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VOORBERICHT.
De bedoeling van dit werkje is een eenvoudige verklaring te
geven zoowel van het ontvangen als van het uitzenden van radiotelegrafie en -telefonie.
Tal van luisteraars zouden zich gaarne een juist begrip vormen
omtrent het wezen der radio, maar worden in hun goede voor
nemens meestal weerhouden door het denkbeeld, als zouden daar
vele ingewikkelde formules bij te pas komen. Te hunner gerust
stelling zij opgemerkt, dat in dit werkje slechts enkele en dan nog
zeer eenvoudige grondformules gebruikt zijn. Voor hen, die zich
uit hun schooltijd nog een weinig de grondbeginselen der electrotechniek herinneren, zal de bestudeering van dit werkje dan ook
geen moeilijkheden met zich medebrengen.
Ook voor degenen, die een meer uitgebreide studie der radio
willen maken, zal dit boekje een goede basis vormen, waarop zij
verder kunnen bouwen.
Volledigheidshalve is niet alleen de radio-ontvangst behandeld,
maar is tevens verklaard, hoe een lampzender werkt en hoe daarbij
telefonie uitgezonden wordt.
Eveneens is een plaats ingeruimd voor de zg. gerichte ontvangst
in verband met de vele toepassingen, welke zoowel bij scheep- als
luchtvaart hiervan gemaakt worden.
Hoewel gedempte zenders en kristalontvangers uit den tijd zijn,
zijn zij uit historisch oogpunt toch besproken. Bovendien zal de
bestudeering van de desbetreffende hoofdstukken er zeer zeker toe
bijdragen om het inzicht van den lezer in de radiotechniek te
verhoogen.
Dat tenslotte dit werkje zich in de belangstelling van velen moge
verheugen, is de wensch van den
SCHRIJVER.
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EERSTE HOOFDSTUK.
GRONDBEGINSELEN DER DRAADLOOZE TELEGRAFIE.
§ i- TRILLINGEN.
Daar de draadlooze telegrafie berust op het voortbrengen en ont
vangen van aethertrillingen, zal hier eerst behandeld worden, wat
men eigenlijk onder een trilling of een trillende beweging moet verstaan.
Wanneer in fig. i een punt P zich met eenparige snelheid langs
den cirkelomtrek beweegt, dan
volvoert zijn projectie p op de
verticale lijn AB een trillende
beweging.
De snelheid van het punt p is
niet regelmatig. Immers, terwijl
het punt P in gelijke tijden de ge
lijke afstanden P0Pi, PiP2, P2P3/
P3P4 aflegt, legt het punt p af de
ongelijke afstanden Op4, pjp2, p2p3,
p3P4. Hieruit zien we, dat de
snelheid van het punt p in de buurt
van O het grootst is en daarna af
neemt, totdat in P4 de snelheid
gelijk nul is geworden. Nu keert
het punt p van richting om, waar
bij de snelheid tot O weer toe
neemt, daarna afneemt tot nul in P12, vervolgens weer van richting
omkeert en naar O toegaande in snelheid toeneemt, enz.
Een goed beeld van de beweging van het punt p kunnen we ook
verkrijgen uit de in fig. 2 weergegeven grafische voorstelling. Hierbij
zijn in horizontale richting vanaf het punt t0 de tijden uitgezet,
gedurende welke het punt p beweegt, terwijl bij elk tijdstip in
verticale richting is uitgezet de afstand, die door het trillende
punt p op dat moment is afgelegd.
In den tijd, dat in fig. 1 het punt P eenmaal is rondgegaan, heeft
het punt p een volledige trilling volbracht. Den tijd, die hiervoor
noodig is, noemt men den trillingstijd T.
Radio - Ontvang- en Zendtechniek
1

2

Het aantal trillingen, dat per seconde volvoerd wordt, is de
„frequentie” en is dus gelijk aan

f-i.
T*
De uitwijking, die een trillend deeltje uit den rusttoestand onder
gaat, is de amplitudo; b.v. op moment tx is in fig. 2 de amplitudo
gelijk aan tx pv terwijl de maximum amplitudo gelijk is aan t2 p2.
De soort eener trilling wordt alleen bepaald door haar frequentie,

Fig. 2.

terwijl de grootte der amplitudo een
maatstaf is voor de sterkte van die
trilling.
In fig. 3 b.v. zijn ax en a.2 twee
geluidstrillingen van dezelfde fre
quentie, dus van dezelfde toonhoogte,
alleen is de toon
veel krachtiger
dan de toon a2.
Een trillende beweging is onge
dempt, wanneer van de opvolgende
trillingen de maximum amplitudo
steeds even groot blijft (fig. 4).
Zoo volvoert de slinger van een
klok een ongedempte slingering of trilling, daar alle maximum
uitwijkingen uit den evenwichtsstand steeds even groot zijn. Ook de
wisselstroom van het stadsnet is ongedempt, daar de maximum
waarde van den stroom steeds even groot blijft.
Een trilling of slingering is gedempt, wanneer de opvolgende

3
maximum amplitudo's steeds kleiner worden, zoodat de beweging
ten slotte uitsterft (fig. 5).
Hoe sneller die afname in amplitudo plaats vindt, des te sterker
is de „demping"; zoo is de trilling in fig. 5a sterk gedempt en in
fig. 5b zwak gedempt.
Laat men een slinger, die uit zijn evenwichtsstand is gebracht,
los, dan slingert hij ge
dempt uit.
Om hem ongedempt te
doen slingeren, is het noodig de verliezen, die bij
elke heen- en weerslingering optreden, voortdu
rend aan te vullen, zoodat
de beweging met de oor
spronkelijke sterkte kan
blijven doorgaan. De slin
ger van een klok b.v.
krijgt, om in ongedempte

Fig. 5b.

slingering te blijven, telkens een aanvullend stootje van de veer van
het uurwerk. De bij zijn beweging te overwinnen wrijvingsweerstanden veroorzaken nl. energieverliezen, welke voortdurend moeten
worden aangevuld. Gebeurde dit niet, dan zou de in den slinger
aanwezige energie worden opgebruikt, waardoor diens uitslagen
hoe langer hoe kleiner worden en hij ten slotte gaat stilstaan,
m.a.w. de slinger verkeert dan in gedempte slingering.
§ 2. VOORTPLANTING VAN TRILLINGEN.

Wordt van een reeks van deeltjes een deeltje in trilling gebracht,
dan zal dit deeltje zijn beweging aan de overige mededeelen. Daar
voor dit overdragen eenige tijd noodig is, komen dus alle deeltjes
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achtereenvolgens in trilling. Men zegt nu, dat de trilling zich
voortplant.
In fig. 6 is voorgesteld, op welke wijze een trilling zich kan
voortplanten. Hierbij is aangenomen, dat de trillingstijd van elk
afzonderlijk deeltje b.v. Vs sec is, terwijl het 1/96 sec duurt eer een
deeltje de trillende beweging aan het volgende heeft overgedragen.
Na o, V96, 2/96> 3/q6 sec enz., zijn de deeltjes der reeks telkens
in hun onderlingen stand geteekend en hieruit kan men duidelijk zien,
tot hoever de trilling zich op een bepaald tijdstip heeft voortgeplant.
Na 3/96 sec b.v. zijn, vanaf links gerekend, de eerste drie deeltjes
der reeks in trilling gekomen, terwijl het vierde deeltje hiermede
juist zal aanvangen. Tevens ziet men, dat alle deeltjes dezelfde tril
ling uitvoeren, maar dat het eene hier later mee begint dan het andere.
De snelheid, waarmede een trilling zich voortplant, d.w.z. de
afstand, over welken de deeltjes per sec in trilling worden gebracht,
noemt men de voortplantingssnelheid v. Deze is in lucht 333 m/sec,
terwijl de voortplantingssnelheid van licht-, electrische en aethertrillingen gelijk is aan 300 000 km/sec.
De afstand, waarover een trilling zich in den trillingstijd T
voortplant, is de golflengte X. Blijkens het voorgaande is:
X = v ♦ T.
§ 3. STRALING.
Door den bekenden natuurkundige Hertz is voor het eerst aan
getoond, dat men door middel van wisselstroomen van hooge
frequentie electrische energie in de wereldruimte kan verspreiden.
Hoe dit geschiedt, kan men zich als volgt voorstellen:
Zooals uit de electrotechniek bekend is, wordt bij het ontstaan
van een stroom in een draad, daaromheen een magnetisch veld ge
vormd; de arbeid of energie, noodig om dit veld te vormen, wordt
door den stroom zelf verricht. Bij het ophouden van den stroom
valt het veld weer op den draad terug en komt daarmede ook weer
terug de energie, die besteed is geweest om dat veld te vormen. Bij
een wisselstroom heeft men dus te maken met het voortdurend
vormen van een veld en het weer terugvallen daarvan of m.a.w. met
een afwisselend uitgeven en terugontvangen van energie. Hiervoor
is natuurlijk eenige tijd noodig. Is de frequentie van den wissel
stroom nu zeer groot, dan kan het geschieden, dat een terugvallend
veld al wordt tegemoet gekomen door een zich weer vormend veld.
Het eerste kan dan niet meer in zijn geheel terugkomen op den
draad, maar wordt voor een deel de ruimte ingestooten.
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Daar zoo’n veld een zekere hoeveelheid electrische energie ver
tegenwoordigt, wordt dus een deel daarvan de ruimte ingezonden.
Bij dit verschijnsel, dat zich alleen bij zeer hooge frequentie voordoet,
komt de aether in heftige trilling.
Het verspreiden van energie in de ruimte op bovenbeschreven
wijze noemt men „straling’\ Hoe hooger de frequentie is, hoe beter
de straling.
De hoeveelheid energie, die hierbij de wereldruimte wordt inge
zonden, noemt men de stralingsverliezen. (Deze naam is misleidend,
daar ons streven juist is om afgifte van energie te doen plaats
hebben, zoodat dit voor ons feitelijk geen verlies beteekent.)
In de draadlooze telegrafie heeft men blijkens het vorenstaande
dus noodig een zendinrichting, waarmede men hoogfrequente wisselstroomen kan opwekken. De hierdoor uitgestraalde energie plant
zich met lichtsnelheid naar alle richtingen door den aether voort.
Op het ontvangstation zal men dus maar een zeer klein deel van
de totaal uitgezonden energie opvangen. Men moet daar over zoo
danige middelen beschikken, dat de opgevangen energie in goed
waarneembare teekens (geluid, schrift, e.a.) kan worden omgezet.
§ 4.

DE ELECTRISCHE SLINGERKRING.

Drukt men in fig. 7 den sleutel St neer, dan wordt de conden
sator C opgeladen tot dezelfde spanning E als die der batterij. Ver
volgens laat men
S2 los en drukt
S2 neer, de con
densator C zal
zich dan via de
+
c.
zelfinductie L
E.
ontladen. Op het
moment van neer
drukken is de toe
stand, zooals is
voorgesteld in
Fig. 7fig. 8a; alle lading
is dan nog op den condensator aanwezig. Onmiddellijk daarna gaat
er een ontlaadstroom loopen in de in fig. 8b aangegeven richting;
deze stroom bereikt echter niet direct zijn volle waarde, omdat
eerst in de spoel L een magnetisch veld gevormd moet worden.
Eerst nadat dit veld volledig gevormd is, zou de stroom op zijn
maximum waarde kunnen blijven doorloopen, d.i. in den toestand
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van fig. 8c. Helaas blijkt nu echter
de lading van den condensator C
geheel verbruikt te zijn, zoodat
deze geen stroom meer kan leveren
Het gevolg is, dat nu ook het mag
netisch veld weer uit de spoel zal
verdwijnen en hierdoor een extrastroom ontstaat, die dezelfde rich
ting heeft als de oorspronkelijke.
De condensator C zal nu opge
laden worden in tegengestelde
richting als eerst (fig. 8d). Wan
neer het magnetische veld geheel
is verdwenen, heeft de condensator
C (verliezen worden buiten be
schouwing gelaten) een evengroote
maar tegengestelde lading als in
den aanvang verkregen (fig. 8e).
Hij zal zich nu geheel op over
eenkomstige wijze, maar in tegen
gestelde richting als eerst gaan
ontladen. In fig. 9 is ten slotte nog
eens weergegeven, hoe de stroom in
den kring LC verloopt bij het zoo
juist beschreven verschijnsel; in de
gevallen a t/m e van fig. 8 waren de
stroomen resp. groot nul, bb', cc',
dd' en nul. Blijkbaar slingert de
electriciteitindenkring heen en weer,
hetgeen men ook wel uitdrukt
door te zeggen, dat de condensator
C zich oscilleerend ontlaadt. De
snelheid, waarmede dit geschiedt,
of m.a.w. de slingertijd, wordt
bepaald door de formule
[T = 2 - VTC
Hieruit ziet men, dat hoe grooter/
kleiner de zelfinductie en capa
citeit zijn, hoe langzamer/sneller
de slingering zal plaats hebben.
Zouden er geen verliezen op-
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treden in den kring, dan zou de slingering voortdurend met dezelfde
kracht doorgaan en dus ongedempt zijn.
De weerstand, welke echter steeds in den kring aanwezig is, is
oorzaak, dat er warmteverliezen optreden, zoodat de amplitudo der
slingering hoe langer hoe meer afneemt en tenslotte nul wordt.
Hoe meer weerstand in den kring
aanwezig is, hoe sterker de demping
der slingering is.
Mocht de weerstand in den kring
te groot zijn, dan treedt er zelfs geen
slingering van electriciteit op, maar
zal de lading van het eene bekleedsel
van condensator C betrekkelijk lang
zaam via spoel L naar het andere
bekleedsel vloeien en wel zoolang,
totdat beide bekleedsels gelijke lading
hebben verkregen.
De hierboven beschre
ven electrische slingerkring laat zich zeer goed
B
A.
met het watervoorbeeld
van fig. io vergelijken. De
"=
vaten A en B stellen de
twee bekleedsels van den
condensator voor, terwijl
de zelfinductie wordt voor
1/
gesteld door een schoepen
rad W, op welks verlengde
as' een zwaar vliegwiel V
K
is bevestigd. Het water
zal nu uit vat A naar vat
B stroomen, waardoor het
schoepenrad en dus ook
het vliegwiel in beweging
Fig. io.
wordt gebracht.
wate^ i*1 beide vaten evenhoog gekomen, dan zal dit geen
vli*>^!f*»imeerom te willen doorstroomen. Echter blijft het
watcrnnmr^ ^ ?Jn beweSing volharden, zoodat het schoepenrad als
vat B
salfungeeren en een hoeveelheid water uit vat A naar
richfe„P wordt 2°i?n he" arb£id’ dien het vIieSwiel hierbi> moet verNu JTchter
We8,n? ten slotte ultSePUt'
het water in vat B hooger staan dan in vat A,

