgn. harmonischen, dit zijn wisselstroompjes, waarvan de frequentie een veelvoud is van de wissel
spanningen op het rooster. Deze stroompjes veroorzaken ook weer
vervorming van het geluid.
In een balansversterker ontstaan in beide lampen van deze har
monischen, ze zijn echter tegengesteld gericht en heffen elkaar
op. Een derde voordeel van een balansversterker is de gelijk
matige belasting van het plaatstroomapparaat.
Een dergelijke balansschakeling heet Klasse A-versterking.
Bij klasse B-versterkers geeft men beiden lampen zo’n grote
negatieve roosterspanning, dat er bijna geen anodestroom loopt.
Een positieve spanning op een van de roosters vermindert de
negatieve spanning er van en er loopt wel een stroom. Een wissel
spanning van een ingangstransformator geeft den roosters van
de lampen beurtelings een positieve en negatieve spanning, waar
door gedurende één halve periode de ene lamp, gedurende de
andere halve periode de andere lamp versterkt.
Grote voordelen van de klasse B-versterkers zijn dat de lampen
in rusttoestand bijna geen anodestroom verbruiken, waardoor ze
uitstekend voor draagbare ontvangers met anodebatterij geschikt
zijn, en verder, dat de energie-afgifte, dus het vermogen, groter
is dan bij andere versterkers. Er ontstaat echter veel meer ver
vorming dan bij A-versterkers, zodat ze door hun slechte ge
luidskwaliteit bijna niet toegepast worden.
Geef je den lampen een bepaalde automatische negatieve rooster
spanning door middel van een kathodeweerstand, dan krijg je
een gunstige combinatie van A en B-, de AB-versterker.
De volgende twee schema’s leveren je AB-versterkers, waarvan
het geluid, indien je een prima luidspreker gebruikt, buitenge
woon goed is.
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De eerste heeft de lampen E 428, E 428, 2 X E 463, plaatstroomlamp 1823. De eerste trap moet weer goed af geschermd
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Verder kun je een balans-ingangstransformab:or vermijden door
een zgn. faze-omkeerlamp te nemen. Je moet op de roosters van
beide eindlampen steeds tegengestelde spanningen brengen of
m.a.w. de roosters moeten een tegengestelde faze hebben. Dit
speel je klaar met de balans-ingangstransformator, maar is ook
mogelijk met een gewone triode, waarvan de wisselspanningen
op anode en kathode altijd een tegengestelde faze hebben.
In dit laatste schema vervult een E 428 de rol van faze-omkecrlamp; als voorversterker wordt een E 446 gebruikt.
Je plaatstroomapparaat moet bij deze AB-versterkers in staat
zijn 75—100 mA te leveren.
Het verdient aanbeveling in de roosterleidingen van de eind
lampen weerstanden van 1000 Q te schakelen om zgn. „zelfgenereren” tegen te gaan; dit geldt voor alle balansversterkers
met penthoden.
Als je enigszins kunt, bouw een balansversterker! Het geluid
is niet te evenaren en is veel en veel beter dan het geluid van
gewone versterkers en radiotoestellen.
De schakeling om te kunnen „faden” en „mixen” met twee
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potentiometers, is je
bekend. In elke ver
sterker kan deze
schakeling
toege.S.QwJlSM.Q.<
ISL
past worden.
Ook in bioscopen en
vrijwel overal, waar
grote versterkerinstallaties zijn, gebruikt men balansversterkers.
Tot slot wil ik jullie nog even iets vertellen over één leuke toe
passing van electro- en versterkertechniek: het Hammond- of
pijploze orgel.
Op een lange as is een groot aantal ijzeren tandwielen, de
toonwielen, aangebracht. Deze as draait door een electrisché motor
gelijkmatig rond. Elk tandwiel heeft een verschillend aantal
tanden en draait langs een magneet, waaromheen een draadspoeltjc gewikkeld is. Stel de as draait tien maal per seconde
rond en een bepaald tandwiel heeft 100 tanden. Zoals in een
pick-up de beweging van het anker in het spoeltjè stroompjes
veroorzaakt, zo doen deze voorbij draaiende tandjes ook in de
draadspoel een wisselstroom ontstaan en wel met een frequentie
van 10 X 100 = 1000 hertz. Door een grote versterker wordt de
wisselstroom versterkt en uit de luidspreker klinkt een toon van
1000 hertz. Door het grote aantal toonwielen en het verschillend
aantal tanden kan men alle tonen opwekken en weergeven. De
toetsen van het klavier zijn schakelaars, die het spoeltje bij een
bepaald toonwiel met de versterker verbinden. Door allerlei
ingenieuze schakelingen kunnen allerlei boventonen bijgemengd
worden, zodat met het Hammond-orgel niet alleen een orgelge143
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luid kan worden voortgebracht, maar ook de geluiden van tal
van andere instrumenten.
In een ander electrisch muziekinstrument zitten honderden radiolampen, die elk op een verschillende toonhoogte tot genereren
kunnen worden gebracht en zodoende ook alle tonen via ver
sterkers en luidsprekers kunnen produceren.
In de toekomst staan ons op dit gebied nog tal van wonderen
te wachten en het is niet uitgesloten, dat elk instrument electrisch
nagebootst kan worden.
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HOOFDSTUK XI

Rijkszendstation Koot w ij k. Op bezoek bij de
Phobi en bij een moderne omroepstudio.

7? ijkszendstation Koo tivijk
Waar je je ook op de Veluwe bevindt, vrijwel overal zie je de
zes 212 meter hoge Eiffeltorens van het Rijkszendstation Koot
wijk. Op het Kootwijkse Zand ligt eenzaam tussen uitgestrekte
zandvlakten, heidevelden en bossen het grootste radiocentrum
van Nederland, waar enige tientallen telefonie- en telegrafiezenders het draadloos verkeer met alle werelddelen kunnen
onderhouden.
Hoe dichter we het terrein naderen, hoe meer masten duiken
vocrr onze ogen op, vele tientallen masten van de meest uiteen
lopende vormen met een warnet van antennedraden.
De straatweg voert ons naar het monumentale in strakke lijnen
opgetrokken hoofdgebouw. In de enorme zendhal valt ons oog
het eerst op de lange-golfzender P.C.G. in de wandeling betiteld
met „Lange Gerrit”. Ook de andere zenders hebben zo hun namen
en de ingewijden weten precies wie „Pieter” en „Kareltje” is.
De machinezender P.C.G. is nog een gigantisch overblijfsel uit
de tijd dat men nog niet op de hoogte was van de mogelijkheden
van de korte golf en men een verbinding met Indië tot stand
bracht met een machinezender.
Voor de wereldoorlog maakte men gebruik van twee kabels, een
Engelse en een Amerikaanse, de laatste via Manilla, China en
San Francisco. Gedurende de oorlog waren wij geheel aangewezen
op de Engelse kabel, omdat de Japanners het eiland Yap be
zetten en de Amerikaanse kabel ophieven. Dit was voor onze
Regering geen pretje, omdat haar officiële telegrammen in
handen van een oorlogvoerend land vielen, terwijl er ook censuur
op was. De afstand van 12.000 km tussen Nederland en Indië
was weliswaar nog nooit draadloos overbrugd, maar het Duitse
zendstation Nauen had met een machinezender zulke goede re>
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sultaten bereikt, dat men vertrouwde met een dergelijke zender
onze Oost te kunnen bereiken. Aan de firma Telefunken werd
opgedragen eenzelfde zender in Nederland te bouwen.
Op een heuvelig zandterrein, het Kootwijkse Zand, ging men
aan de slag, het terrein werd ontgind, een hoogspanningsleiding
naar Nijmegen werd aangelegd,' twee 30 meter diepe schachten
werden geboord voor de watervoorziening, een 40 meter hoge
watertoren werd gebouwd, wegen werden aangelegd, een zendgebouw en antennemasten werden opgericht, de antennes werden
gespannen en de machines geplaatst.
De Telefunken-machinezender bestaat uit twee enkele meters
hoge dynamo’s, die een betrekkelijk hoogfrequente stroom op
wekken. In een aantal hoogfrequentietransformatoren wordt de
frequentie verdrievoudigd en via een ingewikkeld stelsel van
condensatoren en spoelen gaat de stroom naar het 212 meter
hoge antennenet. De zender ziet er, in tegenstelling met de klein
en compact gebouwde moderne kortegolfzenders, indrukwekkend
uit. Door de grote golflengte, 17000 meter, krijgen de onderdelen
reusachtige afmetingen: spoelen met drie meter middellijn, om
wonden met kabel, die is samengevlochten uit 18.000 van elkaar
geïsoleerde koperdraadjes. Erg zuinig is de zender niet, het
stroomverbruik bedraagt honderden kilowatts, vandaar ook de
oliegekoelde isolatoren en verbindingsdraden, waardoor honder
den ampères stromen, in de vorm van centimeters dikke metalen
buizen. Zoals je ziet is de naam „Lange Gerrit” niet geheel
onjuist.
In Indië bouwde men tegelijkertijd een booglampzender, die de
grootste ter wereld zou worden. Dr. C. de Groot bouwde deze
Holle Bolle Gijs, die een geweldige hoeveelheid energie con
sumeerde, op de Malabar, bij Bandoeng, waar hij over een ge
weldige kloof, die in de richting van Holland lag, de antennes
spande.
De booglamp zat in een grote ketel; de boog werd gevormd
tussen een watergekoelde koperen anode en een draaiende koolkathode en brandde in een atmosfeer van waterstof.
In 1923 werden Kootwijk en Bandoeng voor het publiek telegraafverkeer opengesteld. Daar de ontvangstations niet in de
nabijheid van de zenders mogen zijn, werden te Noordwijk en
Rantja Ekek luisterstations opgericht. In Amsterdam kwam
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een radioccntrale, waar het binnenkomende en uitgaande verkeer
met Indië werd geregeld.
Naast de machinezender staat nog een aantal langegolflampzenders voor verkeer met de verder afgelegen Europese steden.
Dicht bij het hoofdgebouw is een houten gebouw, waar de 1875
meter langegolfzender staat, waarin reuzen van zendlampen wor
den gebruikt, die 83 kg wegen, 300 kilowatt verwerken en een
gloeistroom van 420 ampère hebben.
Om het geluid te controleren, past men, evenals in vele andere
telefoniezenders, kathodestraalbuizen toe, die we in het dertiende
hoofdstuk zullen behandelen. Tegen een donkere achtergrond
zie je het geluid als een helgroene, sidderende golflijn; naar
de vorm hiervan kan men de kwaliteit beoordeelen en bijregelen.
De omroepzender is grotendeels in tweevoud uitgevoerd om bij
onklaar raken van een deel der installatie zonder storing op een
ander deel te kunnen overschakelen.
Enkele kilometers verder liggen drie gebouwtjes, waar zich de
kortegolfzenders voor Indië, Japan en Noord- en Zuid-Amerika
bevinden. De zender voor Indië is volgens het enkel-zijbandsysteem geconstrueerd, waarbij ter besparing van energie de
draaggolf wordt achtergehouden, evenals de helft van de mo
dulatie. Dit systeem, dat zeer ingewikkeld is, biedt naast de
lagere bedrijfskosten nog de volgende grote voordelen: de ge
luidskwaliteit is beter en men ondervindt vrijwel geen last van
fading, men kan over één zender tegelijkertijd vier telefoniegesprekken of telegrafiesignalen uitzenden, terwijl door de nood
zakelijkheid van zeer bijzondere ontvangers een perfecte geheim
houding wordt verkregen.
De antennes van de kortegolfzenders zijn alle zgn. „beams”,
d.w.z. de antennes zijn „gericht” op het land, waarvoor de uit
zendingen bestemd zijn. Zoals bij een koplamp van een auto,
waarbij het op zich zelf vrij zwakke licht van een gloeilamp
door een reflector tot een krachtige stralenbundel wordt gecon
centreerd, straalt een „beam” de radiogolven in een bundel in
één richting uit, waardoor een hoop energie wordt bespaard. De
antenne is bij zo’n „beam” samengesteld uit een aantal korte
antennedraden en op een afstand van een kwart golflengte be
vindt zich een dergelijk antennesysteem, dat dan als reflector
dienst doet.
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In de zandgrond van Kootwijk is een uitgestrekt net van koper
draden ingegraven, dat als aarde functionneert. Bij de langegolfmachinezender heeft men boven en onder de grond 52.000
meter draad als antenne en aarde verwerkt.
Er is in Kootwijk niet alleen zo’n groot aantal zenders om met
de verschillende werelddelen in verbinding te kunnen blijven,
maar ook omdat men op één bepaalde golflengte niet het gehele
jaar kan zenden. Zo werkt men op verschillende uren van de dag
en tijdens verschillende jaargetijden op verschillende golflengten,
's Winters overdag werkt men met Bandoeng op ± 16 meter,
’s avonds op ca. 28 meter, ’s nachts op ongeveer 38 meter.
Tussen het hoofdgebouw en het kortegolfcomplex ligt een contrólegebouw, waar in een geheel door koper afgeschermde kamer
de uitzendingen worden gecontroleerd ; ook worden hier de uit
Amsterdam komende telefoon- en telegraafstromen versterkt.
Bij het telegraafverkeer met Indië wordt met een snelheid van
150 woorden per minuut geseind. In een soort schrijfmachine
ponst men, door gewone lettertoetsen aan te slaan, gaatjes in
morse in een papieren band. Door de band met grote snelheid
door een automatische seinsleutel te voeren, komt men tot 150
woorden per minuut. Aan de ontvangkant worden de ontvangen
tekens met dezelfde snelheid op een papierband in een soort
morseschrift neergeschreven. Deze band schuift langs de schrijf
machines der telegrafisten, die hem in gewoon schrift overtikken.
Dit alles gebeurt in de Radiocentrale in Amsterdam, waar ook
bij gewone telefoongesprekken het in Holland en Indië gesproken
woord wordt samengevoegd. Spreekt Holland, dan zendt Koot
wijk uit en wordt Noordwijk uitgeschakeld, zwijgt Kootwijk en
spreekt dus Indië, dan wordt Kootwijk uit- en Noordwijk inge
schakeld; ditzelfde gebeurt in Indië. Dit doet men om echo-verschijnselen tegen te gaan. Het in- en uitschakelen geschiedt
geheel automatisch en zo snel, dat de telefonerenden het niet
merken.
Vele zaken- en familiegesprekken werden zo elke dag afgehandeld.
Hoe groot het wonder der radio is, beseffen vooral zij, die via
Kootwijk met familieleden telefonisch contact hebben gehad,
waarbij in een vijfentwintigste seconde de menselijke stem van
Holland naar Indië en omgekeerd reist.
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Nederland’s stem klinkt over de wereld....
O'p bezoek bij de Phohi-studio en -zender.

Winter in Holland, koude en sneeuw, natte of gladde straten,
mensen in dikke winterjassen, felgestookte kachels, gloeiende
chocolade
in Indië, warmte, grote hitte zelfs, luchtige kle
ding, ventilatoren en ijswater. Geen groter tegenstelling denk
baar dan tussen deze beide delen van het Rijk, die zo geweldig
ver van elkaar weg zijn en toch: er is een brug, welke de Hol
landers, die in de Oost hun bestaan hebben, in nauw contact
bracht met het Moederland. Deze brug was de Phohi, de Philips
Omroep Holland Indië.
Tropenavond, de familie zit in de voorgalerij, de djongos
heeft den heer des huizes zojuist een whisky-soda gebracht.
Aller gedachten zijn in Flolland, hier in de Padangse Boven
landen met de in de naaste omgeving (één uur met de auto)
twee Hollandse families. En toch voelen ze zich niét eenzaam,
want zojuist is de radio aangezet en klinkt het Phohi-klokje met
het bekende wijsje: ,,In Flolland staat een huis”. Over enkele
ogenblikken begint de Phohi-uitzending.
»
Flet Wilhelmus! Hocvele luisteraars, ver van Nederland, hebben
bij het voor de eerste keer via de Phohi horen van deze vertrouwde
klanken niet tranen van ontroering in hun ogen gekregen. Dan:
..Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond dames en heren
luisteraars, Nederlanders in Oost en West, hier is Nederland,
de Phohi, op een golflengte van 16,88 meter. Flet weer hier in
Flolland is nog altijd guur en regenachtig met af en toe een
sneeuwbuitje.”
Een heldere opgewekte stëm komt van ver over uitgestrekte
landstreken, bergen, zeeën,woestijnen en oceanen om dien een
zamen Hollanders wat geluk en vreugde te brengen. Die stem is
van Edward Startz, den populairen omroeper van de Phohi, den
man van de zeven talen, die de Phohi de erenaam van „happy
station” of „starstation in the world”, zoals de Amerikanen het
noemen, bezorgde.
Enige jaren voor de oorlog fietste ik tegen middernacht door
de stille Hilversumse straten naar de Phohi-studio, die gevestigd
is in de Nederlandse Seintoestellenfabriek. Daar het vroor, dat
het kraakte, was ik blij, toen ik de fabriek, die reeds van verre
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zichtbaar is door de geweldige neonletters N.S.F. op de grote
zendmast, bereikte. Alles was donker, behalve het helverlichte
raam van de contróle-kamer. Binnen is het heerlijk warm en de
heer Van Heukelom, die de contróle-kamer bedient, blijkt een
voortreffelijk gastheer te zijn. Het is tien over twaalf en over
tien minuten begint het programma, een uitzending voor WestIndië. Startz is nog niet aanwezig. Er staan hier in de contrólekamer een stel draaitafels, een prachtige collectie versterkers met
tal van draaiknoppen, signaallampjes voor de studio’s, meters,
telefoontoestellen naar de zender in Huizen en een contróleontvanger.
Plotseling begint de ontvanger te ruisen, de draaggolf van de
zender, even later het Phohi-klokje. 12.20, de verbinding met
Pluizen is tot stand gebracht, een gramofoonplaat met het
volkslied wordt opgelegd. Wanneer het Wilhelmus bijna afge
lopen is, horen we buiten een hevig remmengepiep, een portier
wordt dichtgeslagen. Het is Startz, die altijd op het laatste
nippertje, maar nog net op tijd arriveert. Precies na de laatste
maat van het Wilhelmus begint Startz met zijn prettige, heldere
stem de West-Indische luisteraars toe te spreken, bij wenst hun
een goede ontvangst toe en vertelt, hoe hij met zijn wagen op
de beijzelde weg tweemaal om zijn as gedraaid is.
Dan begint het Phohi-muzikale programma, dat geheel op gramofoonplaten is opgenomen, omdat het nachtelijk uur te lastigis voor de musici. De luisteraars merken het toch niet: wat niet
weet, wat niet deert.
Tussen de aankondigingen vertelt Startz van zijn reis in 1934
naar Indië, waar hij de luisteraars aanmoedigde de Phohi finan
cieel te steunen; hij toont vol trots een aantal van de duizenden
enthousiaste brieven van eenzame, verre luisteraars. Ontroerende
brieven, die uiting geven aan de grote dankbaarheid voor het
wonder der radio, voor de Phohi, die het zware leven in de rim
boe verlicht en in moeilijke ogenblikken als de vertroostende
woorden van een Moeder nieuwe hoop en levensvreugde brengt.
Met recht mag Startz trots zijn op het grote aandeel, dat hij
heeft gehad in het populair worden van de Phohi. Hij vertelt
van de voorgeschiedenis van de zender, van de vele experimenten
van den heer Numans, die de zender bouwde, nadat door Dr.
Holst, Dr. Balth. v. d. Pol e.a. uitvoerige theoretische studies
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waren gemaakt, van het succes van de zender. Hoe in de nacht
van ii op 12 Maart 1927 een amateur in Ned.-Indië een hem
onbekende zender ontving, die met grote sterkte doorkwam, hoe
deze na bijregelen als eerste in de geschiedenis de stem uit het
Moederland hoorde: ..Hallo, Nederlands-Indië, hallo, hier PCJJ,
de kortegolfzender van het Philips Radio Laboratorium te Eind
hoven in Holland.”
Hoe over het gehele Nederlandse overzeese gebied golven van
geestdrift oplaaiden toen Koningin Wilhelmina destijds Haar
onderdanen over de gehele wereld toesprak en hoe afgunstig
de andere landen waren op de resultaten door het kleine Neder
land behaald. Het succes leidde tot de bouw van een krachtige
kortegolfzender in Huizen.
Terwijl Startz zo vertelt, kom je onwillekeurig onder de indruk.
Terwijl geheel Nederland op een oor ligt, heerst hier bedrijvig
heid. platen worden uitgezocht en afgedraaid, Startz holt elk
ogenblik naar zijn sprekersstudio, in de zender staan weer man
nen op hun post om de microfoon- en pick-upstroompjes voor te
bereiden op hun lange luchtreis.
Er komt een telefoontje van de P.T.T. met de mededeling dat
zojuist uit Cura<;ao een telegram is gekomen met als inhoud:
,,Alles uitstekend ontvangen, geluidsterkte enorm”. We leven
toch in een wonderlijke tijd.
Vergadering van de Phohi-club als volgend nummer van het pro
gramma: voorzitter Startz spreekt elk van de leden, over de
hele wereld verspreid, toe, beantwoordt luisterrapporten en maakt
tal van leuke opmerkingen. Eén uur twintig begint een experi
mentele werelduitzending tot half vier, gramofoonplaten, waar
van er hier 5000 liggen, terwijl Startz zijn talenkennis vertoont.
De tijd vliegt om, het platen draaien, hete chocola drinken en
zitten praten in de knusse contróle-kamer zal steeds een van mijn
aangenaamste herinneringen op radiogebied blijven.
. . . . ’s Middags half twee: hoog boven de rode daken van de
Huizense huizen steken de zendmasten van de Phohizender uit.
Het zenderbedrijf is in verscheidene gedeelten gesplitst: de
machinekamer, de contróle-kamer, de zenderhal, waar ook de gelijkrichters staan, een koelwaterinstallatie en dan de aptennes.
In de machinekamer staan allerlei motoren, dynamo’s, omvormers
en pompen. De ringleiding Naarden—Laren van de P.E.N. voor151
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ziet het bedrijf van stroom, die door transformatoren en om
vormers voor de zender geschikt wordt gemaakt.
Langs de wanden van de machinekamer staan lange en hoge
schakelpanelen opgesteld met vele meters, knoppen, handels,
schakelaars en signaallampjes. Er wordt hier met spanningen
tot 10.000 volt gewerkt. Wat vooral opvalt, is, dat het geheel
zo’n frisse, heldere indruk maakt, alle metaaldelen zijn blinkend
gepoetst.
In het midden van de zenderhal is een grote glazen ruimte, waar
een aantal bedieningspanelen staat. Van deze controle- en bedieningskamer uit kan men door het glas de zender PUI. die
in zeven metalen rekken naast elkaar is ondergebracht, zien. In
het meest linkse bevindt zich de zgn. kristaltrap. waar een kleine
triode (E 409) een h.f.-wisselstroom opwekt, die een frequentie
opwekt, welke een golflengte van 135,04 meter op zou leveren.
De naam kristaltrap is ontleend aan het feit, dat een kwartskristal wordt toegepast om de golflengte van de zender precies
constant te houden. Het kristal is een plaatje kwarts ter dikte
van iets meer dan een millimeter, geklemd tussen twee metalen
platen. Je herinnert je wel, hoe bij kristalmicrofoons- en pick-ups
drukveranderingen en dus vormveranderingen van het kristal
electrische spanningen teweeg riepen? Omgekeerd geeft een
spanningsverschil tussen de platen een vormverschil van het
kristal, dat dadelijk daarna zijn oorspronkelijke vorm tracht
terug te krijgen. Door zijn elasticiteit raakt het echter aan het
vibreren, waardoor wisselende spanningen worden opgewekt. De
frequentie hiervan is afhankelijk van de dikte van het kristal.
Door in de roosterkring van een zendlamp een kristal met een
bepaalde dikte te schakelen, krijgt men een hoogfrequentwisselstroom met een vaste frequentie, zodat men een constante golf
lengte verkrijgt. Om temperatuursinvloeden te vermijden, is het
kristal geplaatst in een ruimte, die automatisch (met een thermo
staat) op een bepaalde temperatuur wordt gehouden. In alle
moderne zenders wordt kristalsturing toegepast. In de volgende
panelen staan versterker- en verdubbelingstrappen; in de laatste
wordt de oorspronkelijke frequentie drie maal verdubbeld, zodat
de golflengte acht maal zo klein wordt,
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lengte van deze Phohi-zender is dan ook 16,88 m. Het zesde rek
is de eindtrap, waar de hoogfrequentwisselstroom gemoduleerd
wordt met de hoge energie van de laagfrequentversterkers, die
in de twee rechter rekken staan. De eind-laagfrequentversterker,
die in een zender modulator heet, is zo sterk, dat met gemak
alle luidsprekers van Nederland er op zouden kunnen spelen. Bij
de eindtrap heerst zo’n sterk hoogfrequnt electrisch veld, dat een
neonlamp, los in de hand gehouden, opgloeit.
De zender wordt ingeschakeld, hetgeen verre van eenvoudig is,
in de glazen bedieningsruimte wordt trap voor trap langzaam
ingeschakeld, een technicus draait langzaam aan de grote regelknoppen, zijn ogen onafgebroken gericht op de'langzaam op
klimmende ampère- en voltmeters. In de zender beginnen de
lampen te gloeien, tientallen meters slaan uit, signaallampjes
gaan branden en automatische schakelaars klikken. Rechts van
de controlekamer staan grote, blauw-violet brandende kwikdampgelijkrichters met kanjers van transformatoren, smoorspoelen en
condensatoren, een plaatstroomapparaat om van te smullen.
In een apart gebouwtje staat de experimentele zender PCJ, die
in 1937 van Eindhoven naar Huizen is overgebracht, en op 19,71
of 31,28 meter uitzendt. Deze zender is zeer modern geconstru
eerd en heeft een vermogen van 60 kilowatt, hetgeen zeer veel
is voor een zender op een dergelijke korte golflengte. De fraai
gebouwde zender is een lust voor het oog en is de trots van de
ingenieurs, die hem bouwden. Buiten staat een hoge houten koel
toren, waarin het water, dat men ter afkoeling door de anoden
der zendlampen pompt, in fijne druppeltjes op houten latten uit
elkaar spat, waardoor het weer afkoelt. Het water wordt in de
zendlampen, waar het met enige honderden liters per minuut
doorheen gepompt wordt, zeer heet; het neemt dan ook ca. 190
kilowatt aan warmte-energie op.
Men beschikt hier in Huizen over een groot aantal antennesystemen ; er staan zes antennemasten met de meest ingewikkelde
antennes daartussen opgehangen. De trots van de Phohi zijn
evenwel de twee 60 meter hoge draaibare zendmasten, een meester
werk van ingenieurskunst en unicum op de wereld. Tussen deze
hangt een ,,beam”-antenne, die in een zeer geconcentreerde bun
del de golven in één richting zendt. Door beide masten te draaien,
wordt deze bundel op elke plaats van de wereld gericht.
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In het huis van de Oinroep.

Door een rondwandeling in één onzer moderne omroepstudio’s
wil ik jullie een beeld geven van een tot in de puntjes verzorgd
Nederlands omroepbedrijf.
Reeds buiten vallen ons de sierlijk-moderne lijnen van het ge
bouw op; de fris groene gazons en de gele bouwsteen geven het
geheel een fleurig aspect. Eigenaardig is het dat het gebouw
weinig ramen heeft en als we den chef van de Huishoudelijke
Dienst, die ons zal rondleiden, hiernaar vragen, vertelt hij dat
dit het gevolg is van de noodzakelijkheid de studieruimten vol
komen geluiddicht van de buitenwereld te isoleren, zodat binnen
de luidste autoclaxons niet gehoord worden.
Het geluid kan zich door de lucht voortplanten en door vaste
stoffen als muren en planken, in het laatste geval spreekt men
van contactgeluid. Om dit te weren heeft men de studio’s volgens
het „dozensysteem" gebouwd. De eigenlijke studio’s zijn als het
ware onder een reusachtige stolp gebouwd; wat je buiten ziet, is
dus de stolp.
Om te voorkomen dat het geluid zich door de grond van de
stolp naar de studio’s voortplant, hebben studio’s en stolp elk hun
eigen fundering, waartussen zich in de grond alleen los zand
bevindt, dat het geluid volkomen smoort. Je begrijpt dat een
dergelijke wijze van bouwen geen ramen in de studio’s toelaat.
In de grote hal zien we allereerst de klok, die veilig en geluiddicht is opgeborgen in een glazen nis, waarin verder een Reiszmarmerblokmicrofoon staat, die echter min of meer voor de
show is, want er staat verdekt opgesteld een ultra-moderne mi
crofoon, die de ons zo vertrouwde klanken van de West-Minsterklok oppikt. In dezelfde ruimte bevindt zich de electrische moederklok, die elke seconde een stroomstootje naar de talrijke klok
ken in de studio zendt, waardoor deze alle precies dezelfde tijd
aanwijzen. Vanzelfsprekend is de moederklok voorzien van een
uiterst nauwkeurig uurwerk, want in een radiostudio werkt men
niet met kwartiertjes, maar met seconden.
We gaan de gehoorzaal binnen, waar zangkoren en fanfarekorpsen
hun beurt afwachten om voor de microfoon op te treden. Evenals
de bestuurskamer is dit vertrek ingericht voor eventueel gebruik
als studio. In de wand is een microfoon-voorversterker inge- 154,
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bouwd, er bevindt zich een lichtsignalentableau, waarop men op
geluidloze wijze aanwijzingen geeft aan diegenen, die voor de
microfoon optreden. Voor we naar boven gaan, bekijken we eerst
de geluiden-studio. Hier fabriceert men de meest uiteenlopende
geluiden voor de radiohoorspelen. Met allerlei, vaak uiterst
kinderachtig uitziende, voorwerpen worden den luisteraar aller
lei geluiden aangesmeerd. Het geluid hoeft niet echt te zijn, als
het maar echt klinkt. Het is veel practischer een explosiegeluid
op te wekken met een hoopje magnesiumpoeder dan met een
lading dynamiet een half dorp op te blazen. Cocosdoppen, houten
blokjes, ijzeren platen, rolschaatsen, bakken met grint, douches en
nog een hele verzameling andere spullen vormen de inventaris
van dit vertrek. Tijdens hoorspelen heeft men meestal het geluid
reeds van te voren op gramofoonplaten vastgelegd.
Overigens is vrijwel elk gewenst geluid op platen in de handel,
maar omdat de omroep toch over eigen opname-installaties be
schikt, doet men het liever zelf naar zijn eigen smaak en keus.
We gaan naar boven en bereiken de dansmuziekstudio, door een
heel zware, dikke deur, die geen geluid doorlaat. Wordt een
studio gebruikt, dan mag je er niet binnengaan en brandt buiten
in rode letters het woord „stilte”. In deze studio treffen we ver
scheidene bandmicrofoons aan, die vrijwel altijd gebruikt
worden. Voor sommige doeleinden prefereert men andere. Boven
in de dansmuziekstudio is een balkon; als we hierheen gaan, zien
we draaibare luiken, waarmee de acoustiek van de zaal veranderd
kan worden. De luiken zijn bekleed met hard hout, een vezelstof
en asbest-vezel. Wordt het harde hout voorgedraaid, dan is de
acoustiek hard, omdat er veel geluid wordt teruggekaatst. Is het
asbest voorgedraaid, dan wordt veel geluid geabsorbeerd en klinkt
de studio zacht, met de andere vezelstof ontstaat een middel
soort geluid.
De kamermuziekruimte is bijzonder smaakvol ingericht. Een
luidspreker laat, evenals in vele andere studio’s, de aankon
digingen van den omroeper horen. We bekijken hier het licht
signalensysteem. Een groen licht betekent: Opgelet, Uw beurt
komt; een rood licht: Wij wachten op U! Is men klaar om te
beginnen dan geeft men zelf een wit licht als antwoord, waarna
de microfoon wordt ingeschakeld. Verder zien we op het licht
signalentableau vakjes, die in brandende toestand allerlei waar155
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schuwingen kunnen geven, zoals te hard, te zacht, te langzaam.
In alle studieruimten vind je deze tableaux.
Tussen de studio’s zijn kleine kamertjes, bespiedingsruimten,
die door dikke dubbele glazen ruiten geluiddicht van de studio’s
gescheiden zijn. Hier kunnen dc geluidstechnici een muziekuitzending tot in de puntjes regelen.
In het algemeen wordt bij een goede muziekuitzending vaak aan
de hand van de muziekpartituur het geluid, voor het naar de
zender gaat, bijgeregeld. Zoals we in het hoofdstuk over ver
sterkers hebben gezien, worden de enorme geluidscontrasten, die
bij een concert optreden, sterk teruggebracht, omdat de zender
ze niet kan verwerken.
Deze verkleining van de contrasten moet uit een technisch en
muzikaal oogpunt bezien op de juiste wijze geschieden.
Vaak gebruikt men bij een groot orkest drie op verschillende
plaatsen opgestelde microfoons, waarvan de stroompjes dan door
den geluidstechnicus dooreengemengd of „gemixed” worden.
In de gang zien we de glazen omroepcel, waarin als een muis in
een stopfles de omroeper zit. Hoewel minder complimenteus is
hier de uitdrukking „als een aap in een kooi” juister, want even
als in een dierentuin verdringen zich steeds voor de cel de be
zoekers. die den omroeper staan aan te gapen. Daar deze door
de dikke glazen ruiten toch niets van de opmerkingen der be
zoekers hoort, trekt hij zich niets van de hele vertoning aan en
kondigt rustig met zijn warme, sympathieke stem nummer voor
nummer aan.
De hoorspelstudio heeft een klein podium als toneel om dc acteurs
op hun gemak te stellen. In tegenstelling met een echt toneel
stuk acteren de spelers niet en het is best mogelijk dat ze bij een
bloedige moordscène rustig om de microfoon geschaard hun rol
voordragen. Met de acoustische luiken kan ook hier de acoustiek
worden veranderd. In de kleine hoorspelstudio zijn de wanden
bekleed met een stof, die het geluid volkomen absorbeert; de
acoustiek. is „dood” en komt overeen met die in de buitenlucht.
Een gezellig gemeubileerd vertrek is de lezingenstudio, bestemd
voor lezingen, radiopraatjes, lessen en interviews.
In de apparatenkamer zien we grote, grijs metalen kasten, waarin
de vele microfoon-, pick-up- en lijnversterkers staan opgesteld.
Deze apparatuur is electrisch verbonden met de centrale con-
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tróle- en regeltafels, waarvan er twee zijn; één is dan voor
repetities en voor eventuele gelijktijdige uitzendingen over een
andere zender. In de gramofoonopname-afdeling, waar■ radiojournaals en hoorkranten worden samengesteld, zien 'we een
prachtige collectie kostbare snij-apparaten met bijbehorende versterkers. Ook zien we hier een uitgebreid mstrumentarium, waar
mee fouten en storingen in de apparaten kunnen worden opge
spoord. In een aangrenzend vertrek kan men ten behoeve van
musici hun prestaties op platen vastleggen en weer ten gehore
brengen. Geweldig interessant is de controle- en regelkamer,
waarvan je een afbeelding in het boek vindt. Wanneer we het
groote aantal draaiknopjes zien, komt er een grote bewondering
bij ons op voor den contróle-technicus, die er zo handig en zonder
fouten te maken mee omspringt.
In de discotheek liggen duizenden gramofoonplaten, zowel uit
de handel als van eigen fabrikaat, systematisch gerangschikt.
De voornaamste en interessantste vertrekken hebben we nu gehad.
Er is nog een grote concertzaal met filmcabine voor 500 per
sonen, waar de acoustiek veranderd kan worden met driezijdige,
draaibare prisma’s. De bandmicrofoons hangen aan lange, uitschuifbare hengels, zodat ze op elke plaats boven het grote
podium geplaatst kunnen worden.
In de uitbreiding van de studio, die via een tunnel met het oor
spronkelijke gedeelte is verbonden, zien we nog een grote con
certzaal, die volgens de laatste onderzoekingen op acoustisch
gebied gebouwd is. De vorm is dan ook zeer eigenaardig en komt
overeen met die van een viool. De zaal is niet bestemd voor
publiek en al het mogelijke is gedaan om een zo ideaal mogelijke
geluidsoverdracht te verkrijgen.
Tot slot zien we nog in de garage één der reportage-auto’s, waar
mee men in het hele land reportages op gramofoonplaten vast
legt, terwijl ook door middel van een kortegolfzender zelfs rij
dend directe reportages naar de studio kunnen worden door
gegeven.
Op welk een hoog peil de Nederlandse omroep, ook op technisch
gebied, staat, bewijst het feit dat tal van buitenlandse studiobouwers en radiodeskundigen het door ons bezochte studiocomplex met een bezoek hebben vereerd om er een studie van temaken.
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Historische ontwikkeling: Maxwell, Hertz, Mar