I

!
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zoodat het bovenstaande verschijnsel zich in tegengestelde richting
zal herhalen. Afhankelijk van den weerstand, dien het water bij
zijn beweging ondervindt, zal het zoodoende meer of minder lang
in slingering blijven.
Tevens ziet men, dat, hoe grooter de inhoud van de vaten is
(hoe grooter capaciteit) en hoe zwaarder het vliegwiel (hoe grooter
zelfinductie), het des te langer zal duren, eer het benoodigde water
tusschen de vaten A en B heen en weder is gestroomd, m.a.w.
de slingertijd wordt grooter, hetgeen in overeenstemming is met
de formule T = 2 ~ VLC.
Is de weerstand, welken het water bij zijn beweging van het
eene vat naar het andere ondervindt, zeer groot, dan zal het slechts
zeer langzaam stroomen, zoodat het vliegwiel niet of haast niet
in beweging wordt gebracht. Is het water in beide vaten even hoog
gekomen, dan zal de beweging daarvan afgeloopen zijn, zoodat
in dit geval dus geen heen- en weerstrooming van het water plaats
vindt.
§ 5. GESLOTEN EN OPEN ELECTRISCHE SLINGERKRING.
De in de vorige paragraaf besproken electrische slingerkring, nog
eens weergegeven in fig. n, is een zg. „gesloten slingerkring", welke
niet geschikt is, om straling te ver
wekken. Immers, een aetherdeeltje,
I.
op eenigen afstand van dien kring
verwijderd, zal van de stroomen in
de verschillende takken invloeden
>0
ondervinden, die elkaar geheel of
nagenoeg geheel opheffen, zoodat het
K
niet of nagenoeg niet in trilling wordt
gebracht. In fig. 11 b.v. zal een punt,
op eenigen afstand van den kring
verwijderd, gelijke maar tegengesteld
gerichte invloeden ondervinden van
de even groote stroomen I en III,
Fig. 11.
idem van de stroomen II en IV.
Wil men straling verkrijgen, dan moet men den gesloten slinger
kring in een „open slingerkring" veranderen, zooals is voorgesteld
in de fig. 12a en b.
Uit fig. 12b zien we, dat in dit geval de stroomen in alle deelen
van den kring gelijkgericht zijn en zij dus onderling hun werking
naar buiten toe ondersteunen, waardoor het mogelijk is de om-
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ringende aetherdeeltjes, ook die, welke op grooteren afstand van
den kring verwijderd zijn, in trilling te brengen.
Een nadeel is, dat de capaciteit van den in den open slingerkring
aanwezigen condensator door de groote dikte van het thans aan
wezige diëlectricum zeer klein is geworden.
Om hieraan eenigszins tegemoet te komen, neemt men, zooals
is voorgesteld in fig. 12c, een groot bovenbekleedsel, hetgeen dan
gewoonlijk gevormd wordt door een of meer horizontale en even
wijdig aan elkaar gespannen draden. Gemakshalve neemt men dan
tevens de aardoppervlakte als onderbekleedsel. Uit de electrotechniek is be
kend, dat de ca
paciteit van een
condensator, be
halve van de
soort en de dikte
o
van het diëlec
o
tricum, ook af
G»
hankelijk is van
i
de oppervlakte
van het kleinste
der twee bekleed
sels. Dus in het
k
geval van fig. 12c
moet hiervoor de
oppervlakte van
a
rrrrrm
het horizontale
b
c.
bovendeel wor
den genomen.
Fig. 12.
In de navol
gende paragrafen zal nu besproken worden, op welke wijzen men
een open slingerkring in slingering kan brengen. Daar de capaciteit
en ook de zelfinductie van zoo'n kring maar zeer klein zijn, ver
krijgt men dus hoogfrequente trillingen (T = 2 tt VLC), welke
wij volgens § 3 echter juist noodig hebben voor het verkrijgen
van straling.
Waar het met de ouderwetsche zendinstallaties alleen mogelijk
was om gedempte golven, op te wekken, maakt men tegenwoordig
uitsluitend gebruik van ongedempte golven, die o.a. het voordeel
hebben, dat zij veel minder storend werken dan gedempte (voor
de verklaring hiervan zie § 12).

t

3
I

II

TWEEDE HOOFDSTUK.
GEDEMPTE ZENDSTATIONS.
§ 6. OUDE MARCONISCHAKELING.
Bij de „oude Marconischakeling', ook wel „plain aerial” genoemd,
wordt de condensator, gevormd door antenne en aarde samen,
opgeladen met behulp van een inductor van Ruhmkorff (fig. 13a),
of met behulp van een transformator, die de door een wisselstroom
dynamo geleverde spanning in een spanning van hoogere waarde
omzet '(fig. 13b).

!
L

L.

I

V

V.
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Fig. 13a.

Fig. 13b.

Bij dat opladen zal de spanning tusschen antenne en aarde zoo
groot worden, dat de vonkopening V doorgeslagen wordt, waarbij
de condensator antenne-aarde oscilleerend in den open slingerkring ontlaadt. De hoogfrequente stroomen, die hierbij ontstaan,
veroorzaken aethertrillingen, welke zich naar alle richtingen voort
planten.
De wisselspanning, waarmede de condensator antenne-aarde wordt
opgeladen, neemt mén zoo groot, dat de maximum amplitudo, die
bij elke halve periode bereikt wordt, juist groot genoeg is om de
vonkopening V door te slaan (fig. 14). Telkens, wanneer dit ge
schiedt, wordt een gedempte trilling uitgezonden; zoo'n gedempte
trilling noemt men, gemakshalve, ook wel een golftrein of golfberg.
Het aantal golftreinen, per sec uitgezonden, is dus gelijk aan
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het dubbele van de frequentie. Dit is van belang, omdat, zooals we
later bij de ontvangst van gedempte seinen zullen zien, hierdoor
bepaald wordt met welke toonhoogte het zendende station door
den opnemenden radiotelegrafist gehoord wordt.
Tegenwoordig wordt de oude Marconischakeling niet meer ge
bruikt, aangezien de uitgezonden trillingen sterk gedempt zijn.
Dit komt, omdat de weerstand, die door de vonkopening in den
open slingerkring wordt gevormd, vrij groot is, zoodat de stroomen
in dien kring snel in sterkte afnemen.
Een ander bezwaar van deze schakeling is ook, dat men er maar
weinig electriciteit mee in slingering kan brengen.
UITGEZONDEN 60LF1REINEN.

»

De lading, welke men hiertoe op den condensator kan brengen,
is immers groot Q = C • V. Hierin is C = de capaciteit tusschen
antenne en aarde, welke ook bij een groote antenne betrekkelijk klein is,
terwijl V de spanning is, waarbij de vonkopening wordt doorgeslagen.
Om dus Q groot te maken, moet men V vergrooten, waarbij dan
de vonkopening noodzakelijk ook grooter moet worden genomen.
Echter heeft dit tot bezwaar, dat de weerstand in den antennekring
dan nog meer toeneemt, zoodat de uitgezonden trillingen nog veel
sterker gedempt zullen zijn. Bovendien worden met het verhoogen
der spanning ook zwaardere eischen aan de isolatie der antenne
gesteld.
Daarom vindt de oude Marconischakeling tegenwoordig alleen
nog maar in heel enkele gevallen toepassing als noodinstallatie aan
boord van schepen.

§ 7. BRAUNSCHE SCHAKELING.
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Hierbij heeft men de bezwaren, verbonden aan de oude Marconischakeling, ondervangen door de vonkopening uit den antenne kring te verwijderen en op te nemen in den zg. „geverkring** (fig. 15).
Deze laatste is een gesloten slingerkring, welke de vonkopening V,
den condensator C en een zelfinductiespoel L bevat.
De antennekring is inductief met den geverkring gekoppeld,
doordat de spoel K boven de spoel L is geplaatst.
Wanneer nu de gevercondensator tot zoodanig hooge spanning
wordt opgeladen, dat de vonkopening V wordt doorgeslagen, dan
zal in den geverkring een gedempte
slingering optreden. De daarbij op
tredende hoogfrequente stroomen loopen door de spoel L en zullen daarin
dus een wisselend magnetisch veld
van dezelfde frequentie doen ontstaan.
V. ^=-1
Daar echter spoel K boven spoel L ge
plaatst is, wordt eerstgenoemde spoel
ook door de krachtlijnen van dit veld
L.
gesneden en wordt daarin dus een
wissel-EMK van overeenkomstige fre
quentie geïnduceerd. Als gevolg hiervan
zullen hoogfrequente wisselstroomen
TT7W771
in den antennekring optreden en daar
dit een open slingerkring is, wordt nu
Fig. 15.
straling veroorzaakt.
Zulks geschiedt niet door den gesloten geverkring; deze dient
alleen om den antennekring in electrische slingering te brengen of
m.a.w. om dezen kring aan te stooten.
De spoelen L en K vormen in deze schakeling een transformator
voor de hoogfrequente stroomen en worden samen dan ook wel een
hoogfrequent-transformator genoemd. Deze bevat nooit een ijzerkern, daar hierin voor hoogfrequente stroomen te groote verliezen
zouden optreden 1). Bij de Braunsche schakeling heeft men twee
slingerkringen, waarvan de eene de daarin slingerende energie aan
den anderen overdraagt. Om dit 500 goed mogelijk te doen plaats
vinden, moeten antenne- en geverkring precies denzelfden slingertijd hebben. In dat geval zullen de opvolgende EMK'tjes, welke in
x) In de radio-ontvangtechniek treft men wel hoogfrequent-spoelen
aan met een ijzerkern van bijzondere samenstelling (ferrocart e.a.).