coni, vonkmachine-, boog- en lampzender, omroep, kortegolf. Radio op zee en luchtvaartradio: radio-

peiling.

Vaak wordt Marconi ten onrechte de uitvinder van de radio ge
noemd. Radio is, zoals vele moderne technieken, te danken aan
een reeks theoretische onderzoekingen en een groot aantal uit
vindingen. Dank zij het systematisch onderzoek en de samen
werking der verschillende laboratoria, onderzoekers en uitvinders
heeft de radio zich treedje voor treedje opgewerkt tot het hoge
peil, waarop wij haar tegenwoordig kennen.
In 1867 publiceerde de grote Engelse geleerde Maxwell een uit
voerig theoretisch werk ,,De electromagnetische lichttheorie” dat
nog altijd de studie-grondslag voor het gebied der ethertrillingen
vormt. In dit werk voorspelde Maxwell het bestaan van ether
golven en door latere onderzoekingen is zijn theorie geheel juist
gebleken. Maxwell ging uit van een in 1678 opgestelde theorie
van den Nederlander Huygens, waarin licht een golfverschijn
sel van de ether wordt genoemd. Maxwell stelde verder vast dat
dit ook het geval is bij warmtestralen en dat verschil in golf
lengte het enige verschil tussen warmte- en lichtstralen was.
Voorts voorspelde hij het bestaan van ethergolven met andere
golflengten. Terwijl de golflengte van licht in onderdelen van
millimeters wordt uitgedrukt, ontdekte men later ethergolven
tot een golflengte van verscheidene kilometers toe; de radio
golven nl. bestrijken een golflengtegebied tussen enkele centi
meters en enige kilometers. Ook vond men nog kortere golf
lengten dan die van het licht, zoals bij de Röntgenstralen en de
kosmische stralen. Maxwell, die het juist blijken van zijn theorie
niet overleefde, bracht den Duitsen natuurkundige Helmholtz,
die vooral op geluidsgebied zijn sporen heeft verdiend, tot een
onderzoek op het gebied der ethergolven en een leerling van
Helmholtz. Heinrich Hertz, slaagde er in een nieuwe soort ether158
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golven op te wekken en aan te tonen. In 1888
wekte Hertz met een Ruhmkorffse klos ra
diogolven op. Een Ruhmkorffse klos is een
soort hoogspanningstransformator; de stroom
van een batterij wordt door een hameronderbreker omgezet in een pulserende gelijkstroom
en deze wordt tot een spanning van wel hon
derdduizend volt opgevoerd. Een verkleinde uitvoering er van
vind je in de inductieklos-electriseermachine. De hoogspanning
van de Ruhmkorffse klos werd aangesloten op twee metalen
bollen, waartussen vonken oversprongen. Met de bollen waren
twee platen verbonden. Werkte deze inrichting, dan bracht Hertz
in de nabijheid er van een zgn. „resonator”,
een winding koperdraad met twee bollen op
kleine afstand van elkaar. De vonken wekten
ethergolven op, die tussen de twee bollen
Resowo* n* Hcxrz
spanningen opwekten en vonkjes veroorzaak
ten. Op vele meters afstand lukte deze proef. Hiermee had Hertz
de mogelijkheid van het opwekken en ontvangen van dergelijke
ethergolven aangetoond.
In 1890 ontdekte Branly een betere methode om de golven aan
te tonen : de cohaerer. Deze bestond uit een glazen buisje gevuld
met fijn zilvervijlsel tussen twee electroden. De cohaerer werd
in serie geschakeld met een batterij en een galvanometer, de
weerstand der cohaerer was heel hoog en de meter sloeg niet uit.
Begon echter de Ruhmkorffse klos te werken, dan trokken de
deeltjes zilvervijlsel elkaar aan, waardoor de weerstand van de
cohaerer sterk verminderde en de galvanometer uitsloeg. De
Russische meteoroloog Popoff maakte van een hoge in de lucht
gespannen koperdraad gebruik om vér verwijderd onweer met
een telefoon te kunnen waarnemen. Hij noemde de draad an
tenne, omdat dit het vreemde woord is voor voelhoorn, waarop
de draad werkelijk leek.
Guglielmo Marconi komt de eer toe op geniale wijze de uitvin
dingen van Hertz, Branly en Popoff te hebben gecombineerd,
terwijl hij ook veel te danken had aan zijn knappen leermeester
Righi op de Universiteit te Bologna. Marconi, die eerst op het
landgoed van zijn vader met het maken van draadloze verbin
dingen experimenteerde, wendde zich tot Preece om financiële
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steun. Deze moest een telegraafverbinding maken tussen eilanden
aan de W.-kust van Engeland, doch door de sterke branding
sloegen de kabels steeds kapot. Hierdoor konden Marconi en
Preece elkaar helpen. Preece steunde Marconi financieel en
Marconi kon Preece van dienst zijn door een draadloze verbinding
tot stand te brengen. Op het rotsige strand bij Lavernockpoint
aan het Kanaal van Bristol zaten Marconi en Preece wegens de
storm in een soort kist met vóór hen een Ruhmkorffse klos, enige
accu’s en een seinsleutel. Op een twintig meter hoge klip stond
een dertig meter lange mast. Van de top van de mast naar de
Ruhmkorffse klos liep een koperdraad, de antenne; vijf kilometer
verder zat op het eilandje Flatholm een aantal mannen met
een cohaerer en een morseschrijfapparaat. Zij zouden vlagsignalen geven indien er draadloze seinen óverkwamen. Op de derde
dag van de experimenten, het was 14 Mei 1897, een historische
datum voor de radio, kwam voor het eerst een draadloze ver
binding tot stand: Kort daarna slaagde de 23-jarige Marconi,
die nu in het middelpunt der belangstelling kwam, er in een
afstand van 147 km te overbruggen. .
De „draadloze” was er en had haar practische bruikbaarheid be
wezen. Marconi, reeds jong beroemd, ging tot zijn dood in 1937
voort met zijn onderzoekingen op radiogebied. In 1900 richtte
hij de British Marconi Company op. In 1909 verwierf hij de
Nobelprijs.
In 1898 vond Braun de afstemming met spoelen uit, waardoor
het mogelijk was, wanneer enige, eveneens afgestemde zenders
tegelijkertijd werkten, slechts een bepaalde zender hiervan te ont
vangen. Op 8 April 1899 werd de eerste draadloze verbinding
tot stand gebracht tussen Engeland en Frankrijk. In hetzelfde
jaar gebruikten de Engelsen de draadloze in de Boerenoorlog.
Hoe snel de radiotechniek vooruitging, bewijst het feit, dat
Marconi op 12 December 1901 er in slaagde van Poldhu in Enge
land naar New Foundland over een afstand van 3600 km de
letter S over te seinen.
Zoals je ziet, was het doel van de radio reeds dadelijk het maken
van verbindingen over het water en dan in het bijzonder voor
communicatie tussen schepen onderling en de kust. Dit was en
is nog de belangrijkste functie van de radio. We zullen het hier
straks apart over hebben.
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Boven: Phohi-zender PUI, v.l.n.r.: kristaltrap, versterker- en frequentieverdubbelingstrappen, eindtrap, modulator- en laagfrequenttrappen.

Links boven : Philips-experimenteel
televisie-ontvangtoestel ( i 93 5 ) . Rechts
boven : Geopende iconoscoopcamera, links de balg
met opnamelen zen, rechts
de iconoscoop met duide
lijk zichtbare mozaïekplaat.
Midden : Ongeretoucheerde
opname van grofrastertelevisie-ontvangst
met
60

1‘ele visie-opnamestudio, de
richtingen verstelbaar ge
monteerd op een verrijd
baar voetstuk, waarin zich
de voedingsapparaten be
vinden. Rechts onder: Kathodestraalbuis met duide
lijk zichtbare horizontale
en vei ticale afbui.i' pl:■ teil

In 1903 had het Algemeen Handelsblad de primeur voor Neder
land wat draadloze berichtgeving betreft; het blad kreeg nl. een
draadloze verbinding met het Marconi-station te Broomfield
voor berichtgeving inzake de Boerenoorlog. Omstreeks die tijd
gebruikte men naast de cohaerer ontvangers met een detector,
zoals de „beertop-responder”, een stuk ruw aluminium en een
stalen naald, die evenals een kristaldetector de hoogfrequentstroompjes gelijkrichtte, zodat men met de veel gevoeliger kop
telefoon de signalen kon ontvangen. De zenders waren nog
vonkzenders en bestonden uit een Ruhmkorffse klos en een afstemkring, bestaande uit enige Leidse flessen (ouderwetse soort
condensatoren) en een spoel. In 1903 vond de Deen Poulsen
de boogzender uit, die een veel grotere afstand kon overbruggen
dan de vonkzender, een aangenamer toon gaf dan het schorre
gerochel van de vonkzender, terwijl de bedrijfskosten laag waren.
Toch is de booglamp er nooit erg ingekomen, voornamelijk door
de ontwikkeling van de lampzender.
Het principe, waarop de booglamp een hoogfrequentstroom op
wekt, is heel aardig; de lamp is eigenlijk een soort zelfmoorde
naar. Hij bestond in z’n eenvoudigste vorm uit twee koolstaven,
waarmee in serie een electromagneet werd geschakeld. Liet men
een sterke stroom er door heen lopen, dan ontstond er tussen de
koolspitsen een lichtboog. Door de stroomdoorgang kwam er
echter een magnetisch veld om de electromagneet, dat de licht
boog aantrok en uitdoofde, waardoor de stroomdoorgang werd
verbroken; het magnetisch veld verdween dan weer en er ont
stond weer een lichtboog, die onmiddellijk weer door het mag
netisch veld werd uitgedoofd. Dit ontstaan en uitdoven van de
lichtboog ging zó vlug, dat een hoogfrequentstroom ontstond.
Doordat hij aangloeit, dooft hij zichzelf uit, vandaar die be
naming van zelfmoordenaar.
In 1906 vond Wien een vonkenbaan uit, die een grote verbete
ring voor de vonkzender betekende en waarbij de vonken tussen
een groot aantal plaatjes oversprongen. Een voordeel daarvan
was o.a. de hogere, beter waarneembare, toon. In deze tijd ont
dekten Dunwoody en Pichard de kristaldetector, die heel lang
werd gebruikt.
1904 was een belangrijk jaar. Fleming paste toen voor het eerst
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een diode als detector toe, Edison had in 1883 het Edison-effect,
de doorgang van electronen in een diode, ontdekt.
Men ging er al spoedig toe over deze „vacuumventielen”, zoals
de diode genoemd werd, in ontvangers toe te passen, daar ze
veel constanter werkten dan andere detectors. In 1907 bracht
Lee de Forest tussen de plaat en de gloeidraad een spiraalvormig
rooster, dat de grootste vooruitgang van de radiotechniek was,
want hierdoor was het mogelijk versterkers te construeren, die
voor alles te gebruiken waren, zowel in zenders als ontvangers.
In 1906 heeft von Lieben ook een soort triode uitgevonden ; in
dezelfde tijd kwamen de machinezenders, zoals er een in Koot
wijk staat, in gebruik. Zo construeerde Fessenden een dynamo,
die een stroom met een frequentie van 41000 hertz produceerde.
Bekende figuren op dit gebied waren verder Alexanderson,
Latour en Goldschmidt. In deze tijd en natuurlijk ook daarna
werden de octrooibureaux overstroomd met patentaanvragen voor
de vele uitvindingen op radiogebied. Braun, die tal van uit
vindingen deed, ontdekte in 1906 het richt-effect van de raamantenne, hetgeen de stoot gaf tot de ontwikkeling van het radiopeilwezen, waarover we straks nog zullen spreken.
Floewel reeds vóór de uitvinding van de triode proeven waren
genomen met radiotelefonie, kon deze zich pas tot iets bruik
baars ontwikkelen na 1913, toen de triode door Meissner en
Armstrong in een zender werd toegepast. Het was weliswaar
mogelijk met machine- en boogzenders telefonie uit te zenden,
maar de technische moeilijkheden waren enorm groot. Zo modu
leerde men b.v. door de microfoon in serie met de antenne te
schakelen. Dat de microfoon soms smolt vanwege de hoge antennestromen behoeft geen betoog.
Voor het grote publiek bestond de radio eigenlijk nog niet, af
en toe verschenen er wel eens berichten over in de krant, terwijl
ook draadloze telegrammen werden opgenomen, maar daar bleef
het bij. Omstreeks de wereldoorlog waren er wel personen, die
eenvoudige ontvangers bouwden om daarmee telegrafiesignalen
te kunnen beluisteren, ook namen ze proeven met zenders, maar
in de wereldoorlog kwam er een algemeen luister- en zendverbod.
De wereldoorlog bracht de radiotechniek een geweldig eind voor
uit, omdat de regeringen der oorlogvoerende landen er het groot
ste belang bij hadden over uitstekende draadloze verbindingen
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te kunnen beschikken. Zo herinner je je van ons bezoek ann
Kootwijk dat de wereldoorlog aanleiding gaf tot een draadloze
verbinding tussen Holland en Indië.
In 1922 werd het Persbureau Vaz Dias geopend, dat als eerste
ter wereld voor zijn persberichten de draadloze gebruikte.
Toen kwam de culturele kant van de radio: de omroep, die nu
eens niet voor de technici, maar voor het grote publiek bestemd
was. Muziek, lezingen, voordrachten, kerkdiensten, reportages,
radiotoneel, wat gaf de omroep eigenlijk niet! Het begin, zo
omstreeks 1923, was heel povertjes. Een uit oude onderdelen
samengestelde tclefoniezender, een gramofoon met wat wel
willend beschikbaar gestelde gramofoonplaten, die tot ver
velens toe afgedraaid werden en een microfoon en dan vooral niet
te vergeten enkele enthousiasten, die aan het geval werkten en
het betaalden.
De eerste omroepzender in ons land verscheen omstreeks 1920
in de lucht en ging uit van den heer a Steringa Idzerda in Den
Haag, die het draadloos overbrengen van muziek in 1919 op de
Jaarbeurs te Utrecht demonstreerde. Zijn uitzendingen wekten
vooral in Engeland, dat toen nog geen eigen omroep bezat,
zoveel bijval, dat elke week twee avonden door het Engelse dag
blad „Daily Mail” werden betaald; tot 1924 werden deze muziek
avondjes draadloos voortgezet. De eerste Hilversumse Draadloze
Omroep was de H.D.O., die vooral met steun van de Neder
landse Seintoestellen Fabriek (N.S.F.) tot stand kwam en later
door vrijwillige bijdragen van de steeds groeiende kring van
luisteraars tot grote bloei kwam. In 1925 kwamen naast de
H.D.O.. de K.R.O., de N.C.R.V. en de Vara. De H.D.O. werd
later de A.V.R.O. De omroep ontwikkelde zich enorm, het
aantal luisteraars steeg snel, omdat de belangstelling voor de
prachtige muziekuitzendingen, lezingen, lessen en kerkdiensten
zo groot was. Heden ten dage heeft vrijwel ieder radio, hetzij
een eigen toestel, hetzij radiodistributie. De omroep heeft werke
lijk veel bijgedragen tot de volksontwikkeling en is nog lang niet
in het eindstadium van zijn ontwikkeling gekomen.
Terwijl Hertz omstreeks 1888 met radiogolven van ultra kortegolflengte (onder 10 meter) experimenteerde, en Marconi in het
begin met golflengten van enige meters werkte, kwamen de
machine-, lamp- en boogzenders met golflengten van enige kilo' 163

meters. Een groot voordeel van het werken op lange golflengten
is het feit dat ze bijzonder betrouwbaar zijn en geen fading
veroorzaken, terwijl de zenders en ontvangers makkelijk bediend
en eenvoudig geconstrueerd konden worden. De nadelen waren
echter de enorme energieën, die de zenders opslokten (denk
maar aan Kootwijk), de grote afmetingen van zenders en an
tennes en de moeilijkheid een groot aantal zenders in een bepaald
golfbereik te stoppen, zoals we in het hoofdstuk over de korte
golf hebben aangetoond.
In December 1921 lukte het een zendamateur in Engeland in
draadloos contact te komen met een collega in Amerika op een
golflengte van 200 meter met een zeer beperkte energie. Dit
verrassende resultaat bracht Marconi in 1922 er toe met zijn
jacht „Elettra” een wereldreis te gaan maken om de gedragingen
van de korte golven te bestuderen. Hij trachtte op zijn reis in
verbinding te blijven met het zendstation Polduh, dat evenals het
jacht was uitgerust met kortegolfzenders.
De resultaten van de reis waren van dien aard, dat men overal
in de wereld proeven begon te nemen met korte golven, waarbij
men na enkele jaren reeds onder 50 meter begon te werken. Dc
zendamateurs hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Met •
hun eenvoudige apparaten overtroffen ze vaak de grote labora
toria. Op 18 October 1924 leverden twee amateurs Goyder in
Londen en Bell in Nieuw Zeeland een prachtige prestatie door
deze geweldige afstand op een golflengte van ongeveer 100 meter
te overbruggen met betrekkelijk weinig zenderenergie.
De technische moeilijkheden waren zeer groot, nieuwe schake
lingen werden uitgevonden en men construeerde geheel andere
onderdelen. Het was uiterst lastig met de lampen van die tijd
behoorlijke versterking van korte golven te krijgen. Maar de
tetrode, penthode en later nog meer gecompliceerde lampen deden
hun intrede, de super-heterodyne opende geheel nieuwe perspec
tieven en de korte golf begon steeds meer de lange golf te ver
vangen. Uit alle plaatsen, waar telefoon is, kon men al spoedig
met de gehele wereld gesprekken voeren, de hele aarde is om
sponnen met een net van telefoon- en telegraafkabels, radio
golven doorklieven de ether; alle zijn het uitingen van hoge
techriische ontwikkeling van de mens.
Zoals we in het begin van dit hoofdstuk zagen, was de radio
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voorbestemd om de stilte der wereldzeeën te verbreken. Eeuwen
lang had de mens zich in vaartuigjes op het zilte nat gewaagd
en weken en soms maanden vocht een stelletje stoere onver
saagde mannen een eenzame strijd tegen de elementen. Een een
zame strijd, omdat, zodra de kust uit het gezicht was verdwenen,
dc mannen voor lange tijd geheel afgesloten waren- van de rest
van de wereld. Hoeveel drama’s hebben zich niet op zee afge
speeld, schepen die schipbreuk leden, schepen die uitbrandden?
Hulpeloos en hopeloos was meestal de positie van de bemanning
van deze ongelukkige schepen. Hoeveel families hebben niet in
jarenlange, martelende onzekerheid verkeerd omtrent het lot van
bloedverwanten, omdat het schip vermist werd en ieder hoopte
dat de opvarenden zich misschien hadden kunnen redden? Aan
deze verschrikkelijke toestand heeft de radio een eind gemaakt.
Het schip dat nu uitvaart, is niet meer geïsoleerd, gedurende
zijn gehele reis staat het in contact met het vasteland en met
andere schepen. Verkeert het schip in nood, dan zendt het draad
loos noodsignalen uit. waarna luisterende schepen zich naar de
plaats des onheils spoeden.
Het eerste schip dat met een radio-installatie werd uitgerust, was
het Duitse stoomschip ..Kaiser Wilhelm der Grosse”. In Maart
1900 kon het op zee berichten seinen en ontvangen naar en van
het vasteland. Hetzelfde jaar kreeg het Belgische schip Princess
Clementine, dat voer tussen Dover en Ostende, zijn draadloze. ■
Ons land bleef als belangrijke zeevarende natie niet achter. In
1901 kwam er een draadloze verbinding tussen Hoek van Holland
•en het lichtschip „Maas” tot stand; de boot tussen Enkhuizen
en Stavoren kreeg in 1902 radio. In 1904 werd het kuststation
Scheveningen geopend.
In 1904 werden^ ook schepen, die Oceaanreizen maakten, van
radio voorzien, o.a. de „Noordam” van de Holland-Amerikalijn.
De marconisten kwamen bijna allen van de telegraafstations en
namen hun afkortingen en codewoorden met zich mee. De al
gemene oproep was CQ, een codewoord, dat zich als de meeste
andere nog altijd heeft gehandhaafd.
De draadloze uitrusting was toen natuurlijk nog zeer primitief.
De marconist kreeg een of ander hok tot zijn beschikking, waar
een grote Ruhmkorffse klos, een vonkenbrug, enige cOhaerers,
een morsesleutel en schrijfapparaat en enkele'accu’s stonden op-

gesteld. Uit deze tijd stamt de naam „shack” die de radioama
teurs voor hun rommel- en radiokamer gebruiken. De draadloze
bracht wel de nodige afwisseling op de saaie zeereizen. De mar
conist verschafte den passagiers de nodige sensaties door de boel
te laten werken. Uit de zender spatten dan grote vonken ; het
oorverdovende geknetter en de lucht van verbrande zuurstof
(ozon) trokken drommen nieuwsgierigen.
Soms werden berichten ter verzending aangeboden, maar het
grootste deel van de dag luierde de marconist, er viel toch niets
te doen.
Voorschriften waren er nog niet in die tijd; elke schooljongen,
die een oude Ruhmkorffse klos op de kop kon tikken, prutste een
zender in elkaar, fantaseerde noodberichten, luisterde officiële
berichten af en veroorzaakte in de ether een geweldige warboel.
Zond een schip onder deze omstandigheden noodseinen uit, dan
werden ze volkomen gestoord, terwijl de marconisten ook wel
eens niet op hun post waren.
Soms kwam het zelfs voor dat marconisten draadloze schaak
wedstrijden met elkaar speelden, hele dagen met elkaar in ver
binding blijvend, waarbij het officiële verkeer op schandelijke
wijze veronachtzaamd werd. Tussen marconisten van verschil
lende landen bestond vaak een gloeiende haat, die tot uitdruk
king kwam in de scheldwoorden die ze aan hun mededelingen
vooraf deden gaan. Ook bestond er de gewoonte om een uurtje
te gaan storen; als een concurrerende maatschappij bezig was,
legde de marconist een boek op de seinsleutel, waardoor de zen
der onafgebroken een alles storend geluid uitzond.
Over het noodsein was men het ook nog niet eens, meestal seinde
men CQD (C Q Distress = noodoproep), de Duitsers gebruikten
SOE en tenslotte werd in 1908 internationaal SOS af gesproken,
hoewel velen het CQD^bleven gebruiken. SOS is een makkelijk
te onderscheiden teken ( ■ ----------------- - ■ ) en is nog hèt sein als
een schip in gevaar verkeert. De verklaringen dat SOS een af
korting is van „Save Our Ship” of „Save Our Souls” of „Send
Our Succour” (Redt ons schip, redt onze zielen en zendt ons
hulp) zijn volkomen uit de lucht gegrepen.
Toch heerste er nog grote wanorde in het radioverkeer, totdat
een ontzettende scheepsramp aller ogen opende.
Op 11 Mei 1911'liep te Belfast het grootste en mooiste passa166
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giersschip dat ooit gebouwd was, de „Titanic”, van stapel. Het
jaar daarop vertrok het schip, dat om zijn moderne veiligheids
maatregelen het onzinkbare schip genoemd werd, met ongeveer
2200 opvarenden voor zijn eerste reis naar New York. Er heerste
een ongekende luxe aan boord, er waren een zwembad, een palmen
tuin, een tennisbaan en een restaurant, maar in de reddingsboten
was slechts plaats voor de helft van de opvarenden.
Op Zondag 14 April kwam het schip in de zone van de ijsbergen;
het voer echter met grote snelheid verder om in een recordtijd
in New York te arriveren.
Om 11 uur 40 ’s avonds botste het schip tegen een ijsberg. On
middellijk werden de waterdichte deuren gesloten en de passa
giers, die een lichte schok hadden gevoeld, gingen voort met
hun vermaak. Uiterlijk was alles in orde, maar onder water was
de scheepswand over een lengte van 100 meter opengereten en
het water stroomde met zo’n kracht naar binnen dat de pompen
het niet konden bij houden.
Toch maakte men zich niet dadelijk ongerust, de zee was spiegel
glad en het schip was immers onzinkbaar. Spoedig zond de mar
conist Phillips het CQD uit (zoals je ziet geen SOS) met een
opgave van de positie van het schip. Verscheidene schepen, die
echter tamelijk ver verwijderd waren, hoorden de noodkreten van
het zinkende schip en spoedden zich er heen.
Eén schip was slechts vijftien mijlen verwijderd, het was de
„Californian”. Het had echter maar één marconist aan boord,
die vijftien minuten voor het seinen van de „Titanic” zijn dienst
beëindigde en ging slapen, waarop hij het volste recht had.
Zodoende hoorde de marconist van de „Californian”, die anders
ongetwijfeld de grootste scheepsramp aller tijden had kunnen
voorkomen, het noodsein niet.
Er was ruimschoots tijd in de reddingsboten te gaan, maar de
passagiers wilden het veilige, warme schip niet verlaten. Toen
zonk de voorsteven steeds dieper en was het vrijwel onmogelijk
de boten uit te laten, het licht ging uit en het schip stak rechtop
uit het water en zonk toen weg in de diepte, voordat de andere
schepen het hadden kunnen bereiken. Dit geschiedde 2.20’s nachts
en honderden mannen, vrouwen en kinderen, met reddingsgordels
om, streden de doodsstrijd in het ijskoude water en mijlen ver
was het helse geschreeuw van deze gedoemden te horen.
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Anderhalf uur later bereikte het eerste schip de plaats, waar
de „Titanic” gezonken was: er viel geen spoor meer van te be
kennen;' maar op het water dreven de honderden lijken van de
passagiers en bemanning, doodgevroren door de hevige koude.
Slechts 712 van de 2200 opvarenden hebben de ramp overleefd.
Vrijwel de gehele bemanning, inclusief den kapitein en marconist
Phillips, heeft tot het laatste ogenblik op zijn post gestaan; de
zender bleef ook tot het laatst in werking.
De wereld had een les gehad en beijverde zich door allerlei maat
regelen en voorschriften de veiligheid op zee op radiogebied te
verzekeren.
Tegenwoordig hebben alle grote schepen drie of vier marco
nisten, zodat permanent op 600 meter naar eventuële noodseinen
geluisterd kan worden.
Ieder half uur zwijgen gedurende drie minuten alle scheepszenders opdat er geen SOS door storing van andere zenders
verloren kan gaan en tijdens deze zendpauze luisteren op de
hele wereld de schepen naar eventuële noodseinen.
Op kleinere schepen, waar een öf twee marconisten aan boord
zijn, gebruikt men vaak een automatisch alarmtoestel, dat, in
dien een SOS-sein wordt ontvangen, automatisch in de radiohut,
op de brug en bij den machinist een bel doet rinkelen, ook wanneer
de marconist slaapt.
De marconisten hebben het zeer druk. Ze moeten de hele dag
beursberichten opnemen, telegrammen opnemen en wegseinen,
weerberichten en tijdseinen opnemen, mededelingen doen aan de
scheepvaartmaatschappijen, nieuws voor de scheepskrant ont
vangen en radiopeilingen verrichten. De radiopeiling vormt een
belangrijk navigatiemiddel en wordt gebruikt naast het bepalen
van de positie met de sextant. Een raamantenne heeft richteffect.
Vallen de golven loodrecht op het raam, dan is de ontvangst op
zijn zachtst, vallen ze langs het raam, dat is dus als het raam
en de zender op één lijn liggen, dan is de ontvangst op zijn
hardst. Voor peilingen gebruikt men een speciale soort van raam
met een zeer scherp richteffect. Door te peilen op twee kuststations, waarvan de marconist de positie kent, kan deze nauw
keurig de geografische positie van zijn schip bepalen.
De moderne schepen zijn met prachtige zenders uitgerust en
onderhouden op alle golflengten, ook op de korte golf, het ver168