den antennekring geïnduceerd worden, elkaar voortdurend versterken zoodat de daarin optredende stroomen zoo groot mogelijk
zullen worden. Men zegt nu, dat beide kringen „op elkaar afgestemd"
of met elkaar „in resonantie" zijn. Het product van zelfinductie
en capaciteit moet dan voor beide kringen gelijk zijn, want dan is
ook T : 2 ~ \/LC voor beide gelijk. Men noemt twee kringen,
waarvan de eene de daarin slingerende energie aan den anderen
overdraagt, met elkaar ,,gekoppeld .
De volgende proef geeft een duidelijk beeld van de overdracht
der energie van een slingerkring aan een tweeden, daarmede
gekoppelden kring. Twee evenlange slingers, die dus denzelfden
slingertijd hebben, zijn op eenigen afstand van elkaar opgehangen.
De beide ophangdraden worden door middel van een koord met elkaar
verbonden. Brengt men een der slingers uit zijn middenstand en
laat men hem los, dan zal hij gaan slingeren. De amplitudo wordt
voortdurend kleiner, de slingering is dus gedempt. De tweede slinger
komt echter ook in beweging, daar de eerste telkens rukjes geeft aan
het koord, waardoor zij met elkaar zijn verbonden. We zullen nu
zien, dat op het moment, dat de eerste slinger stilhangt, d.i. wanneer
hij al zijn energie heeft afgestaan, de tweede juist zijn grootsten uit
slag zal hebben verkregen. De eerste slinger heeft dus op deze wijze
den tweeden aan het slingeren gebracht of m.a.w. door middel van
hun onderlinge koppeling zijn energie aan den tweeden overgedragen.
De rollen van beide slingers zijn nu omgekeerd en laatstgenoemde
slinger zal op dezelfde wijze den eersten in beweging gaan brengen.
Wegens de optredende wrijvingsverliezcn zijn de bewegingen van
beide slingers gedempt en zullen zij dus weer stilstaan, nadat alle
beschikbare energie voor liet overwinnen van die verliezen opgebruikt
is. Bovenstaande proef zal niet gelukken, wanneer men beide slingers
niet evcnlang maakt; want dan is voor beide de slingertijd niet
gelijk en komen dus de stootjes van den eersten slinger niet op tiid
om de beweging van den tweeden telkens te versterken. Nu eeus
wordt diens beweging versterkt dan weer tegengewerkt, zoodat de
tweede slinger niet of slechts zeer weinig in beweging kan komen. Op
overeenkomstige wijze als bij vorenstaande proef draagt de gever
kring zijn energie over aan den antennekring. Ook hier zal op het
ungriiblik, dat de stroom iu den gcvcrkriim nul is. die in den antenne
kring zijn maximum waarde hebben bereikt en omgekeerd» Het ver
loop det stroomen in gever en antennekring is voorgesteld iu fig. i(\
Wat zijn tin de voordeelen der Hrauusche schakeling \
ir, Ile vonkopeniug, die iu den antennekring een grootc dem
ping veroorzaakte, is daaruit verdwenen. IV stroomsterkte in dezen
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kring zal dus veel minder vlug nul worden, zoodat de uitgezonden
aethertrillingen veel minder gedempt zijn.
2e. De hoeveelheid electriciteit (Q = C • V), die in slingering
wordt gebracht, is veel grooter dan bij de oude Marconischakeling.
Men kan toch de vonkopening en dus ook V zeer hoog nemen,
terwijl men de capaciteit C van den gevercondensator betrekkelijk
groot, nl. veel grooter dan de antenne-aaraecapaciteit, kan maken.
De uitgezonden trillingen zullen dus veel krachtiger en minder
gedempt zijn, zoodat men met de Braunsche schakeling grootere
afstanden kan overbruggen en minder storing veroorzaakt aan
andere stations (zie § 12), dan met de oude Marconischakeling.
Aan de Braunsche
schakeling is echter
het volgende nadeel
SlfiOCrtiï&f/ZÏ'-'DC'
verbonden:
Heeft men den
gever- en antennekring beide op de
II • T :
zelfde golflengte af
gestemd. dan zal.
wanneer men de
57-Vv sZvr''d'-'.,t'
beide kringen me:
elkaar heef: sekoztWlét
peld. de golflengte
der uitgezonden triiFig.
g me: e gea'k
die van de
ngen m we
afzonderlijke kringen, maar nu worden rde eer.e net zooveel
schiller.de golflengte uirgesrraald.
grooter als de andere kleiner is dan de ootspconkelijke golflengte
r.ee vaster men
(§ $ geeft een verklaring van da: ver
de koppeling maakt, dus hoe dichter er de spoelen L en K hi
n den
en cevctinzc
elkaar plaatst, hoe r.nggfr de energie u:
de beide
.e
antennekring wordt overgodrager. n- d*. te.
golflengte, verder ui: elkaar
..koppdixigsgotvesi'h wa: betreft **
komen re liggen.
In verhand met het bovenstaande hoef: men ais maat vooc de
vastheid vier koppeling ingevoerd het begrip ..Ivrpehng^*rnafi f
Hieronder verstaat men het verschil van de beide keppekngsgolven, uitgedrukt in procenten der ocr?r.romkehlke golflengte,
Is vius ;\\. de golflengte, waarop gever- en antennekring teder
afzonderlijk :vr atgestemd. geluk aan èco m. en rrn de beide
■

,4i

■—

■5

i6

koppelingsgolven respectievelijk 645 en 555 m, dan is de koppelingsgraad
645—555 • 100 % = 15 %.
600

Daar ontvangtoestellen slechts op één golflengte tegelijkertijd
kunnen worden afgestemd, is het aanwezig zijn van twee golven
nadeelig. Men kan toch slechts op één dier golven afstemmen, de
energie op de tweede golf uitgestraald, is dus verloren. Verder is
het aanwezig zijn van twee golven nadeelig met het oog op het
storen van andere stations.
§ 8. VERKLARING VOOR HET OPTREDEN VAN
KOPPELINGSGOLVEN.
In fig. 17a is weergegeven het verloop van de stroomen in
geverkring en antennekring. Op het moment, dat de stroom in
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Fig. 17a.

den geverkring maximaal is, is die in den antennekring nul en
omgekeerd. Bij de overdracht van energie, door twee gekoppelde
kringen aan elkaar, is zulks reeds besproken.
Op moment I loopt in den geverkring een toenemende stroom en
zooals we in de figuur kunnen zien, loopt dan in den antennekring
een stroom, welke tegengesteld gericht is aan dien in den geverkring.
De krachtlijnen van de spoelen K en L zijn dus ook tegengesteld aan
elkaar gericht (fig. 17b). Behalve door haar eigen krachtlijnen wordt
elke spoel ook doorsneden door een deel der krachtlijnen der andere
spoel. Deze laatste heffen de werking van een even groot deel der
eigen krachtlijnen op, zoodat dus in elke spoel het totaal aantal kracht
lijnen vermindert, d.w.z. de zelfinductie ervan wordt kleiner.
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Op het moment II loopt de stroom in den geverkring nog wel in
dezelfde richting, maar neemt af in waarde. Hierdoor wordt volgens
de wet van Lenz in den antennekring een stroom geïnduceerd, die
dezelfde richting heeft als die in den geverkring (fig. 17a).
Daar de stroomen in de spoelen L en K nu gelijk gericht zijn,
zullen de door haar gevormde krachtlijnen ook in dezelfde richting
loopen (fig. 17c). Daar de krachtlijnen van de eene spoel weer
gedeeltelijk door de andere gaan, zal in elk der spoelen het totaal
aantal krachtlijnen en dus ook de zelfinductie toenemen. Uit het
voorgaande zien we dus:
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Fig. 17b.

7777777*

Fig. 17c.

Zoolang in beide spoelen stroomen loopen, worden haar zelfinducties afwisselend kleiner en grooter en ontstaan er dus in geveren antennekring afwisselend twee trillingen van verschillende golf
lengten. Immers, de golflengte van een kring wordt bepaald door
T = 2 7u VCL, waarin L nu een varieerende waarde heeft.
Door de spoelen L en K losser met elkaar te koppelen, wordt
elke spoel door minder krachtlijnen van de andere doorsneden,
zoodat de zelfinductie van elke spoel tusschen engere grenzen zal
variëren. De koppelingsgolven komen dus dichter bij elkaar te liggen,
hetgeen met het oog op storing van andere stations gunstiger is.
Te los mag men de koppeling tusschen de spoelen L en K echter
niet maken, daar de energie-overdracht uit gever- aan antenne
kring hierdoor te veel benadeeld zou worden.
Radio - Ontvang- en Zendtechniek
2
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§ 9. SMOORVONKSTATIONS.
Wiensche vonkbrug. Draaivonk van Marconi.
Om het nadeel, verbonden aan de Braunsche schakeling, op te
heffen, heeft men deze aldus verbeterd. De inrichting van den
geverkring maakt men nl. zoo, dat de vonkopening direct zijn
geleidend vermogen verliest, nadat alle energie uit dien kring aan
den antennekring is overgedragen. De geverkring is dan niet meer
electrisch geleidend, er kunnen dan geen stroomen meer in rondloopen en hij kan dus ook geen energie meer terugontvangen uit den
antennekring. Het is nu, alsof de antennekring maar alleen aanwezig
is en alle daarin gebrachte ener
gie slingert dus uit op de golf
lengte van dezen kring. Doordat
STROOM /n GEVERKRING
we hierbij niets te maken heb
ben met den geverkring, zullen
er dus geen twee golven ont
staan.
Bovendien zullen de uitge
zonden trillingen nog minder
STROOM IN ANTENNEKRING
gedempt zijn dan bij de Braun
sche schakeling, daar de ver
liezen, die daarbij in den gever
kring optraden, zich nu niet
voordoen.
Het verloop van de stroomen
in geverkring en antennekring
is weergegeven in fig. 18.
Fig. 18.
Vonkopeningen, welke snel
haar geleidend vermogen verliezen, noemt men in het algemeen
„smoor vonken". De twee voornaamste typen hiervan zijn:
a. De Wiensche vonkbrug (fig. 19).
De vonkpolen worden gevormd door roodkoperen schotels, die
aan de eene zijde volkomen vlak zijn en aan de andere zijde van
een opgeklonken zilveren plaat zijn voorzien. Rondom die zilveren
plaat is een groef gedraaid en daaromheen bevindt zich nog een
koperen rand. Deze rand moet met de opgeklonken plaat zuiver
in één vlak liggen. Twee dergelijke vonkpolen worden na tusschenlegging van een micaring van
0,2 mm stijf op elkaar gedrukt,
zoodat de zilveren platen, waartusschen de vonk overspringt, precies
evenwijdig aan elkaar en op een afstand van 0,2 mm gehouden worden.

I
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De in de vonkpool gedraaide groef belet, dat de vonk bij den
micaring overspringt, waardoor deze spoedig onbruikbaar zou
worden. Tevens heeft men nog tusschen elk paar vonkpolen een
grootere koperen plaat aangebracht, die dient om het geheel vlugger
te laten afkoelen en daarom koelrib genoemd wordt. De vonkbrug
bestaat uit meerdere (b.v. een io-tal) van zulke stellen vonkpolen
en koelribben, die in een gestel zijn ondergebracht en door
een drukschroef, na tusschenvoeging van een porceleinen drukisolator, stevig tegen elkaar worden aangedrukt.
Door een dergelijke inrichting van de vonkopening verkrijgt men
de reeds besproken smoorwerking. Doordat het oppervlak van de
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Fig. 19.

vonkpolen zoo groot is en men de vonkopening in verschillende
kleine openingen verdeeld heeft, die alle achter elkaar geschakeld
zijn, wordt bij ieder vonkje op zichzelf minder warmte ontwikkeld
en zal elk vonkopeningetje dus ook vlugger afgekoeld zijn. Dit wordt
nog bevorderd door de plaatsing der koelribben tusschen de vonk
polen, terwijl bij de grootere stations nog een ventilator onder de vonk
brug is geplaatst, welke voortdurend koele lucht er doorheen blaast.
Deze ventilator wordt door een kleinen electromotor aangedreven,
die begint te draaien, zoodra het station op zenden wordt ingeschakeld.
Om met minder energie te seinen, vermindert men de spanning
op den gevercondensator en verkleint in overeenstemming daarmede
de totale vonkopening. Daartoe plaatst men tusschen twee of
meer opeenvolgende koelribben metalen veertjes, zg. ruitertjes, die
de tusschenliggende vonkopeningen kortsluiten.
Wiensche vonkbruggen waren vroeger veel in gebruik bij de,
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door de Duitsche maatschappij Telefunken vervaardigde, gedempte
zendstations.
b. De draaivonk van Marconi (fig. 20).
Hierbij laat men de vonk overspringen tusschen twee vaststaande
en een aantal draaiende metalen nokken. De schijf met de draaiende
nokken (evenveel als het aantal polen van de wisselstroommachine,
die den laadstroom voor den gevercondensator levert) is op de ver
lengde as van de wisselstroommachine bevestigd en draait dus met
dezelfde snelheid als deze. Deze as draagt daartoe een ebonieten
schijf met metalen rand, waarin de vonkpolen zijn geschroefd.
Aan het gestel van de wisselstroommachine zijn de twee vaste vonk
polen geïsoleerd aangebracht.
Komen door het draaien van de as
—WP
twee diametraal gelegen draaiende
vonkpolen tusschen de vaste, dan
wordt de totale vonkopening (die
dus uit twee in serie staande vonkopeningen bestaat) zoo klein, dat
de lucht er tusschen doorgeslagen
wordt en de gevercondensator zich
oscilleerend ontlaadt. Onmiddellijk
daarna wordt, omdat de vonkpolen
Fig. 20.
van elkaar afdraaien, de vonkopening
weer grooter, waardoor de vonk a.h.w. wordt uiteengerukt en
snel uitdooft.
Om het station een zuiveren toon te laten geven is het noodzakelijk,
dat de vonken met regelmatige tusschenpoozen overspringen.
Hiertoe moeten telkens twee diametraal gelegen draaiende vonkpolen
zich tusschen twee vaste bevinden en wel juist op het oogenblik,
dat de spanning op den gevercondensator haar maximum waarde
heeft bereikt. Om dit te kunnen bijregelen, is de schijf, waarop de
stilstaande vonkpolen zijn bevestigd, een weinig draaibaar aan het
gestel der wisselstroommachine bevestigd. De schijf moet nu zoo
danig worden geplaatst, dat men bij het licht der overspringende
vonken, den indruk krijgt, alsof de draaiende schijf stilstaat. Dan
toch springen de vonken over telkens nadat de draaiende schijf over
den afstand tusschen twee zijner nokken is verder gedraaid. Teneinde
de vonkopening te kunnen bijregelen, zijn de beide stilstaande vonk
polen op en neer schroefbaar. De grootte der zendenergie hiermede
te regelen, is niet mogelijk, daar bij dit soort stations de door de
machine geleverde wisselspanning een constante waarde heeft.
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De 1/2 kW en */., kW Marconistations, vroeger veel gebruikt aan
boord van schepen, waren o.a. van een draaivonk voorzien.
§ io. BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING EN WERKING VAN
EEN SMOORVONKSTATION.