keer met alle plaatsen ter wereld. Meestal wordt er met telegrafie
gewerkt, maar ten behoeve van de passagiers hebben veel schepen
ook telefoniezenders.
Een grote vooruitgang is een ander product van de radiotechniek:
het echolood. Onder het schip is een soort luidspreker gemon
teerd, die een geluidstrilling naar beneden zendt, deze wordt
teruggekaatst en bereikt het schip weer. Daar men de voort
plantingssnelheid van geluid in water kent, weet men uit het
tijdsverschil tussen uitzeilden en ontvangen de diepte er van. Bij
de moderne apparaten kan men deze diepte zonder rekenwerk
dadelijk op een in meters en vadems ingedeelde schaal aflezen.
Het omslachtige peilen met een kabel met een gewicht er aan
vervalt hierdoor.
Het is voor een niet gering deel aan de radio te danken, dat de
„gevaarkans” op zee in dertig jaren tot één vijfde is teruggebracht.
Ook heeft de radio veel tot de ontwikkeling van de luchtvaart
bijgedragen ; zo berust het blindvliegen in hoofdzaak op de radio.
De vliegtuigen, die, evenals de schepen, bepaalde golfbanden
tot hun beschikking hebben, zijn uitgerust met makkelijk hanteeren bedicnbare zenders en ontvangers, daar niet altijd een aparte
marconist aan boord is. De vliegtuigen ontvangen weerberichten
en kunnen evenals de schepen in contact blijven met de grond
stations, zodat b.v. maatregelen voor landen genomen kunnen
worden. Van veel meer belang dan bij de scheepvaart is hier de
radiopeiling. Allereerst kunnen de vliegtuigen door het richteffect van hun raamantenne hun positie bepalen. Vaak geschiedt
dit ook door twee grondstations, die samen door peiling de positie
kunnen vaststellen en deze dan aan het vliegtuig seinen. Daar
vliegtuigen zich veel sneller verplaatsen en meestal boven land
zijn, moet de peiling veel vlugger en nauwkeuriger geschieden
dan bij de scheepvaart.
Verder kunnen de modern uitgeruste vliegtuigen blind (zonder
enig „zicht”) vliegen en landen. Op de grond staat een aantal
radiobakens, te onderscheiden in merkbakens en koersbakens.
De merkbakens zijn naar boven gerichte zenders, die een in
toonhoogte veranderende janktoon uitzenden. Jdet vliegtuig dat
wil landen, vliegt op een bepaalde hoogte, die men kan aflezen
op de hoogtemeter in de richting van het vliegveld, dat het vlieg169
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tuig op de gewone wijze peilt. Op enige kilometers van het
vliegveld hoort de piloot aan een korte janktoon dat hij over
bepaalde opeenvolgende merkbakens vliegt; uit het karakter van
de korte janktonen van de merkbakens kan de piloot opmaken
waar hij zich ongeveer bevindt. Nu moet de piloot weten langs
welke koerslijn hij moet vliegen om precies op het vliegveld te
komen. Dit hoort hij aan het koersbaken, dat twee soorten sig
nalen uitzendt, de ene soort is een combinatie van punten die
in een bundel, welke aan één kant van de koerslijn valt, wordt
uitgezonden, de andere soort is een combinatie van strepen en
wordt in een bundel aan de andere kant van de koerslijn uitge
zonden. Precies op de koerslijn hoor je beide uitzendingen, om
dat de bundels elkaar daar raken; daar de punten de pauzes
tussen de strepen nèt opvullen, hoor je daar een constante fluit
toon.
Wil een piloot nu bij slecht zicht blind landen, dan doet hij de
koptelefoon om en vliegt in de omgeving van het vliegveld tot
hij merkt in een van de twee bundels van het koersbakcn te
zijn. Hoort hij punten dan weet hij, dat hij b.v. links van de
koerslijn is, hij stuurt dan naar rechts tot hij de onafgebroken
fluittoon hoort en blijft doorvliegen, zodat hij steeds de fluittoon
blijft horen. Elke afwijking uit de koerslijn hoort hij onmiddel
lijk aan de verandering van de fluittoon.
Hij vliegt op een hoogte van b.v. 50 meter langs de koerslijn
en hoort dan dóór de fluittoon van het koersbaken bij het over
vliegen van de merkbakens de janktonen, die hem precies aan
geven, hoever hij van de plaats waar hij moet landen, verwijderd
is. Tenslotte hoort hij. dan een signaal van een merkbaken dat
hem aangeeft dat hij de kist moet laten zakken. Op onze Neder
landse vliegvelden werden dergelijke bakens met veel succes
gebruikt. Hoewel het geheel uit het bovenstaande nogal eenvoudig
lijkt, is het ontwerpen van zo’n bakensysteem bijzonder moeilijk.
Een interessante en geheel andere toepassing van radio bij de
luchtvaart is het draadloos besturen van vliegtuigmodellen. Als
in Amerika een nieuw vliegtuig wordt ontworpen, dan constru
eert men vaak eerst een model, b.v. op 1/io van de ware grootte,
gehéel op schaal, uitgerust met kleine benzine-motoren. Een
dergelijk model komt in alle vliegeigenschappcn volkomen over
een met een groot vliegtuig, waarvan de bouw véél langer duurt
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en veel meer geld kost. In het model is een ontvanger gemonteerd,
die het vliegtuig bestuurt. Verder bevindt zich in het model een
aantal zelf registreerende meetinstrumenten, die tijdens de vlucht
de vliegeigenschappen optekenen. Van een zender op de grond uit
kan men het draadloos bestuurde vliegtuig alle mogelijke proeven
en stunts laten ondergaan. Een groot voordeel is ook dat er geen
kans is op persoonlijke ongelukken bij duikvluchten b.v.
Bij de meteorologie gebruikt men voor waarnemingen in de zeer
hoge luchtlagen de zgn. „radiosonde”, d.i. een kleine ballon,
waaronder een miniatuurzender en een aantal meteorologische
instrumenten hangen. De aanwijzingen van deze instrumenten
worden door de zender automatisch uitgezonden en op de grond
vangt men de waarnemingen op. Ook in ons land gebruikt men
dagelijks de radiosonde.
Je ziet tot welk een uitgebreide toepassing de radio-techniek
heeft geleid. Radio voor de veiligheid op zee en in de lucht, radio
als communicatiemiddel tussen alle delen der wereld, radio als
brenger van cultuur in de vorm van muziek, kerkdiensten en
lezingen, radio als nieuwsbron, radio als amusement, de radio
techniek toegepast bij televisie, beeldtelegrafie, geluidsverster
kers, gramofoon, meteorologie en vooral niet te vergeten: de
radio als een voortreffelijke hobby voor jongens.