In fig. 21 is schematisch weergegeven de inrichting van een
gedempt zendstation. Aan de hand daarvan zullen we het doel
en de werking van de verschillende onderdeden nagaan.
Heeft men, zooals hier verondersteld is, de beschikking over
draaistroom van het stadsnet, dan kan men voor het aandrijven
van de machines WD en GD van een draaistroommotor DM
gebruik maken. Deze laatste wordt via een stel zekeringen en een
hoofdschakelaar S uit het stadsnet gevoed.
Om den motor te doen aanloopen is een aanloopweerstand AW
aanwezig. In de ankerwikkeling wordt nl. bij het aanloopen een
betrekkelijk groote EMK geïnduceerd. Om de stroomen, die daar
door in het anker zullen optreden, klein te houden, is de aanloop
weerstand AW in serie met de ankerwikkeling geplaatst, daar deze
laatste zelf maar weinig weerstand heeft. Naarmate de motor
op toeren komt, wordt de geïnduceerde EMK in het anker kleiner
en kan men dus AW geleidelijk uitschakelen. (In fig. 21 door den
handel rechtsom te draaien.)
Is het volle aantal omwentelingen bereikt, dan moet AW geheel
uitgeschakeld zijn; deze is er trouwens ook niet op berekend om
langdurig stroom te voeren.
Voordat men den hoofdschakelaar inzet, moet men zich er steeds
van overtuigen, dat de aanloopweerstand geheel ingeschakeld staat.
Daarom moet men zich tot gewoonte maken, direct nadat men
den motor heeft laten stoppen (door S uit te trekken), tevens den
aanloopweerstand geheel terug te draaien. Dikwijls is een inrichting
aanwezig, waardoor zulks bij het stoppen van den motor auto
matisch geschiedt.
Op plaatsen, waar een gelijkstroomnet aanwezig is, gebruikt men
voor het aandrijven van de machines WD en GD natuurlijk een
gelijkstroommotor met bij behoorenden aanloopweerstand.
De wisselstroomdynamo WD levert den wisselstroom, waarmede
de gevercondensator GC, via een transformator T, opgeladen wordt.
De frequentie is meestal 250 of 500, en kan men af lezen op
den frequentiemeter F.
De gelijkstroom, benoodigd om de veldmagneten van WD te
bekrachtigen, wordt geleverd door een kleine shuntdynamo GD.
Met den regelbaren weerstand TS kan men den magneetstroom

22

grooter of kleiner maken en daarmede dus de grootte der opgewekte
spanning regelen. Deze spanning moet na verhooging door den
transformator T juist hoog genoeg
zijn om de vonkopening V te
kunnen doorslaan. Wanneer er dan
geseind wordt, hoort men op het
NAAR ONT VANG £R. <ontvangstation een zuiveren regele.
matigen toon.
Is de spanning te hoog, dan
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Fig. 21.

blijft de gevormde vonk te lang bestaan, waardoor de toon van
het station sissend wordt. Bij te lage spanning springen de vonken
onregelmatig over en wordt de toon onregelmatig of brokkelig.
Daar men dus met TS de kwaliteit bepaalt van den toon, met
welken het station bij het ontvangen gehoord wordt, noemt men dezen
regelweerstand, behalve spanningsfijnregelaar, ook wel de toonschuif.
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In den primairen kring van den transformator is ook nog op
genomen de resonantiespoel RS. Dit is een spoel met verschuifbare
ijzeren kern. Door deze in of uit te schuiven vergroot of verkleint
men de zelfinductie der spoel. Bij het afstemmen van het station
moet de kern zoodanig gesteld worden, dat bij een bepaalde, door
WD geleverde, spanning, de stroomen in den primairen kring
maximaal zijn. Het opladen van den gevercondensator zal dan zoo
economisch mogelijk geschieden, hetgeen men uitdrukt door te
zeggen, dat er „transformatorresonantie" is bereikt.
Met behulp van den seinsleutel SL kan men den stroom in den
primairen kring sluiten en verbreken.
Bij de groote stations is op de plaats van den seinsleutel een zg.
seinrelais aangebracht (fig. 22). Wanneer men op den seinsleutel
drukt, wordt de electromagneet M bekrachtigd en het weekijzeren anker aan
getrokken, waar
door de primaire
stroomkring ge
sloten wordt. Het
voordeel dezer
t czr
inrichting is, dat
o
men met den
seinsleutel alleen
Fig. 22.
den zwakken ge
lijkstroom van het relais onderbreekt, terwijl het relais zelf
den zwaren wisselstroom onderbreekt. Omdat de contacten van
het seinrelais veel zwaarder kunnen zijn dan die van den sleutel,
zullen zij veel langer in gebruik kunnen blijven. Bovendien zal de
sleutel zelf veel minder vonken. Om dit laatste te voorkomen,
plaatst men dikwijls nog een condensator parallel op den sleutel.
Een wisselstroommachine te gebruiken, die rechtstreeks een vol
doend hooge spanning levert om de vonkopening V door te slaan,
zou wegens de hooge vervaardigingskosten daarvan niet economisch
zijn. Daarom neemt men een machine, die een betrekkelijk lage
spanning levert (b.v. 300 volt), welke dan door een transformator T
in de benoodigde hooge spanning (b.v. 8000 volt) wordt omgezet.
Dikwijls is de secundaire winding in eenige trappen aftakbaar,
zoodat men voor een bepaalde afstemming de beste transformatorverhouding kan uitkiezen. Via een paar smoorspoelen Sm wordt
nu met de aldus verkregen hooge spanning de gevercondensator
GC opgeladen.
Deze smoorspoelen hebben een zoodanige waarde, dat zij de be-
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trekkelijk lage frequentie van den laadstroom voor GC nog wel goed
doorlaten, maar den weg versperren aan de hoogfrequente stroomen,
die in den geverkring optreden, zoodat deze niet naar links kunnen
doordringen. Zouden er immers hoogfrequente stroomen in de
secundaire winding van den transformator kunnen komen, dan
zouden zij hierin hooge inductiespanningen opwekken, waardoor
men groote kans loopt, dat de isolatie daarvan doorslaat. Links van
de lijn AB bevindt zich dus uitsluitend het laagfrequente deel van
het station, rechts daarvan uitsluitend het hoogfrequente deel.
Het laagfrequente deel dient alleen voor het opladen van den
gevercondensator. Zooals reeds hiervoor is vermeld, moet de wissel
spanning op den gevercondensator zoo hoog worden gemaakt, dat
elke halve periode de vonkopening wordt doorgeslagen, waarbij de
geverkring dan telkens in sterk gedempte slingering komt. Levert
de wisselstroommachine een frequentie 500, dan wordt de gever
kring en dus ook de antennekring 1000 maal per sec in slingering
gebracht. In dit geval worden de teekens van het seinende station
op een toonhoogte 1000 ontvangen, hetgeen een vrij hooge muzikale
toon is (zie § 14). Gedempte stations, die zoo'n hoogen toon vóórt
brengen, noemt men wel fluitvonkstations.
Deze hebben het voordeel, dat zij een aangenamen toon voortbrengen,
welke gemakkelijk te onderscheiden is van het krakende geluid, dat
door luchtstoringen in de telefoon van den ontvanger veroorzaakt wordt.
De vonkopening V kan gevormd worden door een Wiensche
vonkbrug of een draaivonk van Marconi.
De gevercondensator GC bestaat meestal uit een aantal Leidsche
flesschen of uit een aantal groote blokcondensatoren, waarvan men
er, zooveel als noodig zijn, parallel schakelt. De hoeveelheid energie,
welke in den geverkring in slingering komt, wordt nl. bepaald door
de formule E = 1/2 CV2, waarin C de capaciteit is van den gever
condensator en V de maximum spanning, tot welke die conden
sator wordt opgeladen en waarbij tevens de vonkopening doorslaat.
De geverkring moet afgestemd kunnen worden op de golflengte,
waarmede men wenscht te seinen. Hierbij neemt men, met het oog
op de in slingering te brengen energie, C zoo groot mogelijk en regelt
men de afstemming door meer of minder windingen van spoel L
in gebruik te nemen (T = 2 tz VcL). Daar door de spoel L sterke
hoogfrequente stroomen vloeien, bestaan haar windingen meestal
uit koperbuis of plat koperband x). Hetzelfde geldt voor de spoel K,
*) Hoogfrequente stroomen bewegen zich voornamelijk langs den buiten
omtrek van een geleider. Hoe grooter deze omtrek is, des te kleiner is de
weerstand voor hoogfrequente stroomen.
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welke met L gekoppeld is. Dikwijls worden deze spoelen tot een
geheel vereenigd, zooals in fig. 23 is weergegeven.
Voor een goede overdracht van energie uit gever- aan antenne kring moet deze laatste in resonantie worden gebracht met den
geverkring. Hiertoe beschikken we
in de eerste plaats over den
variometer (Var).
Deze bestaat uit twee vlakke
spoelen van plat koperband, die
draaibaar ten opzichte van elkaar
o
zijn
opgesteld en die men op elkaar
ka
kan klappen en van elkaar af kan
bewegen. De windingsrichting van
de eene spoel is tegengesteld aan
die van de andere. Klapt men dus
beide spoelen op elkaar, dan heffen
haar krachtlijnen elkaar onderling
op, zoodat de totale zelfinductie
6.C.
nul is (fig. 24a). Haalt men de
spoelen uit elkaar tot ze in eikaars
verlengde komen, dan zijn de
spoelen niet meer met elkaar ge
koppeld en is de totale zelfinductie
dus 2L, wanneer die van één
spoel gelijk aan L is (fig. 246).
Door de spoelen vanuit den
op elkaar geklapten stand uit
elkaar te bewe
-mCHTUJtlttl SPOEL L
gen, verandert
:f
”
» n
i
A A
A
men geleidelijk
TL
3=o=C
3
x
de zelfinductie
$
] E.
van o tot 2L. Dit
is dus een fijnregeling om den
Fig. 24a.
Fig. 24b.
antennekring
precies te kunnen afstemmen op de gewenschte golflengte. Als
grofregeling kunnen we daarbij gebruik maken van de luchtdraadverlengspoel LVS. Dit is een gewone zelfinductiespoel, welke regel
matig om de zooveel windingen is afgetakt. Zoodoende kunnen we
de zelfinductie en daarmede de golflengte van den antennekring
trapsgewijze regelen.
Bij een groote en hooge antenne kan het voorkomen, dat de golf-
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lengte van den antennekring hooger blijft dan de gewenschte, niet
tegenstaande variometer en luchtdraadverlengspoel beide op nul
staan en de spoel K ook haar minimum waarde heeft. In dat geval
kunnen we de capaciteit en dus ook de golflengte van den antenne
kring verkleinen door in serie met de antenne-aardecapaciteit een
zg. verkortingscondensator VKC te plaatsen x). Wordt de golflengte
dan soms te klein, dan kunnen we haar weer op de gewenschte
waarde brengen met behulp van Var. en LVS. In normale gevallen
is VKC kortgesloten en is bij vele stations dikwijls niet aanwezig.
Op den antenne-ampèremeter AA (steeds een hittedraadmeter,
daar de frequentie hierbij geen invloed op de aanwijzing heeft),
kunnen we zien, wanneer de antennekring op de juiste golflengte
is afgestemd, want in dat geval zal deze meter bij een bepaalde
waarde der koppeling tusschen L en K een maximum uitslag
vertoonen 2).
De meetlus ML dient om op een gemakkelijke wijze een golfmeter
of luisterspoel met den antennekring te kunnen koppelen.
Een luisterspoel, ook wel tooncontroleur genaamd, is een zeer een
voudig ontvangertje, dat bestaat uit een op een plankje gemonteerde
spoel, waarmede we een detector en een telefoon in serie kunnen
plaatsen. Zooals de naam reeds aangeeft, wordt ze op het zendstation
gebruikt om te controleeren, of de uitgezonden toon goed is.
In fig. 21 zijn a en b contacten van den zend-ontvangschakelaar,
waarmede we antenne en aarde respectievelijk aan zender of aan
ontvanger kunnen verbinden.
—------^
*) Bij het in serie schakelen van capaciteiten geldt nl. de formule

JL^JL + JL-i......