J
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Zelfs Jules Verne, die zich in zijn wonderreizen met vooruit
ziende blik aan de meest fantastische voorspellingen waagde,
was het niet gegeven ons een wereld te toveren met toestellen,
die over grote afstand beelden konden overbrengen. Toch is dit
zeer begrijpelijk, indien je bedenkt dat Jules Verne steeds een
dankbaar gebruik maakte van wetenschappelijke ideeën en uit
vindingen van zijn tijd, die, hoewel ze vaak alleen nog maar
op papier bestonden, door hem op geniale wijze in zijn boeken in
practijk gebracht werden. Nimmer verzuimde hij een populaire
verklaring er van te geven. Televisie was er in zijn tijd in het
geheel niet; met beeldtelegrafie had men al eens geëxperimen/ teerd, maar op zo beperkte schaal, dat Jules Verne er waarschijn
lijk nooit van gehoord had, vandaar dat zijn boeken er over
zwijgen.
Alleen de oude sprookjesschrijvers gewagen van een soort televisie-apparaat: de toverspiegel stelde sprookjesprinsen en -prin
sessen in staat er in te zien, wat zich vèr van hun toverslot afspeelde; theoretische verklaringen, die trouwens in sprookjes niet
thuis horen, ontbraken natuurlijk.
Het verschil tussen beeldtelegrafie en televisie is het volgende:
beeldtelegrafie beoogt het al of niet draadloos overbrengen van
een stilstaand, beeld, terwijl bij televisie de overdracht van een
bewegend beeld en dan meestal draadloos plaats vindt.
De volmaaktste beeldoverbrenging levert ons oog. De ooglens
projecteert een beeld op ons netvlies, dat uit enige millioenen
miniatuur-fotocellen, de gezichtscellen, bestaat. Als je een foto
in een boek en vooral in een krant goed bekijkt (b.v. met een
loupe), zie je, dat deze is opgebouwd uit een groot aantal puntjes,
de beeldpunten, die tezamen het raster vormen.
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Bij een krantenfoto bedraagt het aantal beeldpunten ongeveer
vijf per mm2, de foto’s in dit boek hebben 36 beeldpunten per
mm2. Hoe minder beeldpunten per mm2, hoe grover, hoe meer
beeldpunten, hoe fijner het raster is.
De foto’s in dit boek zijn scherper en duidelijker dan die van
een krant, dit zit in het fijnere raster: een fijner raster geeft
een scherper en dus duidelijker afbeelding, hetgeen vooral be
langrijk is voor beeldtclegrafie en televisie.
Het beeld is op de foto ontleed, in beeldpunten, die al naar gelang
de foto ter plaatse zwart, grijs of wit is, overeenkomstige tinten
hebben. Ook in ons oog wordt het beeld ontleed in beeldpunten;
ieder van de gezichtscellen neemt nl. een stukje van het gehele
beeld voor zijn rekening en via de gezichtszenuw wordt aan de
hersens „overgeseind” of het beeld op de plaats van die gezichts
cel wit, grijs dan wel zwart is. Het waarnemen van kleuren schakelen we even uit.
Al die millioenen gezichtscellen zenden dergelijke telegrammen
naar de hersens, waar ze gecombinéerd worden en ons de gewaar
wording geven, dat we een bepaald beeld „zien”. Door het grote
aantal gezichtscellen krijgen we een beeld met een enorme rasterfijnheid. Als bewijs voor het bestaan van een raster in het oog
dient het feit, dat we op een zekere afstand van een afgedrukt^
foto de rasterpunten niet meer als afzonderlijke punten zien maar
als een witte, grijze of zwarte massa. Op één gezichtscel valt
dan het beeld van een of meer beeldpunten met daartussen wit
en daar de gezichtscel slechts reageert op de totale belichting,
zien we één egale tint.
'
Wat beeldtelegrafie en televisie betreft, zouden we op dezelfde
wijze als in ons oog te werk kunnen gaan. Stel je een vierkant
voor met een aantal, laat ons zeggen duizend, foto-electrische
cellen. Op dit vierkant projecteren we een beeld, b.v. van een x
radiomast; het geheel vormt een enorp oog met i.p.v. het net
vlies een vierkant met fotocellen. Elke fotocel veroorzaakt een
stroom, waarvan de sterkte afhankelijk is van het licht of donker
zijn van het stukje beeld op de plaats van die fotocel. De zender
hebben we gehad, nu de ontvanger. Deze bestaat uit eenzelfde
vierkant met i.p.v. fotocellen duizend kleine lampjes. Ieder lamp
je is via twee draden verbonden met een fotocel en wel zó, dat
een fotocel op een bepaalde plaats van het vierkant in de zender
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verbonden is met een lampje op dezelfde plaats van het vierkant
aan de ontvangzijde. Alle lampjes lichten op, die welke ver
bonden zijn met fotocellen, waarop veel licht valt, branden hel,
de andere heel zwak. Op het ontvangraam geven deze verschil
lend brandende lampjes een grove afbeelding van de zendmast,
grof, omdat het aantal beeldpunten klein en dus het raster grof
is.
Om een behoorlijk beeld te krijgen, zou je wel tienduizend fotocellen, een gelijk aantal lampjes en evenveel leidingen nodig
hebben, hetgeen, vooral voor lange afstanden, onoverkomelijke
technische moeilijkheden zou opleveren. Het hier beschreven sy
steem heet het tableau-systeem, dat echter alleen toepassing heeft
gevonden bij de electrische lichtkrant, een reclamemiddel, waar
bij een tableau met enige duizenden gloeilampjes door gedeelte
lijk oplichten letters en woorden vertoont.
In het voorafgaande hebben we het beeld ontleed in beeldpunten,
alle beeldpunten tegelijkertijd. Bij televisie en beeldtelegrafie
brengen we beeldpunt voor beeldpunt apart over.
Wanneer je een boek leest, dan beginnen we op de bovenste regel,
geheel links, vervolgens gaat ons oog naar rechts, daarbij elke
letter in de volgorde, waarin ze gedrukt staat, waarnemend. Aan
het einde van de regel gekomen, gaat onze blik snel naar links,
om zich een regel later weer langzaam naar rechts te bewegen.
Ons oog „tast” de hele bladzij regel voor regel en letter voor
letter af. Dit aftasten geschiedt bij beeldtelegrafie en televisie
ook, met i.p.v. ons oog een foto-electrische cel.
Willen we met beeldtelegrafie een foto overbrengen, dan leggen
we deze om een cylinder, die evenals bij de fonograaf van Edison
tegelijkertijd ronddraaien en zijwaarts gaan kan. Vlak boven
het foto-oppervlak is de fotocel aangebracht. In de fotocel is
meestal een gat, waardoor men een sterke lichtbundel op de foto
laat vallen. Al naar gelang de foto op de plaats, waar de licht
straal er op valt, licht of donker is, kaatst het foto-oppervlak meer
of minder licht terug naar de fotocel, die deze verschillende be
lichtingen in overeenkomstige stroompjes omzet. Alle punten
van de foto gaan tijdens het draaien langs de fotocel. Via ver
sterkers en telegraafkabels is de fotocel met de ontvanger ver
bonden. Aan de ontvangstkant vinden we eenzelfde cylinder,
waaromheen een vel lichtgevoelig, dus fotografisch papier is
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bevestigd. Waar bij de zender de fotocel is gemonteerd, bevindt
zich bij de ontvanger een neonlampje, dat aangesloten is op de
lijn naar de zender. Dit neonlampje werpt via een lens een straal
tje licht op het lichtgevoelig papier; de sterkte van het licht
straaltje is afhankelijk van de stroomsterkte van de stroompjes,
die afkomstig zijn van de zender en daar deze op hun beurt weer
overeenkomen met de hoeveelheid teruggekaatst licht en dus ook
met het meer of minder zwart getint zijn van de oorspronkelijke
foto, krijg je, wanneer de cylinders met gelijke snelheid rond- en
opzijdraaien, na ontwikkelen van het fotografisch papier een
getrouwe copie van de oorspronkelijke foto.
Het lichtstipje, dat door de straal van de neonlamp op het, foto
grafisch papier wordt geworpen, is 1/25 mm2 of nog kleiner, je
krijgt dus een betrekkelijk fijn raster, hetgeen de duidelijkheid
ten goede komt. Er zijn nog verscheidene andere systemen; zo
is bij het Telefunken-Karolussysteem de neonlamp vervangen
door een constant brandende booglamp, waarvan het licht vóór
het op het fotografisch papier valt, meer of minder wordt tegen
gehouden, al naar gelang de stroomsterkte klein of groot is, en
wel door twee glazen prisma’s, waartussen een zgn. Kerr-cel,
een soort condensator, gevuld met nitrobenzol is geplaatst. De
spanning over de condensatorplaatjes bepaalt de hoeveelheid
doorgelaten licht.
Niet alleen foto’s, maar ook brieven en tekeningen kunnen op
deze wijze worden overgebracht. Het draadloos overseinen levert
met de moderne zendtechniek weinig moeilijkheden op. De
stroompjes van de fotocel worden op normale wijze gemoduleerd
op de draaggolf van een zender. De radiotelegrafisch overge
brachte foto’s, die af en toe in onze dagbladen verschijnen, be
wijzen, hoever de techniek op dit gebied is gekomen. Tussen
Kootwijk en Bandoeng werden dagelijks foto’s en vooral con
structietekeningen overgeseind.
In 1843 reeds, enkele jaren na de uitvinding der telegrafie, werd
door den Schot Bain een patent aangevraagd voor het langs een
draad overseinen van tekeningen, enkele jaren later verkreeg de
Engelsman Bakewell enigszins behoorlijke resultaten. Bij de me
thoden van Bain en Bakewell werd het origineel afgetast door een
kam met een aantal metalen pennen, die bij aanraking van letters
of lijnen een stroomkring sloten. In de ontvanger beweegt een
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soortgelijke kam over een vel chemisch geprepareerd papier. De
stroomstootjes worden toegevoegd aan de kam in de ontvanger
en veroorzaken op chemisch-electrische wijze donkere verkleu
ringen op het papier.
Spoedig vond Bakewell een veel beter systeem, dat sterk overeen
komt met de moderne beeldtelegrafie. Hij paste ook twee even
snel draaiende cylinders toe.
In de zender was de cylinder omgeven door een vel bladtin, waar
op met isolerende inkt het beeld, dat overgeseind moest worden,
was getekend. Een metalen pen tastte het hele vel af; de stroom
kring, die door het contact van de metalen pen met het bladtin
werd gesloten, werd telkens, wanneer de pen over de isolerende
letters ging, onderbroken.
In.de ontvanger bevindt zich weer een cylinder met daaromheen
een vel papier; het geheel draait weer even snel als de cylinder
in de zender. Boven het papier is een schrijfstift met inkt aan
gebracht, die zo is geconstrueerd, dat de stift door een veertje
steeds tegen het papier wordt gedrukt. De stift eindigt in een
metalen anker, dat door een electromagneet, die met de zender
is verbonden, bij sluiten van de stroom wordt aangetrokken, waar
door de stift van het papier wordt afgetrokken.
Elke keer, dat in de zender de stift over een deel van een letter
of tekening tast, wordt de stroom tengevolge van de isolerende
inkt verbroken, waardoor in de zender de schrijfstift tegen het
papier wordt aangetrokken en op het papier een punt of een
streep, al naar gelang het verbreken van de stroom korter of
langer duurt, tekent. Op de wereldtentoonstelling te Londen in
1851 veroorzaakte Bakewells apparaat veel sensatie. Het grote
probleem, waardoor alle systemen in die tijd voor practisch ge
bruik op ruime schaal ongeschikt bleken, was de noodzakelijk
heid van het absoluut gelijklopen van beide cylinders, de syn
chronisatie. Zelfs met twee uurwerken als motor ontstonden nog
kleine verschillen, die de zaak bedierven.
Duizenden experimenten werden in de tweede helft van de negen
tiende eeuw op het terrein van de beeldtelegrafie uitgevoerd,
maar pas na de uitvinding der foto-electrische cel kon men op
snelle, betrouwbare en duidelijke wijze beelden overtelcgraferen.
Het probleem van de synchronisatie werd op de volgende wijze,
die we ook bij televisie zullen aantreffen, opgelost: in de zender
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wordt na elke omwenteling van de cylinder een stroomstoot op
gewekt, die in de ontvanger een electromagnetische rem op de
as van de cylinder in werking stelt, indien laatstgenoemde cy
linder te hard draait. Na elke omwenteling worden beide cylinders
dus „gelijkgezet" zoals je dat bij twee klokken kunt doen.
Beeldtelegrafie vindt, al of niet draadloos, naast het overseinen
van constructietekeningen vooral in Amerika uitgebreide toe
passing bij de politie, die op deze wijze snel foto’s en vinger
afdrukken van misdadigers over grote afstanden kan. verspreiden.
De „grote broer” van beeldtelegrafie is de televisie. Nimmer
heeft de techniek zich grootser geopenbaard, het over grote af
standen draadloos overbrengen van bewegende beelden overtrof
de stoutste menselijke fantasie.
De „vader” der televisie was een berooid, 23-jarig student.
Paul Nipkow, arm, eenzaam en onbekend, student in natuur
wetenschappen te Berlijn, vindt op Kerstavond van het jaar 1883
een geniale oplossing van een probleem, waar anderen niet aan
hadden durven denken. Terwijl anderen, bij de kaarsjes van de
kerstboom gezeten, met blijdschap in hun harten het Kerstfeest
in hun familiekring vieren, zit hij, ver van het ouderlijk huis
in Pommeren, op een bank op straat, vol van wonderlijke ge
dachten. Hij combineert met fabelachtige zekerheid natuur
kundige verschijnselen, werpt zich vol energie op de oplossing
van de steeds nieuw opkomende vragen en diep in de nacht blaast
Nipkow zijn kaars uit, hij kent de oplossing: televisie is moge
lijk en zal in de toekomst de mensheid haar verbijsterende
mogelijkheden tonen.
Nipkow leende wat geld voor een patentaanvrage. Vaktijdschrif
ten wijdden enkele artikelen aan Paul Nipkows uitvinding en
schrijvers vonden er stof in voor toekomstromannetjes. Nipkow
beschikte niet over de middelen om z’n ideeën te verwezenlijken,
zijn patent verliep omdat hij een verlenging niet kon betalen;
hij werd constructeur bij het seinwezen van de Spoorwegpn,
deed daar nog enige belangrijke uitvindingen, maar raakte ge
heel in het vergeetboek, tot het probleem der televisie door de
steeds naar vooruitgang strevende mensheid na tal van nieuwe
uitvindingen, vooral op radiogebied, weer wordt opgevat en Nip
kows oplossing tientallen jaren na 1883 juist blijkt te zijn. Pas
de laatste jaren heeft men andere wegen ingeslagen.
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Juist toen ik dit hoofdstuk schreef, las ik in de dagbladen dat
Paul Nipkow op 22 Augustus 1940 was gestorven.
Het belangrijkste onderdeel in Nipkows televisiesysteem is een
draaiende schijf, waarin langs een spiraal gaatjes zijn geboord.
Met deze schijf is het mogelijk het tafereel dat overgebracht
moet worden, af te tasten en later weer samen te stellen. Hoe
dit gebeurt, zullen we tezamen eens gaan bekijken.
Op de figuur zie je een ronde metalen schijf met kleine vier
kante gaatjes; achter de schijf is
een foto geplaatst, die ik voor de
duidelijkheid er op heb getekend.
De breedte van de foto is gelijk aan
de afstand tussen twee gaatjes, de
hoogte er van komt overeen met de
afstand van de twee uiteinden van
de spiraal. Vóór de schijf is een
foto-electrische cel gemonteerd. De
foto wordt nu fel belicht en we
laten de schijf met een motor rond
draaien. Op de tekening zie je gaatje A links boven over de
foto. Door het gaatje valt op de fotocel een straaltje licht, dat
door het stuk lucht op de foto wordt teruggekaatst. Door het
draaien van de schijf verplaatst het gaatje zich naar rechts.
Zodra de foto donkerder wordt, hetgeen het geval is bij het
uiteinde van de rechtervleugel, wordt het teruggekaatste licht
straaltje zwakker en valt er minder licht op de fotocel. Is gaatje
A geheel rechts van de foto gekomen, dan verschijnt gaatje B
weer links, maar een regel lager dan gaatje A, gaatje B be
weegt weer naar rechts. Aan het eind gekomen, begint gaatje C
de foto af te tasten en zo gaat het voort. Geheel onderaan ge
komen komt gaatje A weer en het proces herhaalt zich. Zoals je
begrijpt, wordt elk beeldpuntje en elke beeldlijn afgetast, ter
wijl de hoeveelheid teruggekaatst licht van elk beeldpunt, die
afhankelijk is van het wit, grijs of zwart zijn van het betrokken
deel van de foto, door de fotocel in een overeenkomstige electrische stroom wordt omgezet; deze stroompjes worden toege
voerd aan de ontvanger. Meestal gebeurt dit draadloos. Omdat
de fotocelstroompjes gewone laagfrequentstroompjes zijn, komt
het draadloos overzenden volkomen overeen met het zend- en
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ontvangproces bij radiotelefonie; i.p.v. een microfoon treffen we
bij televisie met de Nipkowse schijf een fotocel aan, terwijl de
luidspreker is vervangen door een neonlamp.
In de televisie-ontvanger nu vinden we dezelfde gaatjesschijf
als in de zender, die met dezelfde
snelheid ronddraait. Waar in de
zender de foto was geplaatst, heb
ben wc nu een matglazen schijf en
op de plaats van de fotocel een
neonlamp, die de in sterkte ver
anderende stroompjes van de foto
cel omzet in overeenkomstig vari
ërend licht.
In de ontvanger heeft een omge
keerde werking als in de zender
plaats: door de gaatjes beweegt
over het matglazen ruitje een lich
tend puntje, zoals in de zender de foto wordt afgetast, regel
voor regel en beeld na beeld. Daar de schijven synchroon lopen,
zal het lichtende puntje in het midden van het matglas zijn,
wanneer in de ontvanger nèt de middelste beeldpunt wordt af
getast. Is een beeldpunt op de oorspronkelijke foto wit, dan is
het lichtpuntje helder wit, is een beeldpunt zwart, dan is er geen
lichtpuntje; grijze beeldpunten geven een zwak lichtpuntje.
Goed, zul je zeggen, maar wat zie je nu, een bewegend en van
helderheid veranderend lichtpuntje, maar toch geen heel beeld?
Toch wel, als we de snelheid van de motor opvoeren tot twintig
toeren per seconde, dan wordt twintig maal per seconde het
gehele beeld afgetast en zal het lichtpuntje zich twintig maal
per seconde over het hele matglazen ruitje bewegen. Dat is nog
geen volledig beeld hè? Maar. . . . had ons oog niet de eigen
schap om een beeld gedurende 1/io seconde vast te houden? We
hebben deze traagheid van het oog reeds bij de klankfilm ont
moet. Hier is de traagheid de ontbrekende schakel, die in het
televisiesysteem ontbrak. Door de grote snelheid en de traag
heid van het oog nemen we op het matglazen ruitje een volledig
beeld waar, dat weliswaar een tamelijk grof raster heeft, maar
dat toch volkomen overeenkomt met de oorspronkelijke foto.
Een stapje verder is de overbrenging van een bewegend beeld:
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op de plaats van de foto komt dan een lens, die van het tafereel,
dat uitgezonden moet worden, een beeld werpt op de Nipkowse
schijf. De moeilijkheid van het synchroon-lopen werd op dezelfde
wijze opgelost als bij de beeldtelegrafie: in de zender werd na
elke omwenteling van de schijf een stroomstoot uitgezonden, die
een tandrad, toonrad genoemd, op de as van de schijf in de
ontvanger via een electromagneet afremde als het zaakje te
hard liep.
Omstreeks 1920, toen de radiotechniek versterkers en zenders
had gebracht, begon men weer te experimenteren met televisie.
Op 7 Juni bracht Arthur Korn een primitieve televisieverbinding
tussen Europa en Amerika tot stand. De voornaamste onder
zoekers op dit gebied waren na 1920: von Ardenne, Mihaly,
Karolus en Baird. De televisie met Nipkowse schijven, die wegens
het grove raster grofrastertclevisie genoemd wordt, gaf aardige
resultaten, maar daar bleef het ook bij. De Nipkowse schijf werd
door sommige onderzoekers vervangen door andere beeldontleders: spiegelrad, spiegelschroef, spiegeltrommel, draaiende
prisma’s en trillende spiegels waren het resultaat van langdurige
experimenten. Het waren steeds kleine verbeteringen, maar het
wachten bleef op betere uitvindingen. Het grote bezwaar van
alle genoemde systemen was de mechanische traagheid van de
bewegende delen, zoals de Nipkowse schijf, spiegelkransen e.a,
Om tot een betrekkelijk fijn raster te komen, moest men zeer
snel lopende motoren toepassen, waardoor het probleem der syn
chronisatie steeds moeilijker werd.
Neen zo kwam men er niet, televisie zonder mechanische midde
len, dus zuiver electrische televisie kon, door de enorme snel
heden der electriciteit de oplossing brengen. Toch was er reeds
in 1897 door Ferdinand Braun een apparaat geconstrueerd, dat
aan alle eisen voldeed, maar dat had men niet in de gaten, tot
in 1930 von Ardenne het apparaat, dat Braunse buis of kathodestraalbuis heet, in televisie-ontvangers toepaste, hetgeen een grote
stap in de goede richting betekende: televisie-ontvangst zonder
mechanische middelen, het neusje van de zalm!
Hoe de Braunse buis, die in alle moderne televisie-ontvangers
wordt gebruikt, werkt, zullen we samen nagaan.
De tekening geeft een vereenvoudigde voorstelling van de buis,
die van glas en trechtervormig is. De lengte is bij de verschil180
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zie je de glocikathode,
zoals we die ook in een
wisselstroomlamp vinden, die electronen uitzendt, welke met een
snelheid van enkele tienduizenden kilometers per seconde naar
de anode vliegen. Deze heeft nl. een hoge positieve spanning
(van enige duizenden volts) t.o.v. de kathode en trekt de nega
tieve electronen aan. Doordat de anode doorboord is, vliegen de
electronen door het gat in de anode naar het einde van de buis,
waarop een laagje chemicaliën zit, dat de eigenschap heeft op
te lichten als er electronen tegen botsen. Dit laagje chemicaliën
vormt het scherm, waarop het beeld verschijnt. Een scherm met
zinksilicaat geeft groen licht, zink-cadmiumsilicaat geel, calciumwolframaat blauw licht. Op het scherm verschijnt tengevolge van
de electronenbundel dus een lichtend puntje. Tussen de kathode
en anode is een cylindertje aangebracht, dat enigszins overeen
komt met het rooster van een radiolamp. Geven we dit rooster een
negatieve spanning, dan worden de negatieve electronen afge
stoten en, daar de bundel door het cylindertje wordt omringd,
is het resultaat, dat de bundel electronen tot een dunnere bundel
wordt samengedrongen, waardoor het lichtpuntje op het scherm
veel kleiner wordt en dus minder licht geeft. Op de cylinder, die
we naar haar uitvinder Wehnelt-cylinder noemen, sluiten we onze
televisie-ontvanger aan, zoals we bij het oude systeem de neon
lamp op de ontvanger aansloten. Het gevolg is dat door de steeds
veranderende spanningen op de Wehnelt-cylinder het lichtpuntje
steeds overeenkomstig van lichtsterkte verandert. Nu moeten we
echter, net als met een Nipkowse schijf, het lichtpuntje over het
scherm laten bewegen. Dit bereiken we met twee stel afbuigplaatjes, die loodrecht t.o.v. elkaar staan opgesteld.
We bepalen ons eerst tot het rechtse stel afbuigplaatjes. Het
lichtpuntje staat op het midden van het scherm. Nu geven we
het bovenste plaatje een positieve spanning. Het gevolg is, dat,
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daar negatief en positief elkaar aantrekken, de electronenbundel
naar boven wordt afgebogen en het lichtpuntje dus op het boven
ste deel van het scherm komt. Door het onderste plaatje een
negatieve spanning te geven, ondersteunen we het afbuigen nog,
negatief en negatief stoten elkaar af. zodat de electronen nog
meer naar boven worden afgebogen en het lichtpuntje nog hoger
komt. Van de grootte van de aangelegde spanning hangt het af.
in welke mate de electronenbundel afgebogen wordt. Laten we
de spanning van de plaatjes, bij het bovenste in positieve zin, bij
het onderste in negatieve zin, langzaam oplopen, dan rijst ons
puntje op het scherm, laten we de spanning afnemen, dan daalt
het. Geven we vervolgens het onderste plaatje een oplopende
positieve spanning en het bovenste een oplopende negatieve, dan
wordt de bundel naar onderen afgebogen, zodat het lichtpuntje
tot onderaan het scherm daalt.
Door dit telkens laten toe- en af-nemen en omkeren van de
spanning, kunnen we het lichtpuntje stèeds op en neer over het
scherm laten gaan. Passen we het voorgaande toe op het linker
stel afbuigplaatjes, dan gaat de bundel horizontaal heen en weer.
Het lichtpuntje moet evenwel eenzelfde beweging maken als
over het matglas bij een ontvanger met een Nipkowse schijf,
dus van links op de bovenste regel van het scherm langzaam
naar rechts aan het eind gekomen bliksemsnel naar links en dan
weer langzaam naar rechts, maar nu een regel lager, geheel
onder aan het beeld gekomen weer snel naar links boven.
Stel dat we een beeld ontvangen, dat uit 180 beeldregels of
beeldlijnen bestaat en dat we 25 beelden per seconde op vangen.
Deze getallen had men bij televisie omstreeks 1934. Per seconde
dus 180X25 beeldlijnen = 4500 beeldlijnen. Laten we 4500
maal per seconde de spanning op het linker stel plaatjes oplopen
en plotseling afnemen (dit laatste om een bliksemsnel van rechts
naar links gaan van de bundel te verkrijgen), en 25 maal per
seconde hetzelfde gebeuren bij de rechtse afbuigplaatjes, dan
beweegt het puntje precies zoals we het wilden hebben.
Aardig is de wijze waarop de oplopende en plotseling afnemende
spanningen kunnen worden verkregen. De stroom van een plaatstroomapparaat stroomt door een weerstand, waardoor een con
densator geleidelijk wordt geladen, waardoor de spanning over
de condensator langzaam oploopt. Parallel aan de condensator
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staat een neonlamp, die de eigenschap heeft bij een zeker span
ningsverschil, b.v. 30 volt tussen de platen, plotseling op te
lichten. Is de spanning over de condensator 30 volt geworden,
.dan wordt hij plotseling ontladen, zodat de spanning o volt
wordt door het oplichten van de lamp, die dan de gehele lading
van de condensator verbruikt. De condensator laadt zich dan
weer langzaam op, bij 30 volt wordt hij weer ontladen door de
neonlamp. De snelheid van het op- en ontladen is eenvoudig door
vergroting of verkleining van de condensator te regelen.
De spanningen noemt men kieptrillingen, daar het verloop er van
overeenkomt met het stromen van water uit een driehoekig bakje,
waaraan een gewicht hangt. Laat je water in het bakje lopen,
dan kiept het, als het tot een bepaalde hoogte gevuld is, om,
zodat plotseling al het water er uitloopt. Dan wipt het terug
om weer vol te lopen. Zoals je ziet, lijkt het hele geval precies
op de condensator, die langzaam wordt geladen en zich plotse
ling ontlaadt.
De grote voordelen van de kathodestraalbuis zijn de traagheidloze werking en de grotere lichtsterkte. In televisie-ontvangers
wordt hij dan ook zonder uitzondering toegepast. In de zender
gebruikte men aanvankelijk nog de Nipkowse schijf. Een grote
vooruitgang vormde evenwel het tussenfilmprocédé. Het tafe
reel dat men wil opnemen, wordt dan eerst met een gewone film
camera opgenomen, de film wordt in slechts twintig seconden
ontwikkeld, gefixeerd, gespoeld en gedroogd, daarna gaat de
film door de zender met Nipkowse schijf, hetgeen nu veel mak
kelijker is, omdat het over te zenden beeld veel kleiner is en
veel sterker belicht kan worden. Vervolgens wordt de film weer
schoongemaakt, er wordt een nieuwe lichtgevoelige laag op aan
gebracht, waarna hij weer door de filmcamera loopt. In Duits
land heeft men op deze wijze televisie-uitzendingen met 180 en
240 beeldlijnen gehouden.
De grootste sprong van de laatste jaren op televisiegebied was
de uitvinding van de iconoscoop door den even knappen als vol
hardenden Amerikaansen natuurkundige Zworykin, die na tien
jaren ingespannen laboratoriumarbeid de wereld een „electrisch
oog” schonk, dat in de zender de Nipkowse schijf op veel vol
maakter wijze verving, omdat het zonder mechanische middelen
werkj.
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Het is een kathodestraalbuis met i.p.v. een scherm een dunne
micaplaat, de mozaïekplaat, die aan één kant geheel met zilver
bedekt is, terwijl de andere zijde bedekt is met enige millioenen
van elkaar geïsoleerde zilverbolletjes, die door toevoeging van
caesium lichtgevoelig zijn gemaakt. Valt er licht op zo’n zilverbolletje, dan zendt het electronen uit en wordt dus positief ge
laden; de grootte van de lading is weer afhankelijk van de
hoeveelheid licht. Met de zilverlaag op de andere kant vormen
al die zilverbolletjes kleine condensatortjes, die door een electronenbundel, welke nét zo heen en weer beweegt als in de Braunse
buis, worden ontladen. Op de mozaïekplaat werpt men met lenzen
een beeld van het tafereel dat men wil uitzenden, de plaat wordt
afgetast, de zilverbolletjes worden stuk voor stuk en regel voor
regel ontladen, de stroomstootjes moduleren, na versterkt te zijn,
de zender, via de ether belanden de radiogolven in de ontvanger
op de Wehnelt-cylinder, ziedaar het verloop van moderne tele
visie. Ingenieuze schakelingen bewerkstelligen het synchroonlopen van beide electronenbundels. Daar de stroomstootjes een
vrij hoge frequentie hebben, moeten de televisie-uitzendingen op
zeer hoge frequenties en dus op ultra-korte golflengten ge
schieden: de uitzendingen hebben nl. meestal een golflengte van
zes meter. Zenders, die op deze golflengte werken, hebben het
grote bezwaar een beperkte reikwijdte te hebben. Omdat de ultra
korte golven zich rechtlijnig voortplanten en dus niet de krom
ming van de aarde volgen, zijn ze in het algemeen slechts binnen
de gezichtseinder van de zendmast te ontvangen, d.i. binnen een
straal van 30 a 40 km. Zelfs in een klein land als het onze zou
men een groot aantal kostbare zenders nodig hebben.
De televisie-ingenieurs kunnen tevreden zijn over hun werk, de
televisie is er. Ze is in staat revues, toneelstukken, modeshows,
films, reportages, sportgebeurtenissen en orkesten op een
schermpje in de huiskamer te brengen; de beelden zijn, zoals ik
zelf bij televisiedemonstraties heb kunnen constateren, behoorlijk
en te vergelijken met smalfilmprojectie.
En ondanks dit alles, wacht het publiek nog altijd op haar.
Waarom! Wel, er zijn verschillende redenen. De televisie heeft
een otuneedogenloze concurrent in de film met haar veel meer ge
raffineerde en volmaakte opnametechniek en de grotere, scherpere
lichtsterker en contrastrijker beelden.
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Een ander nadeel is de noodzakelijkheid van het onafgebroken
naar een klein beeld turen in een kamer met gedempt licht,
hetgeen spoedig vermoeit. Iets anders doen tijdens televisie-ontvangst, zoals bij radio, is onmogelijk. De ontvangers zijn buiten
gewoon ingewikkelde en kostbare apparaten met 20 a 30 lampen.
Eens zal de televisie alle mensenharten veroveren, zoals de radio
dit deed, de grote vraag is alleen: wanneer en hoe?
Tot slot een enkel woord over televisie-uitzendingen zoals deze
in Amerika plaats vinden.
Een dansorkest speelt onder een helle verlichting in de televisie
studio. Voor het orkest staan twee verrijdbare iconoscoopcamera’s,
elk bediend door een cameraman. In de hulpstudio, van de eigen
lijke studio gescheiden door een geluiddichte glazen wand, zitten
geluidsingenieurs. de beeldmixer (menger) en de regisseur, die
telefonisch aanwijzingen geeft: „Close-up van den drummer”
klinkt het in de telefoon, de iconoscoopcamera rijdt tot vlak voor
den drummer, de cameraman stelt zijn lenzen in en krijgt even
later het sein „Leader en saxofoons”; hij rijdt iets achteruit, laat
de camera langzaam draaien, Leader en saxofonisten verschijnen
in het beeld. Een tweede camera zorgt voor de totaal-opnamen.
„Opname hele orkest” en de tweede camera stelt in op het hele
orkest, de beeldmixer achter de glazen ruit laat het beeld van
de camera geleidelijk in dat van de andere overgaan.
In het zendstation zitten mannen op hun post achter de vele
controle- en meetinstrumenten, beeld en geluid worden nauw
keurig geregeld, alvorens door de zendlampen in machtige hoogfrequentenergie omgezet te worden.
In de rustige, gezellige zitkamer is de familie voor de ontvanger
geschaard. Na een toneelstuk te hebben aanschouwd, volgen ze
thans het musiceren van het orkest: voor Paul Nipkow in 1883
op zijn bank een fantastisch visioen, voor de mens van 1940,
genesteld in zijn fauteuil nuchtere werkelijkheid: beelden uit
de lucht....
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HOOFDSTUK XIV

Algemene wenken, plaatstroomapparaat voor luidspre-

kerbekrachtiging, bouw Reisz-microfoon, kleurcode voor

weerstanden, electrische guitaar, radioliteratuur, radio
niet alleen als hobby, Engelse en Duitse radiotermen,

lampgegevens- en vergelijkingstabellen.

Ter afsluiting van het boek nog een aantal practische wenken,
In de eerste plaats het onderhoud van een accu. Het opladen
van een accu geschiedt met een accu-laadinrichting, die in de
handel verkrijgbaar is, terwijl ook radiowinkels tegen lage prijs
de accu voor je opladen. Om te controleren of de accu weer op
geladen moet worden, kun je een zgn. ,,zuurweger” gebruiken,
waarin de stand van een drijvertje het soortelijk gewicht van het
zwavelzuur aangeeft. Daar dit soortelijk gewicht afhankelijk is
van meer of minder geladen zijn van de accu zie je dadelijk of
de accu moet worden opgeladen.
Een accu mag nooit kortgesloten of te zwaar belast worden,
omdat daardoor de platen kapot gaan. Is een deel van de vloeistof
verdampt dan moet je de accu met gedestilleerd water bijvullen.
Gebruik geen leidingwater, want dat is niet zuiver genoeg. Het
zwavelzuur behoef je niet aan te vullen. Overigens staan op dc
meeste accu’s gebruiksvoorschriften.
Een handige methode om je plaatstroomapparaat met de ont
vanger of versterker te verbinden is het gebruiken van vceladerig snoer met verschillend gekleurde aders.
Stel dat je een wisselstroomontvanger met het plaatstroomappa
raat wilt verbinden. Je hebt dan vier aders nodig, één voor de
+300 of 250 volt, één voor de —leiding en twee voor de gloeistroom; vaak'kun je één gloeistroomleiding reeds in het p.s.a.
aansluiten op de —leiding. Aan de uiteinden van het veeladerig
snoer soldeer je twee „verlooppluggen”, die de vorm van een
lampsokkel hebben. De plaatpennen dienen voor de +300 volt, de
roosterpennen voor de —leiding en de gloeidraadpennen voor de
4 volt gloeistroom.
Aan de opstaande kanten van plaatstroomapparaat en toestel
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bevestig je twee chassislampvoeten, waarvan de pennen met de
onderdelen verbonden worden. I.p.v. verlooppluggen kun je ook
lampvoeten van gesneuvelde lampen toepassen. Dergelijke veeladerige snoeren met verlooppluggen kun je natuurlijk ook ge
bruiken tussen een toestel en een versterker of tussen een toestel
en een luidspreker met bekrachtigingsspoel.
Het bezit van een meetinstrument is zeer nuttig om gloei-anode,
negatieve roosterspanningen e.a. te controleren. Om spanningen
te meten, schakel je de voltmeter parallel aan de punten, waar
tussen je de spanning wil meten. De -(-aansluiting van de meter
komt aan het punt met positieve spanning, de —aansluiting aan
een punt, dat een lagere positieve of negatieve spanning bezit of
neutraal is (aarde). Het beste zijn draaispoelmeters, omdat de
goedkopere weekijzerinstrumenten door hun kleine weerstand de .
spanning over punten, waartussen een kleine stroom loopt, foutief
aanwijzen.
Om stroomsterkten te meten nemen we de milli-ampèremeter in
serie op. In de handel zijn gecombineerde meetinstrumenten,
waarmee je door middel van voorschakelweerstanden de meest
uiteenlopende stroomsterkten en spanningen kunt meten.
Vooral bij grote versterkers is het opnemen van een milli-ampère
meter in de plaatleiding van de eindlamp(en) wenselijk om te
kunnen controleren of de stroomsterkte niet te groot voor de
lamp is.
Je mag meters nooit verkeerd aansluiten of overbelasten, daar ze,
en dit geldt vooral voor draaispoelmeters, gemakkelijk defect
raken.
Inductie-vrije condensatoren die voor ontkoppeling gebruikt
worden hebben aan één kant vaak een zwarte band, of de letters
O.F. en ook wel het woord „Ground”. Deze kant moet geaard
worden, sluit ze dus niet anders aan.
Hier volgen enkele regels, waar je je in je eigen belang aan moet
houden.
1. Zorg dat je werktafel zo ordelijk mogelijk is, opdat je niet
naar onderdelen en gereedschap behoeft te zoeken.
2. Werk je naar een principeschema, teken dit dan over en
kras elke gemaakte verbinding door.
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Monteer solide en netjes, want een slechte montage veroor
zaakt tal van narigheden.

4-

Mors bij solderen nooit met vet, gebruik zo weinig mogelijk
soldeer en vet, laat je soldeerbout nooit onnodig aanstaan
en controleer elke las op stevigheid.

5- Gooi je montagedraad niet weg, want je kifnt het nog vele
malen gebruiken.

6.

Plaats je onderdelen niet lukraak op het chassis, maar over
weeg de gunstigste opstelling.

7- Kort zo min mogelijk de draaduiteinden van condensatoren
en weerstanden in, omdat je deze onderdelen dan later
mjsschien niet meer kunt gebruiken.

8. Verwissel nooit de + en — aansluiting van een electrolytische condensator.
9-

Houd rooster- en plaatleidingen, vooral van hoogfrequenten detectortrap, zo kort mogelijk, monteer ze niet evenwijdig en houd ze zo ver mogelijk van elkaar verwijderd.

io.

Controleer de verbindingen van je ontvanger of versterker
vóór het in bedrijf stellen op eventuële fouten en sluit op
de gloeidraadpennen der lampvoetjes een 4 volts lampje aan
(ook de plaatstroomlamp zolang verwijderen).
Sluit nooit iets kort, want dit kan je je plaatstroomlamp of
andere onderdelen kosten.
Laat de ontvanger nooit genereren, daar dit je buren grote
last veroorzaakt en verboden is.

Zet geen lampen in als het toestel aanstaat en verander
verbindingen alleen als het toestel geheel is uitgeschakeld.

Verbreek nooit de plaatleiding van een penthode-eindlamp als
het toestel werkt, daar deze dan onmiddellijk kan sneuvelen.
Bezorg je buren geen overlast door je radio te hard aan

r
Je kunt, indien je iets op een markt koopt, de onderdelen con
troleren, door ze in serie te schakelen met een batterijtje en een
koptelefoon. Indien je een klik hoort, zijn de onderdelen meestal
heel, wanneer je ze controleert op het al of niet heel zijn van
draadwindingen of gloeidraad.
Om de grootte van de weerstand te bepalen, die je nodig hebt
om een of andere spanning omlaag te brengen, pas je de wet van
Ohm toe, waarbij I de stroomsterkte in ampères is en E het
aantal volts, dat je de spanning omlaag wilt brengen, voorstelt.
Een eenvoudig plaats troomapparaat voor luidsprekerbekrachtiging.
a
Hoewel je de luidsprekerbckrachtigingsspoel i.p.v. je afvlaksmoorspoel kunt schakelen, is de bouw van een apart klein plaatstroomapparaat toch aan te bevelen om een al te groot spanningverlies in ontvanger of versterker te vermijden.
Als onderdelen heb je slechts een 4 volt transformator, een
electrolytische condensator van 8 of 16 MF en een eventueel
oude enkelfazige plaatstroomlamp nodig.
In het principeschema zie je hoe de gelijkrichtlamp in serie met
het lichtnet is opgenomen: er vindt directe
V3
gelijkrichting van de wisselstroom van het licht
net plaats.
-rz <szx
Je mag geen electrolytische condensator ge
bruiken, waarvan de aluminiumhuls de nega
tieve aansluiting vormt, neem er dus één met
een rode draad, die aan het lichtnet komt, en een zwarte, die je
aansluit op de plaat van de lamp. De huls wordt geaard.
Bij de bouw moet je alles bijzonder goed isoleren, omdat, in
tegenstelling met de andere apparaten, alles met het lichtnet
in verbinding staat en onvoldoende, isolatie het grootste gevaar
zou kunnen opleveren. Je mag natuurlijk geen enkele leiding,
behalve de aluminiumhuls, er van aarden, omdat meestal beide
kanten van het lichtnet een spanning t.o.v. aarde hebben.

'De bouw van een Reisz-microfoon.

Met enige handigheid en weinig onkosten kun je zelf een micro
foon vervaardigen, waarvan de weergavekwaliteit je ten volle
zal bevredigen.
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De microfoon is van het Reisz-type, dat we in het hoofdstuk
over geluid in principe hebben behandeld.
Hoewel Reisz-microfoons gewoonlijk van marmer zij n gemaakt.
zullen wij een ander materiaal gebruiken.
We kopen een blok beukenhout (een andere, zware houtsoort is
ook goed) van 12 X 10X3 cm.
We zagen drie raampjes van 2 mm dik triplex met als buiten
afmetingen 10 X 12 om en binnenafmetingen 7X9 cm. Het
triplex moet volkomen vlak zijn, na het zagen wordt het glad
afgeschuurd.
In een electriciteitswinkel kopen we twee blokjes kool van 7X1
X 1 cm. In het midden van deze koolblokjes boren we heel
voorzichtig een gaatje van 3 mm, zodat we er een boutje door
kunnen steken. Ook is een dikke koolstaaf bruikbaar, die jc af
zaagt tot twee stukken van 7 cm lengte, waarna je de staaf aan
twee kanten wat plat vijlt om er een gat in te kunnen boren.
Met een beitel steek je twee holten uit in het beukenblok, met
een diepte van 13 mm zodat het koolblokje er in past. Je boort
van het midden van elke hoek een gat van 3 mm naar achteren.
Door het gat in het koolblokje breng je een 4 cm lange 2y mm
brede bout. De koolblokjes leg je in de holten, zodat de bout met
het vrije uiteinde uit de achterkant van het beukenblok steekt.
Met een moertje draai je de bouten en dus de blokjes vast. Op
de figuur zie je de plaats van de holten, ze zijn i-j cm van de
rand van het beukenblok verwijderd.
Verder boor je een gat van 5 mm dikte van het midden van de
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bovenkant van het beukenblok naar de voorkant en wel zo dat
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het gat 15 mm van de bovenkant van het beukenblok is ver
wijderd.
Met fijn schuurpapier schuren we de voorkant van het beuken
blok geheel glad, zodat ook rondom het gat en de holten geen
oneffenheden zijn.
Daarna lijmen we tegen de voorkant van het beukenblok één
van de triplex raampjes.
In een ijzer- of kachelwinkel koop je een plaatje mica, een kachelruitje van n bij 9 cm. Kun je alleen een groter formaat krijgen,
snij het dan zelf tot de vereiste afmeting met een scherp mesje.
Dit mica vormt ons membraan, we gaan het echter splijten om
het voldoende dun te maken. Hoe dunner, hoe beter.
Het splijten gaat heel eenvoudig. Eén hoekje kerf je met je
nagel wat in. zodat het hoekje in tweeën splijt. De twee helften
trek je voorzichtig van elkaar. Eén helft splijten we weer en zo
gaan we door. Wordt je nagel te dik om het hoekje in te kerven,
dan neem je een scheermesje. We krijgen na al dit splijten een
groot aantal plaatjes, waardoor het niet zo erg is als een mislukt.
Lukt het niet met een scheermesje, dan nemen we als laatste hulp
middel een straal water uit de kraan.
We houden het mica aan de rand van een vrij sterke straal, en
tien tegen een dat je het weer splijt. Je zet dit spijten zo lang
mogelijk voort, tot je met geen mogelijkheid een dunner plaatje
kunt krijgen. Hanteer dit plaatje nu heel voorzichtig.
Op het triplexraampje, dat we op het beukenblok geplakt hebben,
smeren wc wat lijm. We leggen het micamembraan er op en
drukken het voorzichtig vast. De ruimte tussen het mica en
beukenblok is de koolkamer.
Over het mica plakken we nu het tweede triplex raampje en
hierop leggen we ter bescherming van het mica een stukje fijn
kopergaas van 11 X 9 cm. H ierover plaatsen we het derde triplex
raampje. Dit derde raampje schroeven we op 8 mm afstand van
de rand, met tien 1 cm lange dunne houtschroefjes vast, waar
door tevens de andere twee raampjes nog eens extra stevig aan
het beukenblok vast komen te zitten en eventueel krom trekken
van het triplex je microfoon niet bederft.
Om de microfoon een aantrekkelijk aanzien te geven, lak je het
voorste raampje zwart evenals de randen van het triplex, het
beukenblok lak je wit.
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Nu moeten we de koolkamer nog vullen met koolkorrels. In de
handel zijn flesjes of zakjes koolkorrels verkrijgbaar. Deze kool
korrels zijn gepolijst en zijn niet zelf te maken.
Door het 5 mm brede gat giet je door een papieren trechtertje
de koolkorrels in de koolkamer. je vult de koolkamer tot bijna
bovenaan, dan sluit je de opening van het gat af met een klein
kurkje. De koolkamer mag dus niet helemaal vol zijn en de
microfoon moet bij schudden nog ,,rammelen”.
Op de van achteren uitstekende boutjes draai je nog extra
moertjes of, wat nog beter is, een stel bakelieten knopjes met
koperen voering. De boutjes zijn dan de microfoonaansluitingen.
I.p.v. mica als membraan kun je met succes een uiterst dun
velletje rubber nemen, dat in de handel verkrijgbaar is. Met een
weinig solutie kun je het vastplakken.
De microfoon moet altijd verticaal hangen. Jé moet zelf maar
een microfoonstandaard ontwerpen. Door aan dc microfoon enkele
oogjes te bevestigen, kun je hem b.v. schokvrij in een ring
ophangen.
Het aansluitschema is hetzelfde als voor de koolmicrofoon in
hoofdstuk IV over het geluid. De batterijspanning mag 4—8 volt
bedragen.
Van veel belang is een goede microfoontransformator met transformatieverhouding 1 : 30, 1 : 40 of 1 : 50. Je kunt voor je eerste
proefneming een beltransfomator gebruiken, koop echter zo gauw
mogelijk een microfoontransformator.
Daar de microfoon een kleinere spanning afgeeft dan een pickup, heb je een drielampsversterker nodig, ook de combinatie
E 446—E 463 is meestal voldoende.
Vaak moet ter voorkoming van brom de microfoonleiding af
geschermd worden.
Van je zelfgebouwde microfoon kun je veel plezier beleven, je
kunt je familiekring verrassen met je eigen omroep, terwijl je
met je microfoon èn versterker op schoolfeesten een graag ge
ziene gast zult zijn.
Amerikaanse kleurcode voor weerstanden.