C
Cl
Ca
zoodat de resulteerende capaciteit steeds kleiner is dan de kleinste der in
serie geschakelde capaciteiten.
2) In de practijk brengt men den gever- en antennekring niet precies met
elkaar in resonantie, maar ontstemt men eerstgenoemden kring 2 a 3 %
ten opzichte van den laatsten, teneinde zoodoende terugwerking van den
antenne- op den geverkring zooveel mogelijk te voorkomen.
Is de antennekring b.v. op 600 m afgestemd, dan wordt de geverkring
afgestemd op 588 a 582 m.
De koppelingsgraad tusschen de spoelen L en K (welke met behulp van
een golfmeter wordt bepaald en waartoe de antennekring wel op dezelfde
golflengte moet zijn afgestemd als de geverkring) bedraagt normaal 15—20 %.
Nadat de koppelingsgraad bepaald is, verhoogt men de zelfinductie en
daarmede de golflengte van den antennekring, totdat de antenne-ampère
meter maximum uitslag vertoont. Het zal dan blijken, dat door den antenne
kring maar één golflengte, en wel de gewenschte, wordt uitgestraald. In het
vorenstaande voorbeeld zou dit dus 600 m zijn.
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DERDE HOOFDSTUK.
KRISTALONTVANGST VAN GEDEMPTE SEINEN.
§ ii.

AFSTEMMING VAN DEN ANTENNEKRING.

De electrische en magnetische golven, die b.v. door een fluitvonkstation in den aether opgewekt worden, verspreiden zich naar alle
richtingen.
Bij het treffen eener antenne induceeren zij daarin hoogfrequente
stroompjes, welke we op verschillende manieren in waarneembare
teekens kunnen omzetten.
Opdat de stroompjes, in de ontvangantenne opgewekt, zoo sterk
mogelijk zijn, is het noodig, dat de antennekring van het ontvang
station op dezelfde golflengte wordt afgestemd als die van de seinen,
welke we wenschen te ontvangen. De reeks electrische stroompjes,
die door een opgevangen golftrein er in worden opgewekt, komen
dan juist op tijd na elkaar aan om eikaars werking te versterken.
Dit kunnen we vergelijken met een schommel, die door kleine
stootjes, maar op het goede moment na elkaar gegeven, in sterke
slingering komt. Eveneens kunnen we met een snaar, welke wordt
aangestreken, een tweede, die in de nabijheid geplaatst is, in waar
neembare trilling brengen, mits beide snaren denzelfden trillingstijd
hebben. De op elkaar volgende stootjes, door de eerste snaar aan de
omringende luchtdeeltjes gegeven, planten zich door de lucht
voort, treffen de tweede snaar en komen in de goede volgorde
achter elkaar aan om hiervan de aangevangen trilling te versterken.
Waren beide snaren niet van gelijken trillingstijd, dan zouden de
opeenvolgende stootjes niet te juister tijd achter elkaar aankomen
en eikaars werking nu eens versterken, dan weer tegenwerken,
zoodat het niet zal gelukken de tweede snaar in waarneembare
trillende beweging te brengen.
In verband met het voorgaande zal nu tevens verklaard worden waar
om gedempte trillingen zooveel storender werken dan ongedempte.
Een gedempte golf toch geeft een reeks opeenvolgende stootjes,
waarvan het eerste veel krachtiger is dan alle volgende. Door dit
eerste stootje nu worden alle antennes in de omgeving aangestooten
en zullen vervolgens in haar eigen golflengte uitslingeren; de
volgende zwakke stootjes hebben hierop maar weinig invloed meer.
Een overeenkomstig voorbeeld is een kanonschot. Door de door
zoo'n schot veroorzaakte luchttrillingen worden geheel verschillende
voorwerpen, soms tot op kilometers afstand, in beweging gebracht
en zij slingeren dan elk in hun eigen trillingstijd uit.
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Bij een ongedempte golf echter zijn alle opeenvolgende stootjes
even sterk. Alleen bij de op die golf afgestemde antennes komen de
stootjes zoodanig achter elkaar aan, dat zij eikaars werking ver
sterken en dus die antennes in ongedempte slingering brengen.
Voor een niet op deze golf afgestemde antenne is de volgorde der
stootjes zoodanig, dat zij eikaars werking nu eens versterken dan
weer verzwakken met het gevolg, dat de antenne niet, althans
bijna niet, in slingering komt.
Als zelfinductie in den antennekring gebruikt men veel uitwissel
bare spoelen. Naarmate de golflengte grooter is, neemt men een
spoel met een grooter aantal windingen. Ook bezigt men wel aftakbare spoelen; om een ongunstigen invloed van het niet gebruikte
deel te voorkomen,
wordt dit meestal kort
gesloten.
De eigenlijke afstem
ming van den antenne
kring geschiedt meestal
met een variabelen con
densator. Voor groote
golflengten wordt deze
parallel geschakeld aan
de antenne-aardecapaciteit; men verkrijgt
dan de zg. vliegwielFig. 26.
Fig. 25b.
Fig. 25a.
schakeling, voorgesteld
in fig. 25a. Voor kleine golflengten kan men den variabelen con
densator in serie met de antenne-aardecapaciteit schakelen om
de totale capaciteit van den antennekring zoo klein mogelijk te
maken (fig. 25b).
Soms gebruikt men voor afstemming van den antennekring een
variometer (fig. 26).
Beide laatste methoden vinden tegenwoordig geen toepassing meer.
Voor het overgaan van lange op korte golven gebruikt men in de
moderne toestellen omschakelbare spoelstelsels. Bij de omschakeling
van lang op kort, wordt nu b.v. een deel van de langegolfspoel kort
gesloten of wel een kleine spoel wordt parallel aan de groote geplaatst.
§ 12.

DE DETECTOR.

Zooals reeds is vermeld, induceert een aankomend golfbergje hoog
frequente stroompjes van dezelfde frequentie in onzen antennekring
(fig. 27), waardoor een met die stroompjes evenredige wisselspanning
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ontstaat tusschen de punten A en B. Sluiten we tusschen deze punten
een telefoon aan, dan zal daardoor een hoogfrequent stroompje
loopen, dat echter maar zeer klein zal zijn, omdat de telefoon
zoo’n hooge zelfinductie en dus zoo'n hoogen weerstand er voor heeft.
Bovendien is de trilplaat niet in staat de snelle wisselingen van dit
stroompje te volgen, zoodat zij in den ruststand zal blijven staan
en we dus geen geluid waarnemen. Daarom moeten we de ontvangen
hoogfrequente stroompjes eerst omzetten in stroompjes met zoo
danige lage frequentie, dat de telefoon
hier wel op kan reageeren. Dit geschiedt
met behulp van een detector.
De detector is dus een instrument, dat
A.
dient om de snel oscilleerende stroompjes
gelijk te richten; de werking is als het
ware die van een klep, welke den stroom
in de eene rich
ting wel, in de
B.
andere richting
niet of bijna niet
doorlaat. Het aanA
7777777)
*
rakingsoppervlak
Fig. 27.
vansommigekristallen met een
metaal vertoont
nu deze geiijkB
richtende eigen
schap. Eenigevan
die kristallen zijn
[
c'W/W/
b.v.: Silicon, carborundum, zinFig. 29.
Fig. 28.
kiet, loodglans,
e.a. Voor het metaal wordt meestal zilver genomen.
Het kristal wordt op de een of andere manier in een metalen
huisje vastgezet, terwijl een metalen veer of spitse punt er met meer
of minder kracht op drukt, b.v. fig. 28. De grootte van dezen druk
wordt bepaald door de soort van het gebruikte kristal.
Detector en telefoon worden nu in serie geplaatst en tusschen
de punten A en B (fig. 29) aangesloten. In het kort is de werking
als volgt:
Bij het binnenkomen van een golfbergje zal het kristal alleen een
reeks snel opeenvolgende stroomstootjes, alle in dezelfde richting,
doorlaten. Het is alsof er, zoolang het golfbergje duurt, een gelijk-
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stroompje door de telefoon vloeit, waardoor de trilplaat wordt
aangetrokken. Komen er nu b.v. 1000 golfbergjes per sec binnen,
dan wordt de trilplaat 1000 X per sec aangetrokken en losgelaten
en veroorzaakt daardoor luchttrillingen met een frequentie 1000,
wat een duidelijk hoorbare toon is.
Sommige kristallen, zooals b.v. carborundum, worden gevoeliger,
d.w.z. zij reageeren op kleinere spanningsveranderingen, wanneer
op de uiteinden van het kristal een bepaalde spanning wordt gezet,
die, omdat het kristal voor de grootte van die spanning zeer gevoelig
is, bijzonder fijn geregeld moet kunnen worden. Daartoe maakt men
gebruik van een potentiometer.
§ 13. POTENTIOMETER, INRICHTING EN GEBRUIK.
De potentiometer (fig. 30) bevat een weerstand R van betrekkelijk
groote waarde (b.v. 400 D), waarop een batterij moet worden aan
gesloten. De weer
stand R heeft een
B
A.
hooge waarde ten
einde de stroomQ.< 'C. fi
sterkte er doorheen
laag te houden. Daar Q./WV'tvvvvJwwW'A/'
men den weerstand
P.
R
der toevoerdraden
verwaarloozen mag,
is de spanning tus6 VOLT
schen de punten P
en Q dezelfde als
die der batterij, b.v.
Fig. 31.
Fig. 30.
6 V. Door het schuifcontact C van P naar Q te bewegen zal het spanningsverschil tusschen A en B, dat hetzelfde is als tusschen P en C, geleidelijk toe
nemen, dus in ons geval van o tot 6 V. Uit de wet van Ohm (e = i • r)
volgt immers, dat dit spanningsverschil evenredig oploopt met de
toename in weerstand tusschen P en C. Is deze laatste V2 of
3/4 van den totalen weerstand R, dan is in ons geval het spannings
verschil A-B respectievelijk 3 of 4V2 V. Dit blijft gelden, als tusschen
A en B een weerstand, b.v. die van een kristal, wordt aangesloten,
welke zeer groot is ten opzichte van den weerstand R.
De in den handel zijnde potentiometers zijn meestal ingericht
volgens fig. 31; de batterij wordt aangesloten tusschen P en Q en
tusschen P en C of tusschen Q en C wordt de gewenschte spanning
afgenomen.
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Om nu een hulpspanning op het kristal te zetten, zou men den
potentiometer parallel daarop kunnen aansluiten, zooals is gedaan
in fig. 32. In dit geval zullen echter de hoogfrequente stroompjes
hun weg liever kiezen door den weerstand en door de batterij van
den potentiometer in plaats van door het kristal, omdar dit laatste
zoo’n grooten weerstand heeft.
Teneinde aan dit bezwaar te ontkomen, moet men den potentio
meter in serie met het kristal plaatsen, zoodat er geen weg parallel
aan dit laatste meer overblijft (fig. 33). Het punt P staat recht
streeks in verbinding met de rechterzijde van het kristal, terwijl
het schuifcontact C via de telefoon en de spoel L is verbonden
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Fig- 33met de linkerzijde. De hulpspanning op het kristal zal dus het
zelfde zijn als die tusschen de punten P en C.
Meestal wordt parallel op den potentiometer en de telefoon nog
een blokcondensator geplaatst, zooals gestippeld in fig. 33 is aan
gegeven. De door de spanningsverschillen A-B veroorzaakte wisselstroompjes kunnen nu gemakkelijk via dezen condensator aan weers
zijden van het kristal komen; zij behoeven niet te gaan door den
potentiometer en de telefoon, welke laatste vanwege haar zelfinductie een zeer grooten weerstand biedt voor hoogfrequente
stroomen. De, door de werking van den detector ontstane, gelijkstroomstootjes kunnen niet door den condensator heen (vandaar de
naam blokcondensator) en moeten dus door de telefoon gaan.
Zooals we in de volgende paragraaf zullen zien, blijft er bij deze
methode van gelijkrichting nog een hoogfrequent stroompje over,
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dat ook door dien condensator zal wegvloeien in plaats van door
den potentiometer en de telefoon te gaan. In het algemeen werkt
het ontvangtoestel beter, wanneer zoo’n blokcondensator aanwezig
is. In toestellen, waarin er geen aanwezig is, wordt de boven
beschreven functie ten deele verricht door de capaciteit, welke de
windingen der telefoonbobines ten opzichte van elkaar hebben.
De bovenvermelde blokcondensator wordt meestal telefooncondensator genoemd.
§ 14. WERKING VAN DEN KRISTALDETECTOR.
Volgens de wet van Ohm is de stroomsterkte door een gewonen weer
stand evenredig met de
daarop aangelegde spanning en wel is i = —. Hier
4
van kan men een grafische
voorstelling maken door
3
bv. in horizontale richting
2
de grootte der spanningen
uit te zetten en bij elke
VOLT
0
spanning in verticale rich
4 6
8
ting de er mee corresponFig. 34.
deerende stroomsterkte.
De lijn, die de aldus ver
kregen punten verbindt,
Q.
zal recht zijn (fig. 34).
L
Voor een kristal kan
men op dezelfde wijze te
0
werk gaan. De verkregen
lijn, die het verband tusschen spanning en stroom
5
sterkte bij het kristal aan
E
geeft, noemt men zijn
karakteristiek en is b.v.
e
o.
voorgesteld in fig. 35.
P,P2P. P3P4
VOLTS.
Hieruit blijkt, dat bij zoo'n
Fig. 35kristal de wet van Ohm
niet gevolgd wordt.
Links van het punt P doet nl. een bepaalde spanningstoename
PiP2 de stroomsterkte slechts weinig toenemen, terwijl een even
groote spanningstoename p3p4 rechts van het punt P den stroom
veel meer doet toenemen.
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Van deze eigenschap van kristallen maken we nu voor gelijkrichting gebruik. In fig. 36 is volledig weergegeven, hoe de hoog
frequente wisselspanningen, die door een aankomend golfbergje op
de uiteinden van het kristal worden veroorzaakt, worden gelijkgericht.
Daartoe wordt de potentiometer zoodanig ingesteld, dat de spanning
op het kristal in den rusttoestand de waarde O p heeft, waarbij
dus een constant stroompje a door het kristal en door onze telefoon
1

iw
I
I

«I

«•

üüaü:

e.

vloeit. (In de practijk verrichten
we deze regeling door het schuifcontact van den potentiometer in
zoodanigen stand te zetten, dat
we een bepaald signaal met maxi
mum geluidsterkte waarnemen.)
De inkomende wisselspanningen
zullen nu de rustspanning O p
op het kristal beurtelings evenveel
grooter als kleiner maken. Hier
Fig. 36.
door ontstaan stroomvermeerderingen en stroomverminderingen. Wegens den gebogen vorm der
karakteristiek zullen echter eerstgenoemde veel grooter zijn dan de
laatste, hetgeen in fig. 36 duidelijk te zien is.
Gemiddeld is de stroom door het kristal en de telefoon dus toe
genomen, zooals in diezelfde figuur gestippeld is aangegeven. Ten
gevolge van deze stroomtoename wordt de trilplaat van de telefoon
eventjes aangetrokken en weer losgelaten.
Ten opzichte van het gestippelde gelijkstroombergje neemt de
Radio - Ontvang- en Zendtechniek
3
1
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werkelijke gelijkgerichte stroom telkens evenveel toe en af en wel
met dezelfde frequentie als die van het inkomende golfbergje. Precies
juist gezegd is dus, dat door de gelijkrichting een gelijkstroombergje
ontstaat, waaroverheen zich een „hoogfrequente ribbeling” bevindt;
zie ook fig. 37. Het gelijkstroombergje gaat door onze telefoon en
de hoogfrequente ribbeling vloeit af door den telefooncondensator. x)
In fig. 36 zien we tevens, dat de inkomende spanningsvariaties
het voordeeligst worden aangebracht ten opzichte van het punt P,
daar de verkregen gelijkstroombergjes dan het allergrootst zijn en
we dus het krachtigste geluid in onze telefoon waarnemen.
In werkelijkheid bezitten de kristallen niet zoo'n mooie karakte
ristiek als die, geteekend in de fig. 35 en 36. Meestal verloopt de
bocht veel flauwer, zooals b.v. in fig. 38. Voor de gunstigste werking
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Fig- 37moeten we de hulpspanning echter
steeds zoodanig instellen, dat we
werken in het punt der karakteristiek,
waar de buiging het sterkst is, dit
is in fig. 38 in het punt P.
Fig. 39 geeft nog eens een kort
overzicht van hetgeen geschiedt bij
het seinen van de letter a (—) door
Ra
een smoorvonkstation en bij het ont
e
vangen daarvan. Om de teekening
Fig. 38.
niet te groot te maken is veronder
steld, dat bij het seinen van een punt
twee vonken overspringen in den geverkring en bij het seinen van
een streep zes.
Lijn 1 stelt de stroomsterkte voor in den geverkring van het zend
station, terwijl lijn 2 de stroomsterkte in de zend-antenne voorstelt en
tevens die in de ontvang-antenne. Deze laatste is wel veel zwakker dan
eerstgenoemde, maar heeft overigens geheel hetzelfde verloop. Ook
de spanningen, die op het kristal komen, hebben datzelfde verloop.
Lijn 3 stelt den stroom voor, die door het kristal gaat; we zien,
dat de ruststroom periodiek gemiddeld grooter wordt.
*) Later bij detectorlampen zullen we zien, dat de hoogfrequente ribbeling,
die thans geen dienst doet, kan worden gebruikt voor de zg. terugkoppeling.
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Lijn 4 ten slotte geeft de stroombergjes weer, die door de telefoon
gaan; door hen wordt de trilplaat telkens even aangetrokken en los
gelaten. Een punt hooren we dus als twee en een streep als zes snel
opeenvolgende tikjes. In werkelijkheid geschiedt het overspringen
van de vonken in den geverkring veel sneller. Stel, dat het seinen
van een punt en een streep respectievelijk duren 1I20 en 3/20 sec,
terwijl de frequentie van den stroom, waarmede de geverconden-
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Fig- 39-

sator wordt opgeladen, 500 is. Per sec zullen dus in den geverkring
bij neergedrukten sleutel 1000 vonken overspringen.
Bij het seinen van de letter a (bestaande uit een punt van V20 sec,
een tusschenruimte van 1/20 sec en een streep van 3/20 sec) worden
dan na elkaar uitgezonden een reeks van 50 en een reeks van 150
golfbergjes met een tusschenruimte van 1/20 sec.
Het gevolg is, dat de trilplaat der telefoon 50 X wordt aangetrokken in V20 sec, daarna 1/20 sec stil blijft staan en vervolgens
150 X wordt aangetrokken in 3/20 sec. De trillende beweging der
trilplaat geschiedt dus met de frequentie 1000 en we zullen de
letter a met diezelfde geluidsfrequentie waarnemen.
De toonhoogte van het ontvangen geluid, is dus gelijk aan de vonkfrequentie van het seinende station.

11 I
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Wanneer er niet geseind wordt, doet de hulpspanningsbatterij een
stroompje van- constante waarde door de bobines van de telefoon
vloeien. Daarom moet de telefoon zoodanig worden aangesloten,
dat haar permanent magnetisme hierdoor versterkt wordt. Bij ver
keerde aansluiting zou dit op den langen duur verzwakt worden,
waardoor de telefoon in gevoeligheid achteruitgaat.
Ook zal het nu duidelijk zijn, dat de kristaldetector niet geschikt
is voor het ontvangen van stations, die met ongedempte golven
werken. Zoolang men toch op zoo'n station den seinsleutel neer
drukt, wordt een golf uitgezonden van gelijkblijvende amplitudo.
Op het ontvangstation zal door de gelijkrichting de stroom ge-

p

Fig. 40.

durende dien tijd wel grooter worden, maar op een constante
waarde blijven (fig. 40). Daar de trilplaat van de telefoon gedurende
het seinen van een punt of streep nu niet heen en weer trilt, maar
in een bepaalden stand aangetrokken blijft, zal men dus geen toon
waarnemen; men hoort alleen een tik bij het begin van een golf,
wanneer de trilplaat wordt aangetrokken en een tik bij het einde,
wanneer zij weer wordt losgelaten. Het eenige verschil tusschen
een punt en een streep is, dat de twee tikken minder of meer uit
elkaar komen te liggen, maar het is niet mogelijk op die wijze de
letterteekens duidelijk te onderscheiden.
§ 15. PRIMAIRE EN SECUNDAIRE ONTVANGST.

In fig. 33 hebben we te maken met zg. primaire ontvangst, omdat
de tusschen de punten A en B veroorzaakte spanningsvariaties
rechtstreeks worden gebracht op de uiteinden van den detector.
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Bij secundaire ontvangst (fig. 41) is een tweede slingerkring
inductief gekoppeld met den antennekring. De koppeling tusschen
de spoelen L en Lj is meestal regelbaar (b.v. doordat de spoelen
draaibaar t.o.v. elkaar zijn opgesteld).
De secundaire kring LiQ wordt nu op dezelfde golflengte af
gestemd als de antennekring. Deze laatste wordt het sterkst aangestooten door signalen, waarop hij is afgestemd, terwijl de over
dracht van energie tusschen beide kringen ook maximaal is voor
diezelfde golflengte.
Er heeft dus bij de overdracht van energie uit antenne- aan
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Fig. 42.

Fig. 43-

secundairen kring een zeefwerking plaats, welke des te grooter is,
naarmate men de koppeling tusschen beide kringen losser maakt.
Een secundair ontvangtoestel zal daarom steeds veel meer selectief
zijn dan een primair. Bij de inductieve overdracht gaat echter energie
verloren en wel des te meer naarmate de koppeling losser is. De
geleverde geluidsterkte zal dus merkbaar minder zijn dan bij een
primairen ontvanger.
Als tusschenvorm tusschen primaire en secundaire ontvangst
gebruikt men tegenwoordig veel de aperiodische antennekoppeling,
waarbij de antennekring niet afgestemd wordt en betrekkelijk los
wordt gekoppeld met den secundairen kring (fig. 42). Ditzelfde
principe treft men in vereenvoudigden vorm aan in fig. 43; hierin
is de antenne aangesloten op een aftakking der spoel van den
afgestemden kring.
Opmerking.
Teneinde geen last te hebben van capaciteitsveranderingen, indien
men de hand brengt bij den condensator van den secundairen kring

38

(het zg. handeffect), legt men de draaibare platen van dien conden
sator aan aarde, zooals gestippeld in de fig. 41 en 42 is aangegeven;
in fig. 43 is zulks reeds vanzelf het geval.

VIERDE HOOFDSTUK.
DE GOLFMETER.
§ 16.

INRICHTING VAN EEN GOLFMETER.

Een golfmeter bestaat in hoofdzaak uit een slingerkring, die zeer
nauwkeurig op een bepaalde golflengte is in te stellen en welke we
kunnen gebruiken om te ontvangen en te zenden.

Deze slingerkring bevat b.v. een aftakbare spoel en een draaibaren
condensator. In fig. 44, waarin het bovenaanzicht van een vroeger
veel in gebruik zijnden golfmeter is weergegeven, kan men met den
schakelaar K een bepaald deel van die spoel in gebruik nemen, waarbij
tevens de niet gebruikte windingen worden kortgesloten.Gemakshalve
zijn bij de verschillende standen van K de daarbij behoorende meetbereiken aangegeven. Met den condensator C kunnen we, na schake
laar K op het goede meetbereik geplaatst te hebben, precies op de gewenschte golflengte instellen. Daartoe is bij eiken golfmeter een stel
ijkkrommen aanwezig, waarop grafisch is weergegeven in welken stand
de condensator moet staan voor het instellen van den slingerkring
op een bepaalde golflengte (fig. 45). De Romeinsche cijfers bij de
kromme lijnen komen overeen met de vier meetbereiken van knop K.
Een golfmeter kan alleen gebruikt worden met zijn bijbehoorende
ijkkrommen.
Zelfs de ijkkrommen van gelijksoortige golfmeters vertoonen
onderling steeds kleine verschillen.

39
Bij het aflezen van een ijkkromme moet men steeds goed opletten
met hoeveel meters golflengte of met hoeveel condensatorgraden de
afstand tusschen twee verdeelstreepjes correspondeert.
ui
CJ
Voor het ontvangen van
B
gedempte seinen wordt bij
.5
D een detector ingezet en
ZL
r<
bij T een telefoon, vervolgens
stellen we den knop
/OQC S op „Aus”. De schakeling
van den golfmeter wordt dan
__
600
als in fig. 46 is aangegeven.
De in den slingerkring LC
geïnduceerde stroompjes
600
worden op de normale wijze
5 00
met behulp van detector
en telefoon gelijkgericht en
400
hoorbaar gemaakt.
300
Bij ongedempte golven
£00
kunnen we, zooals bekend
is, niet op deze wijze te
100
werk gaan. We vervangen
05/0/5 20 Graden v.d. Cond dan den detector door een
electrisch lampje, dat opFig. 45gloeit, wanneer er ten ge
volge van de wisselspanning
op de uiteinden van con
'\G.
densator C een stroompje
{
door heen loopt.
Om te zenden wordt bij
Z (fig. 44) een brommer ge
plaatst en de knop S op
/
L
C
„Ein” gezet. De schakeling
wordt dan als is weerge
3
geven in fig. 47; de ele
4
menten E zijn in den golf
meter ingebouwd.
Fig. 46.
De brommer Z is een zg.
geshunte brommer; hierbij
is parallel op de bobines een weerstand r van ± 20 O. aangebracht
met het doel vonkvorming ter plaatse van de stroomonderbreking V
te voorkomen. Immers het extra-stroompje, dat bij onderbreking
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van den stroom in de bobines van den brommer wordt opgewekt,
kan nu rondvloeien en uitsterven in het gesloten kringetje, dat
door de bobines en dien weerstand r gevormd wordt. Het extrastroompje zal dus niet trachten zich ter plaatse van de stroomonderbreking een weg door de lucht te banen en zal ook geen
vonkvorming veroorzaken. Ter plaatse van V wordt telkens
de stroomdoorgang door het trillende ankertje geheel onderbroken.
Daar de, door de elementen E geleverde, stroom ook door de
spoel L loopt, zal bij stroomonderbreking daarin dus eveneens
een extra-stroom gevormd worden. Deze laatste kan nu niet langs
V afvloeien, maar kan alleen den condensator C opladen. De
kringLC zal thans in de frequentie,
waarop hij is afgestemd, gedempt
uitslingeren. De snelheid, waar
mede de stroomonderbrekingen in
den brommer elkaar opvolgen,
r
m.a.w. diens frequentie, bepaalt
hoeveel malen per sec dit zal plaats
/
L
hebben.
C
Zou bij de onderbrekingsplaats
*
/r
V wel een vonkje gevormd worden,
3
dan zou de in de spoel L gevormde
4
extra-stroom via dit vonkje weg
Fig. 47vloeien en dus niet gebruikt
worden om condensator C op
te laden, zoodat de kring LC niet in slingering zou komen.
§ 17. GEBRUIK VAN DEN GOLFMETER.