Op Amerikaanse weerstanden zie je de waarde meestal niet in
cijfers aangegeven, maar wordt de grootte van de weerstand uit
gedrukt door een kleurcode.
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De hele weerstand heeft een bepaalde kleur (over de gehele
lengte) ; één van de uiteinden is van een kleur voorzien, terwijl
midden op de weerstand een gekleurde stip is aangebracht. De
kleur over de gehele lengte geeft het eerste cijfer van de weer
stand in ohms aan, over één uiteinde het tweede cijfer en de
kleur van de stip het aantal nullen. De code is als volgt.
Over de gehele lengte ie cijfer

Eén uiteinde 2e cijfer

o
1
2
3

=
=
=
=

zwart
bruin
rood
oranje

o
1
2
3

=
=
=
=

zwart
bruin
rood
oranje

4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
—

geel
groen
blauw
violet
grijs
wit

4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=

geel
groen
blauw
violet
grijs
wit

Stip aantal nullen
geen o
o
00
000
0000
00000
000000

=
—
=
=
=
=
—

zwart
bruin
rood
oranje
geel
groen
blauw

Een rode weerstand met een groen uiteinde en een gele stip
heeft dus een waarde van 250.000 Q.
Op Europese weerstanden wordt 1000 Q vaak aangegeven met
kf2 (kilo-ohm), op condensatoren zie je in plaats van cm wel
pF, hetgeen pikoFarad betekent.

Electrische guitaar.

Zoals jazz-liefhebbers onder jullie wel weten, gebruikt men in
vele bands een electrische guitaar, waarbij het geluid uit een
op de guitaar aangesloten versterker en luidspreker komt.
Je kunt zelf ook iets dergelijks maken, indien je guitaar van
stalen snaren is voorzien.
Hiervoor heb je zes kleine magneetspoeltjes, zoals je die in een
koptelefoon vindt, nodig. Deze spoeltjes monteer je zó op een
plankje, dat elk spoeltje recht onder een snaar komt, als je het
plankje op de guitaar bevestigt. De afstand tussen snaar en
spoeltjes moet zo klein mogelijk zijn. De spoeltjes, die rechtop
gemonteerd moeten worden, schakel je in serie en sluit je via
een afgeschermd snoer aan op je versterker. Daar de snaar bij
het spelen heen-en-weer trilt, ontstaan er magnetische veldsterkte'
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veranderingen, die in de draadspoeltjes spanningen opwekken.
Probeer het maar eens, het resultaat kan uitstekend zijn.

Radioliteraticur.
Al ken je dit boek, bij wijze van spreken, uit je hoofd, daarmee
is nog niet gezegd dat je alles van radio afweet. Je bent nu van
alles enigszins op de hoogte, je hebt ervaring opgedaan wat de
bouw van ontvangers betreft, terwijl je belangstelling voor de
radio met alles wat er bij is, stellig door het lezen van dit boek
vergroot is.
Zijn er onderwerpen in dit boek, die je speciale aandacht ge
trokken hebben, dan vind je deze wellicht in één van de hier
volgende boeken.
Een boek, waarin beknopt de voornaamste televisiesystemen worden beschreven, is „Moderne Televisie-ontvangst” door M.
Leeuwin.
Diegenen, die zich aangetrokken voelen tot het onderwerp ge
luid kunnen hun hart ophalen met het werk „De Wereld van het
Geluid” door Sir James Jeans, waarin uitvoerig de geluidsleer
behandeld wordt, zonder dat enige wiskundige kennis vereist
wordt.
„De AVRO-Huisschijf” door J. Gertsen geeft een gedetailleerde
beschrijving van het zelf-opnemen van gramofoonplaten.
Een boek, dat op mij persoonlijk een diepe indruk heeft gemaakt,
is „S O S” door Karl Baarslag. Het is een interessant boek,
dat verhaalt van de heldenmoed der marconisten bij de scheeps
rampen na 1900, van het vaak gruwelijk verloop van deze ram
pen, van de historische ontwikkeling, inrichting en organisatie
van het draadloze scheepsverkeer. Het is een boek gebaseerd op
nuchtere feiten, waarheidsgetrouw verteld, maar desalniettemin
vol drama, spanning en ontzetting. Ik kan het jullie zonder voor
behoud aanbevelen.
„Zo. . . . werkt de Radio”, door E. Aisberg, behandelt de ge
heimen der radiotechniek op een uiterst populaire en onder
houdende wijze, zonder oppervlakkig te worden. Het is een
aardig boek, dat, door de heldere en originele schrijftrant de
ingewikkeldste problemen duidelijk maakt.
„Encyclopaedie voor Radioluisteraars”, samengesteld door J. J.
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L. van Zuylen, is meer op omroep- en muziekgebied georiënteerd
dan op radiotechnisch gebied. Het is een aantrekkelijk, rijk ge
ïllustreerde uitgave, een vraagbaak voor den trouwen omroepluisteraar.
De super vind je uitvoerig behandeld in het „Superheterodyneboek” door J. Corver. „Radio-ontvangtechniek”’ van denzelfden
schrijver is een prettig leerboek op radiotechnisch gebied. Dit
kan ook gezegd worden van „Radio-ontvangst in theorie en
practijk” door R. Swierstra, waarin zeer uitvoerig alle problemen
van radio-ontvangst worden verklaard.
Bijzonder knap geschreven is „Van Omroep tot Televisie”, waar
in E. Rhein op onnavolgbare wijze over het wonder der ethergolven met inbegrip van televisie en geluidconservering schrijft.
Ben je wat verder gevorderd op radiogebied, dan kun je ter ver
volmaking van je kennis, speciale studieboeken als „Leerboek der
Radiotechniek” door B. J. Oosterwijk, „Radiotechniek" door J.
Roorda J r. en „Leerboek der Radiotechniek” door H. Rens door
werken.
In de openbare leeszalen is vaak een uitgebreide radioliteratuur
aanwezig. De radiotijdschriften houden je geregeld op de hoogte
van de nieuwste technische snufjes.

Radio niet alleen als hobby.
Hobbies nemen vaak een ontijdig einde. Bij radio komt dit
zelden voor door het enorme aantal mogelijkheden. Bij velen zal,
nadat ze enkele jaren enthousiast met radio geëxperimenteerd
hebben, de vraag opkomen: „Kan ik later mijn brood niet met
de radio verdienen?"
Om die vraag te beantwoorden, zal ik jullie tot slot van dit boek
nog iets vertellen over de kansen die radio je als beroep biedt.
In ons land zijn vele goede onderwijsinrichtingen, die je kunnen
opleiden voor de practijk van de radio.
Allereerst het beroep van radiotelegrafist. Geknipt voor de ver
standige avonturiers onder jullie. Radiotelegrafist aan boord van
schepen of vliegtuigen betekent in de eerste plaats verre reizen
maken, wat van de wereld zien, in geval van nood het leven van
je medemensen trachten te redden. De positie van den radio
telegrafist is een verantwoordelijke, maar verantwoordelijke
posities geven juist de grootste voldoening. De radiotelegrafist
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is de onmisbare schakel in de moderne scheepvaart, hij draagt
zorg voor de positiebepalingen voor het scheepsverkeer; vooral
bij de luchtvaart hangt de veiligheid van bemanning, passagiers,
poststukken en machine voor een belangrijk deel van de vakbe
kwaamheid van den radiotelegrafist af.
Ben je minder avontuurlijk aangelegd, geen nood ! Op de kust
en grondstations, bij het Staats P.T.T.-bedrijf en bij Persbureaux
is een steeds groter wordende vraag naar bekwame telegrafisten.
De radio-onderwijsinrichtingen leiden op voor radiotelegrafist
op het land, op zee en bij de luchtvaart. Naast electro- en radio
techniek, seinen en opnemen wordt ook les gegeven in wis- en
natuurkunde, vreemde talen, aardrijkskunde en navigatiekunde,
al naar gelang de vooropleiding en het diploma, dat je wilt
behalen.
Seinen en opnemen vereisen een zekere aanleg; zo is het noodzakelijk over een goed maatgevoel te beschikken.
Eveneens veel mogelijkheden biedt de studie voor radiotechnicus,
waarvoor enig inzicht op het gebied der wiskunde en een zekere
handigheid vereist zijn. Radiotechnici zijn nodig in alle radiotechnische bedrijven, waar ontvangers,-zenders, lampen en onder
delen vervaardigd of gerepareerd worden, zoals Philips, N.S.F.,
de technische dienst van de P.T.T., terwijl ook bij omroepbe
drijven, radiocentrale en -handel tal van beroepskansen bestaan.
De studie voor radiotechnicus omvat electro- en radiotechniek,
wiskunde, toestelbouw en metingen aan zenders en ontvangers.
Zoals je ziet is de practijk geenszins verwaarloosd. Als voorop
leiding is drie jaar H.B.S. of vier jaar Mulo gewenst, ambachtsch'olieren kunnen voor radiomonteur opgeleid worden.
Verder worden nog cursussen gegeven voor het amateurzenddiploma, voor filmtechnicus en geluidsopnametechnicus.
Je moet deze studies niet te licht opvatten en alles goed over
wegen voor je er mee begint. Radio is een vak van de toekomst
en velen kunnen er een levenspositie in verwerven.

Als jullie, jonge lezers, door al hetgeen in dit werk beschreven
werd, een inzicht hebt gekregen in doel en wezen van de radio
en haar geheimen hebt leren doorgronden, dan is de moeite van
den schrijver ruimschoots beloond. Vooruit jongelui, aan de slag,
succes en veel genoegen met je hobby!
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ENIGE VEEL VOORKOMENDE ENGELSE

EN DUITSE

RADIOTERMEN

Engels

Nederlands

Aerial:
antenne
Alternating Current
(A C.) :
wisselstroom
Amplifier :
versterker
Back coupling :
terugkoppeling
(degeneration)
Broadcasting :
omroep
Carbon :
kool
Charge :
lading
Choke coil:
smoorspoel
Circuit :
kring
Coil:
spoel
Core :
kern
Direct Current (D.C.) : gelijkstroom
Dial:
schaal
Distortion :
vervorming
Earth:
aarde
Filament:
gloeidraad
Grid:
rooster
Grid leak :
lekweerstand
Input:
ingang
Insulation :
isolator
Leads:
geleidingen
Mercury vapour:
kwikdamp
Moving coil speaker:
dynam. luidspr.
Output:
uitgang

Power amplifier:
Reaction :
Receiver:
Rectifier:
Resistance:
Screened :
Set:
Sound:
Switch :
Terminals:
Transformer:
Transmitter:
Tuning :
Valve:
Wavelength:
Wireless:

eindversterker
terugkoppeling
ontvanger
gelijkrichter
weerstand
afgeschermd
toestel
geluid
schakelaar
aansluitklemmen
transformator
zender
afstemmen
lamp
golflengte
draadloze

Duits

Nederlands

Audion :
Drosselspule:
Empfang:
Gitter:
Gitterableitwiderstand
Kreis :
Luftdraht:
Niederfrequenz:
Röhre:
Welle:

detectorlamp
smoorspoel
ontvangst
rooster
:: lekweerstand
kring
antenne
laagfrequent
radiolamp
golf

VERGELIJKINGSTABEL

Philips
A 409
A 415
A 425
B 405
B 406
B 409
B 442
B 443
c 453
E 428
E 438
E 442
E443H
E 446
E 447
E 453
E 455
E 462
E 463
E 499
373
506
1823

Thermion

Telefunken

Tungsram

I—409

Re 074
Re 084
Re 034
Re 124
Re i 14
Re 134
Res 004
Res 1 74d
Res 374
Ren 904
Ren 1004

G 407
LD 41 o
H R 410
P 414
P 414
L 414
S 406—7
PP 4i5
PP 430
AG 495
AR 4101
AS 494
PP 4101
HP 4100
HP 4105
APP 4120
AS 4125
AS 4120

I—415
2---- 405
2---- 406
2---- 409
2---- 442

2---- 443
3—453
5—428
5—438
5—442
5—443H
5—446
5—447
5—45 3
5—45 5
5—462
5---- 463

5—499
EG I
DG 2
DG 2

Res 964
Rens1284
Rens1294
Rens1374c!
Rens1214
Rens 1264
Rens1384
Ren 914
RGN 354
RGN 1054
RGN 1054

V 495
PV495
PV495

Long Life

G 409
G 415
G 405

G 442
W 443
W 453
W 428
w 438
W 443H
W 446
w 447

WI453
W4S5
W 462
W463
w 499
P I
P 2
P 2

Radio
Record

M
M
M
M
M

300
144
350
45 5
400

A 2004S
M 1004
M 704
DN 284
DN 404
DN 2004
T 1304
DH 504
DH 204
DN 904
DN 5004
DN 9014

R 134
R 233
R «33

Marathon
L 308
L 308
L 307
L 316
L 306
L 308
L 409
L 506
W 506
W 308
W307

W 409
W516
w 509
WSi9
W 419
W 429

G 204
G 214
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lampen, lichtstroom, lumen, gasvullingslampen, Gelszlerbuls, neonbulzen, zien van kleuren,spectrum, kwikdampllcht, natrlumdampllcht, mengllcht, fluorescentie, superhogedruk kwiklamp.

Hoofdstuk VI: TELEGRAFIE EN TELEFONIE, telegraaftoestel van Sommering, wijzertelegraaf, Morse-tele-

graaf,

selnsleutcl, schrijlapparaat, schakelschema's, relais, onderzeese telegraafkabels, spiegelgaivano-

meter, hevclschrijver, multlplex-telegralle, sneltelegrafle, telex, Reis-telefoon, Beil-telefoon, koolmlcroloon

van Hughes, schakelschema's. Inductieklos, automatische kiezer, Pupln-spoel, versterkers.

Hoofdstuk VII: RADIO: proeven van Hertz, Branly, Popoff en Marconl, experiment van Marconl, afstem
ming, gedempte en ongedempte golven, machlnezender, boogzender, krlstaldetector, diode en trlode,
radlolamp, moduleren, principe radio overdracht, zend- en ontvangschakeling, luidspreker, korte golven,

radio op zee en luchtvaartradlo, radlopelllng, gramoloonplaten- en geluidsfilmopname, fotocel, staalbandsysleem.

Hoofdstuk VIII: KNUTSELWERKJES: booglamp, schijnwerper, telegraaftoestel, selnsleutel, schrijlapparaat,
leren seinen en opnemen, microfoon, telefoon, veldtelefoon, schema's voor huistelefoon. Inductieklos,
transformator, krlstalontvanger.

Hoofdstuk IX DYNAMO S EN MOTOREN, principe van dynamo wisselstroomdynamo, commutator.gelijk-

stroomdynamo, wlsselstroom-turbo-generatoren, electrische centrales, transport en electrlcltelt, witte steen
kool, principe gelijk- en wlsselstroommotor, synchroonmotor, omvormer, toepassing motoren.

Hoofdstuk X. ELECTRICITEIT IN DE NATUUR EN BIJ DE INDUSTRIE: bliksem, bliksemafleiders, noorder
licht, Sint Elmusvuur, slddervisschen, warmte, thermostaat, electrlsche oven, carbldbereidlng, carborundum,

staal- en alumlnlumberelding, electrlsch lassen, ontleden van zouten, galvaniseren.

Hoofdstuk XI: HOOGSPANNING: Röntgenbuls, X-stralen,

toepassing

In geneeskunde en techniek,

's werelds grootste Röntgen-lnstallatie In Amsterdam, transformator van Tesla, cascade-en stootspannlnggenerator, hoogspannlngslaboratorlum, spanningen van drie mlllloen.volt, neutronen, atoomsplitsing, trans

mutatie van elementen, de steen der wijzen; het maken van goud uit lood.

Hoofdstuk XII: KNUTSELWERKJES: electrlsche motor, electrlseermachlne, Ruhmkorff Inductor, Leidse fles,
vonkbrug, Tesla-translormator, galvaniseren.

Hoofdstuk XIII: INTERESSANTE TOEPASSINGEN DER ELECTRICITEIT: fotocel, llchttelelonle, beeldtelegralie, televisie, Nlpkowse schijf, kathodestraalbuls, osclllograaf, iconoscoop, electronenmlcroscoop, waren

onderzoek met ultra-vlolet licht, electrlcltelt In de toekomst, besluit.
Met een groot aantal verklarende tekeningen en foto-paglna's
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