Een golfmeter is o.a. bruikbaar voor:
a. het afstemmen van een gedempten zender op een bepaalde
golflengte;
afgesteld *^e^a^en
We^e golflengte een gedempte zender staat
c. het bepalen van den koppelingseraad tusschen antenne- en
gTrk","g bl’eeun Slempten zender;
e ak h' j°T voor een ongedempten zender;
/ hpr afct °Ch V00r een ongedempten zender;
o het hf>noimmen Van een ontvanger op een bepaalde golflengte;
Bij de onder
Welke g°tflengte een ontvanger staat afgestemd,
golfmeter als ontv^ Cn I^?t e genoemde punten gebruiken we den
anger; bij de punten ƒ en g als gedempt zendertje.
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ad. a.
Dit geschiedt als volgt:
De koppeling tusschen gever- em antennekring wordt verbroken,
waarna we eerst den geverkring op de gewenschte golflengte
afstemmen. Daartoe wordt deze kring in slingering gebracht, hetzij
op de normale wijze met sterkstroom, waarbij we met het oog op
storingen met minimum energie werken, hetzij met zwakstroom,
hetgeen gebeurt door de vonkopening kort te sluiten en op de uit
einden van den gevercondensator
een brommer met element aan te
sluiten, terwijl dan meestal ook de
verbindingen met de secundaire wik
keling van den transformator worden
losgemaakt (fig. 21). Vervolgens kop
pelen we de spoel L van den golf
meter met de geverspoel en draaien
den condensator van den golfmeter
o
o
zoover, totdat we in onze telefoon
maximum geluid waarnemen. Het
kan noodig zijn hiervoor den knop
K op een ander meetbereik te stellen.
Bij maximum geluidsterkte is de
golflengte, waarop de golfmeter staat
o
afgestemd, dezelfde als die van den
geverkring en kunnen we op de
ijkkr-omme aflezen, welke dit is. Is
zij n iet gelijk aan de gewenschte, dan
maken we de zelfinductie in den
geverkring wat grooter of kleiner en
bepalen op vorenstaande wijze weer de
Fig. 48.
golflengte. Hiermede gaan we door,
totdat we ons doel bereikt hebben.
Den antennekring kunnen we afstemmen door hem los te koppelen
met den geverkring en vervolgens daarmede in resonantie te brengen.
Dat dit bereikt is, kunnen we zien aan den antenne-ampèremeter, die
voor deze bepaalde koppeling dan een maximum uitslag zal vertoonen.
■o

Opmerking.
We kunnen den antennekring Qok onafhankelijk van den gever
kring afstemmen en doen dit dan aJs volgt: alle koppeling met den
geverkring wordt verbroken, terwijl we den golfmeter, dien we als
zendertje laten werken, los met d^ meetlus koppelen (fig. 48).
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Den tooncontroleur houden we nu bij den variometer of luchtdraadverlengspoel en veranderen met deze laatste twee net zoolang
de golflengte van den antennekring, totdat we in de telefoon van
den tooncontroleur maximum geluid waarnemen.

wil men de golflengte van het eigen gedempte station weten, dan
laat men dit weer met minimum energie werken en verwijderen we
ons_ met den golfmeter b.v. tot op 25—50 m van het station.
Met behulp van den stand van den golfmetercondensator, waarbij
we maximum geluid waarnemen, kunnen we op de ijkkromme de
gezochte golflengte aflezen. Om de golflengte van een vreemd
gedempt station te bepalen, stemmen we eerst ons ontvangtoestel
hierop af en gaan op de onder ƒ vermelde wijze na, op welke golf
lengte dit is afgestemd.
ad. c.
De gever- en antennekring worden eerst ieder afzonderlijk op
dezelfde golflengte X afgestemd en daarna met elkander gekoppeld.
Vervolgens bepaalt men met behulp van den golfmeter, welke
golven (Xj en X2) door de antenne worden uitgestraald (hierbij,
evenals onder ad. a is vermeld, het station met minimum energie
laten werken of den geverkring met zwakstroom in slingering
brengen). De koppelingsgraad is dan
Xj

X2
X

• 100%.

ad. d.
Hierbij gaat men op overeenkomstige wijze te werk als onder ad. a
is vermeld, alleen wordt de detector nu vervangen door een gloei
lampje. In den stand van den golfmetercondensator, waarbij het
lampje het felst oplicht, is de golfmeter op den geverkring afgestemd.
Licht bij het draaien van dien condensator het lampje plotseling
zoo fel op, dat er kans is op doorbranden, dan moet men snel den
condensator doordraaien om buiten afstemming te geraken. Door
draaien gaat immers vlugger dan terugdraaien.
ad. e.
Om na te gaan, op welke golflengte het eigen ongedempte station
staat afgestemd, koppelen we den golfmeter zeer los met den
antennekring en maken gebruik van het gloeilampje. Uit den stand
van den condensator bij maximaal oplichten, wordt weer de golf
lengte bepaald.
ad f.
Met behulp van de ijkkromme stellen we den golfmeter op de
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gewenschte golflengte in en laten hem daarop zenden. Vervolgens
wordt hij los gekoppeld met het ontvangtoestel, waarvan we de
afstemming zoodanig wijzigen, dat we in de telefoon van dat
toestel maximum geluid waarnemen. Golfmeter en ontvanger zijn
dan in resonantie en hebben dus dezelfde golflengte. Mocht het
ontvangtoestel van terugkoppeling voorzien zijn (zie § 36), dan
deze in den nulstand zetten.
ad. g.
De afstemming van den ontvanger laten we nu ongewijzigd,
alleen wordt de eventueel aanwezige terugkoppeling op haar mini
mum waarde gebracht. Den golfmeter laten we weer zenden en
koppelen hem los met het ontvangtoestel. Daarna den golfmetercondensator zoover draaien (en zoo noodig op een ander meetbereik overgaan), totdat we in de telefoon van den ontvanger
maximum geluid waarnemen. De golflengte, waarop de ontvanger
staat ingesteld, is dan dezelfde als die van den golfmeter, welke
we in de ijkkromme kunnen opzoeken.
Bij gebruik van een golfmeter moet men voorts nog aandacht
schenken aan de volgende punten:
ie. De koppeling tusschen den golfmeter en den kring, die
moet worden afgestemd of waarvan men de golflengte wil weten,
steeds zoo los mogelijk maken, daar in dit geval het verkregen
maximum, zoowel in de telefoon als bij gebruikmaking van het
lampje, het allerscherpst is.
Lukt het, niettegenstaande de losse koppeling, toch niet om een
scherp maximum te verkrijgen, dan leest men af den condensatorstand, waarbij het maximum begint en dien, waarbij dit weer
verdwijnt. Het gemiddelde van deze twee standen houdt men als
de goede waarde aan.
2e. Den golfmeter met de goede zijde (d.i. de zijde, waar zich
de al dan niet ingebouwde spoel bevindt) koppelen met de spoel
van den kring, waarop de meting verricht moet worden. Gaat het
lastig om den golfmeter in dien stand bij de spoel te houden, dan
kan men gebruik maken van de twee, door een snoer met elkaar
verbonden, aperiodische spoelen, die meestal tot de uitrusting van
den golfmeter behooren.
Een der spoelen koppelt men nu met den golfmeter en de andere
met de spoel van den betrokken kring (fig. 49).
Opmerking.
Aperiodische spoelen hebben geen bepaalde eigen golflengte,
omdat zij zooveel mogelijk capaciteitsvrij gewikkeld zijn. Bij het
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overbrengen van energie uit een slingerkring naar een anderen,
hebben zij dus geen voorkeur voor een bepaalde golflengte; zij
vervullen dus hun functie onafhankelijk van de grootte der op
tredende golflengte.
In den handel komen golfmeters in diverse uitvoeringen voor.
Zeer eenvoudige en toch veel gebruikte golfmeters bevatten alleen
een uitwisselbare spoel en een draaicondensator. Wordt zoo’n golfmeter gekoppeld met
een genereerenden
lampontvanger (zie
§ 39), dan zal hij, bij
het in resonantie ko
men met dien ont
vanger,zooveel ener
gie daaraan onttrek
ken, dat het genereeren minder wordt
en zelfs geheel kan
ophouden, hetgeen
men als een klik in
de telefoon van den
ontvanger waar
neemt. Vandaar dat
men ook wel spreekt
van klikgolfmeters. Is
in den plaatkring der
detectorlamp van
den ontvanger een
Fig. 49.
milli-ampèremeter
aangebracht,
dan
kan men hiermede nog nauwkeuriger bepalen, wanneer de golfmeter in resonantie is met den ontvanger, daar op dat moment
de aanwijzing van dezen meter plotseling zal stijgen.

VIJFDE HOOFDSTUK,
ANTENNE EN AARDE.
§ 18. STROOM- EN SPANNINGSVERDEELING IN EEN
VERTICALE ANTENNE. EFFECTIEVE ANTENNEHOOGTE.
De eenvoudigste vorm van antenne is een verticale, aan de
bovenzijde geïsoleerde, draad. In de practijk wordt deze draad
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van boven geïsoleerd bevestigd aan een mast, toren, top van een
boom, enz. en vandaar af schuin naar beneden gevoerd.
De capaciteit, door een verticalen draad ten opzichte van aarde
gevormd, is over de geheele lengte van de antenne verdeeld, hoewel
niet gelijkmatig. De onderste deelen van de antenne zullen toch een
grootere capaciteit ten opzichte van aarde hebben dan de bovenste.
De stroom in zoo'n antenne zal ook niet overal even groot zijn,
maar naar boven toe in sterkte afnemen. Loopt de stroom momen
teel b.v. naar boven, dan moet hij onderweg telkens wat electriciteit
afstaan om de daar aanwezige capaciteit op te laden. De stroomsterkte zal dus maximaal zijn in den voet der antenne en neemt
naar boven toe af, totdat hij in den top nul is geworden (fig. 50).
Met de spanningsverdeeling is het juist omgekeerd. In den voet is
de spanning steeds gelijk aan nul
1
(spanning van de aarde), in den
top is de spanning maximaal. Het
verloop ervan is eveneens in laatst
genoemde figuur aangegeven.
•SPANNING,
STROOM,
In berekeningen is het vaak ge
makkelijk de stroomsterkte in een
antenne overal als constant te
mogen beschouwen. Om hierdoor
in de verdere berekeningen toch
geen fouten te maken, heeft men
////////////////✓/
ingevoerd het begrip „effectieve
Fig. 50.
antennehoogte".
Daaronder verstaat men de hoogte van een denkbeeldige antenne,
die dezelfde straling zal veroorzaken als de werkelijke antenne,
terwijl de stroomsterkte erin overal dezelfde is en wel gelijk aan
de maximum waarde van den in de echte antenne optredenden
stroom. Door berekening kan men vinden, dat, om bij een vrij
staande verticale antenne aan deze voorwaarde te voldoen, de
effectieve antennehoogte gelijk moet zijn aan 2/3 van de werkelijke
antennehoogte *).
§ 19. ANTENNEVORMEN.
IHlUlUflUUttU

Wat betreft de gewone verticale antenne kan worden verwezen
naar de voorgaande paragraaf.
Antennes, waarvan de capaciteit vergroot is door een horizontaal
l) Men kan beschouwen, dat een antenne vrij staat, als hij op een afstand,
minstens gelijk aan zijn hoogte, verwijderd is van andere geleiders in zijn
omgeving.
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bovendeel, vinden veel toepassing. Wegens de capaciteit van dit
bovendeel ten opzichte van aarde zal de stroomsterkte in den top
van het verticale deel niet nul zijn, daar de stroom dan nog groot
genoeg moet zijn om het bovendeel op te laden. Is dit laatste zeer
groot en dus ook de capaciteit daarvan ten opzichte van aarde, dan
zal de lading, die het verticale deel opneemt, zeer klein zijn ten
opzichte van de lading van het bovendeel, zoodat de stroomsterkte
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Fig. 52.

in den top van het verti
cale deel nog nagenoeg
gelijk zal zijn aan die in
den voet der antenne
Bij benadering is dus
ook de effectieve antennehoogte gelijk aan de wer
kelijke antennehoogte.
Fig. 53.
T-antennes (fig. 52) heb
ben een horizontaal bo
vendeel, dat nauwkeurig in het midden naar beneden wordt af
getakt. Zij worden veel gebruikt aan boord van schepen.
De L-antenne (fig. 53), die veel in gebruik is bij landstations, is
eigenlijk een bijzondere vorm van de T-antenne. Een L-antenne
heeft, wanneer de lengte van het horizontale bovendeel groot is
ten opzichte van de hoogte (b.v. gelijk aan 8 X de hoogte), een
zekere richtingswerking, daar het grootste deel der energie wordt
uitgestraald in de richting, die afgekeerd is van het vrije boven
einde. Ook heeft in diezelfde richting de sterkste ontvangst plaats.
Het bovendeel der T- en L-antennes bestaat meestal uit eenige even
wijdig aan elkaar gespannen draden, die aan de uiteinden worden
doorverbonden; zij worden door spreilatten op afstand gehouden.

m
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Bij kooi- of fuikantennes worden de draden van het bovendeel
door hoepels op afstand gehouden. Soms wordt ook het verticale
deel in kooivorm uitgevoerd.
Bij alle vorengenoemde antennes moet men den afstand tusschen
de draden in het bovendeel liefst niet kleiner dan 0,50 m nemen.
Bij de parapluie-antenne (fig. 54) is de antennecapaciteit ge
woonlijk grooter dan bij T- en L-antennes, omdat de draden van
het bovendeel ge
middeld dichter
bij aarde zijn ge
komen. Echter
loopen de stroomen in de schuine
draden tegenge
h)
steld aan den
M
stroom in den
verticalen draad,
zoodat de straling
hierdoor benadeeld wordt. De
effectieve antennehoogte is ge
lijk aan hx + Va h2.
Een bijzondere vorm van an
tenne is de raamantenne, welke
voornamelijk voor ontvangst
gebezigd wordt. Zoo'n raam
bestaat uit meerdere, liefst in
één vlak aangebrachte, win
dingen en wordt met z'n beide
uiteinden aan het ontvang
toestel aangesloten. Een aardverbinding is nu niet noodig.
Een raamantenne vertoont
een sterk richtingseffect. Met het vlak van het raam in de richting
naar het zendstation staande, worden de seinen daarvan met maxi
mum sterkte opgevangen; in den stand loodrecht hierop is de
ontvangsterkte minimaal (theoretisch zelfs nul).
Voor toepassing van het raam bij peilstations, zie § 57.

K:

Vliegtuigantennes bestaan meestal uit een draad, die uit het
vliegtuig wordt neergelaten en daartoe aan het vrije uiteinde met
een gewicht bezwaard is (fig. 55). De romp van het vliegtuig
vervult de rol van de in § 21 vermelde tegencapaciteit.
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§ 20. EIGEN GOLFLENGTE VAN EEN ANTENNE;
VERGROOTEN EN VERKLEINEN DAARVAN.
Behalve capaciteit ten opzichte van aarde bezitten de draden van
een antenne, hoewel weinig, ook een zekere zelfinductie. Dien
tengevolge zal elke antenne een eigen golflengte hebben. Vorm en
afmetingen der antenne zijn van veel invloed op de grootte hiervan.
Bij een verticale antenne (fig. 50) is uit het verloop van de
stroomsterkte erin gemakkelijk in te zien, dat de eigen golflengte
gelijk is aan 4 X de antennehoogte. Voor enkele andere typen
antennes is in fig. 56 aangegeven, hoe men globaal de eigen golf
lengte kan bepalen.
Door het in gebruik nemen van een variometer en luchtdraadverlengspoelen kunnen we de golflengte van den antennekring
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Fig. 56.
grooter maken en door het inschakelen van een verkortingscondensator haar zoo noodig verkleinen.
Practisch is gebleken, dat het niet gewenscht is om een zendantenne tot meer dan 4 X zijn eigen golflengte te verlengen, terwijl
men onder de gunstigste omstandigheden werkt, wanneer een golf
lengte gebezigd wordt, die ± 1V2 X 200 groot is als de eigen golf
lengte. Wat betreft de verkorting is het in het algemeen gewenscht
tot op niet meer dan 0,7 X de eigen golflengte af te dalen.
Meer vergrooten of verkleinen dan hierboven aangegeven, bena
deelt de stroomverdeeling in de antenne en daardoor ook de straling.
§ 21.

AARDVERBINDING. TEGENCAPACITEIT.

Het maken van een goede aardverbinding (kortweg „aarde" ge
noemd) is dikwijls nog veel lastiger dan het maken van een goede
antenne.
Een slechte aardverbinding beteekent een groote weerstand in
den antennekring, waardoor de stroomsterkte in dien kring achter
uitgaat, terwijl bij ontvangtoestellen bovendien de scherpte der
afstemming van den antennekring benadeeld wordt. Tevens neemt
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bovenbedoelde overgangsweerstand in grootte toe met het kleiner
worden der golflengte.
Als aardverbinding gebruikt men dikwijls een aantal verspreid
liggende draden of platen, die tot op het grondwater worden in
gegraven en onderling worden doorverbonden. Het meest geschikt
zijn hiervoor koperen draden of platen te nemen, anders gegalvaniseerd
ijzer. Ook neemt men wel voor aarde een koperen of gegalvani
seerd ijzeren buis, die zoover in den grond wordt geslagen, dat
zij over een flinke lengte in het grondwater staat.
Aan boord van schepen bezigt men den ijzeren scheepsromp als
aarde.
Bij ontvangtoestellen gebruikt men meestal gas- of waterleiding
als aarde. Toch zijn deze dikwijls nog zeer onvoldoende. Voor
aarde kunnen ook in aanmerking komen de buizen van de centrale
verwarming of de nulleider van het electrische net. Een lagen
overgangsweerstand kan men dikwijls bereiken door verschillende
van bovengenoemde aardes op meerdere plaatsen aan elkaar vast
te soldeeren. Is men niet in de gelegenheid een goede aardverbinding
tot stand te brengen, dan kan men veel beter van een zg. tegencapaciteit of tegenwicht gebruik maken.
Zoo’n tegencapaciteit bestaat b.v. uit een netwerk van draden of
uit koper- of ijzergaas, dat, goed geïsoleerd, op een bepaalde
hoogte boven den grond wordt uitgespannen. In het vrije veld
volstaat men dikwijls met het neerleggen van dit net op de droge
aardoppervlakte, hetgeen echter niet zoo goed is.
De tegencapaciteit moet de electriciteit opnemen of leveren, die
anders naar de aarde zou afvloeien of daaruit zou toestroomen, dus
ze zal gunstiger werken naarmate haar oppervlakte grooter is.
Verder verkrijgt men de beste werking, als het tegenwicht zich
vlak onder de draden van het luchtnet uitstrekt.
Voor zeer korte golven, b.v. lager dan 50 m, is het, ook in ver
band met de eigen golflengte der antenne, steeds het beste van
een tegencapaciteit gebruik te maken. Voor deze golven zijn goede
isolatie van en een goede draadkeuze voor de tegencapaciteit van
zeer veel belang.
§ 22. VERLIEZEN IN DEN ANTENNEKRING.
De aan den antennekring medegedeelde energie wordt opgebruikt
voor het aanvullen der navolgende verliezen:
a. de stralingsverliezen, welke reeds in § 3 besproken zijn en
waarom het bij zendstations juist te doen is. Hoe grooter deel van
Radio - Ontvang- en Zendtechniek
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de toegevoerde energie bij zendantennes hieraan verloren gaat,
des te gunstiger is de werking van het station;
b. warmteverliezen, welke te wijten zijn aan den in den antenne kring aanwezigen Ohmschen weerstand. Onder dit punt valt ook
te vermelden het bij hoogfrequente stroomen optredende „huideffect”, waaronder men verstaat, dat hoogfrequente stroomen de
eigenschap vertoonen zich voornamelijk voort te planten langs de
oppervlakte van een geleider.
Daar van een draad dus voornamelijk de buitenoppervlakte door
hoogfrequente stroomen gebruikt wordt, zal de weerstand ervan
voor die stroomen veel grooter zijn dan voor stroomen met lage
frequentie of voor gelijkstroom, bij welke immers de geheele door
snede voor stroomdoorgang wordt benut. In kringen, waarin
hoogfrequente stroomen loopen, gebruikt men daarom dikwijls geen
massief koperdraad, maar holle koperen buis of plat bandkoper.
Het huideffect treedt zeer sterk op bij ijzerdraad, daarom moet
men dit nimmer als antennedraad
bezigen. Het beste in electrisch
opzicht zou zijn rood koperdraad;
met het oog op de mechanische
sterkte gebruikt men echter steeds
phosphorbronsdraad.
Fig. 57*
Ter vermindering van den
Ohmschen weerstand in den antennekring moet men, zooals reeds
is beschreven in de voorgaande paragraaf, den aardovergangsweerstand steeds zoo klein mogelijk trachten te maken.
c. Sproeiingsverliezen.
Om deze tegen te gaan vermijde men puntige uitsteeksels in
den antennekring (b.v. geen afgeknipte draden onnoodig laten
uitsteken, het afgeknipte einde glad vijlen, enz.)*
d. Verliezen, ten gevolge van inductie in naburige geleiders.
Tot het tegengaan hiervan de antenne zoo ver mogelijk ver
wijderd houden van in de omgeving zijnde geleiders. De invoerleiding nooit vlak langs muren aanbrengen, en zeker niet, wanneer
daarin ijzeren geleidingsbuizen aanwezig zijn. In gewapend betongebouwen kan men, vooral bij korte golven, veel last hebben van
het wapeningsijzer.
e. Verliezen, ten gevolge van slechte isolatie.
De vorm en het materiaal van de gebruikte isolatoren zijn hierop
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van veel invloed. Lange dunne isolatoren zijn steeds het beste, veel
beter dan de zeer veel gebruikte ei-isolatoren. De in fig. 57 weer
gegeven isolatorvorm is proefondervindelijk een van de beste
gebleken. Wat betreft materiaal, hebben porcelein en pyrexglas
zeer goede isoleerende eigenschappen. Antenne-isolatoren moeten
op geregelde tijden met heet water worden schoongemaakt.

ZESDE HOOFDSTUK.
TWEE-ELECTRODENLAMPEN.
§ 23.

WERKING EN EIGENSCHAPPEN VAN TWEEELECTRODENLAMPEN.

Wanneer men een metaaldraad verwarmt, wordt de beweging van
de vrije electronen in de atomen hoe langer hoe heftiger, zoo zelfs,
dat ze bij een bepaalde temperatuur a.h.w. uit den draad springen.
Een en ander is te vergelijken met het ver
dampen van een vloeistof, die verwarmd
--- ©---1+
wordt. De tot gloeien gebrachte draad
f.
wordt, om verbranding tegen te gaan, in
een luchtledig gemaakte glazen ballon
aangebracht. Die ballon zal dus hoe langer
hoe meer met electronen gevuld worden.
Daar de electronen elkaar onderling afstooten, wordt ten slotte een evenwichts
toestand bereikt, waarbij evenveel electro
nen uit den gloeidraad vrijkomen als weer
daarin teruggedrukt worden.
In de 2-electrodenlamp, voorgesteld in
fig. 58, is behalve de gloeidraad nog een
plaat aangebracht, welke met behulp van
een batterij E op positieve spanning wordt gebracht ten opzichte
van den gloeidraad. De plaat noemt men ook wel de anode en
den gloeidraad de kathode; deze benamingen worden eveneens
gebruikt bij de geleiding van electriciteit in gassen en vloeistoffen
ter aanduiding respectievelijk van plus- en minpool. De spanning,
die met behulp van de plaat- of anodebatterij E tusschen anode en
gloeidraad wordt gebracht, noemt men de plaat- of anodespanning (ea).
Deze spanning is oorzaak, dat er electronen (die immers negatief
geladen zijn) naar de plaat toegetrokken worden en vandaar door de
plaatbatterij weer naar den gloeidraad terugloopen. De milliampèremeter MA zal dus een bepaalden anodestroom (ia) aanwijzen.
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Keert men de aansluitingen van de plaatbatterij om, dan wordt
de gloeidraad positief ten opzichte van de plaat, of anders gezegd:
de plaat is negatief ten opzichte van den gloeidraad. De plaat zal
dan geen electronen aantrekken, maar ze juist afstooten. Er ontstaat
dus 'geen electronenstroom, als zooeven is beschreven. In tegen
gestelde richting kan echter ook geen stroom ontstaan, immers
daarvoor zou de gloeidraad electronen moeten aantrekken, die door
de plaat worden uitgestooten. Weliswaar is nu de gloeidraad positief
ten opzichte van de plaat, maar daar deze laatste koud is, worden
geen electronen door haar uitgestooten; een electronenstroom van
plaat naar gloeidraad
treedt dus niet op. We
'a
/ ' BÏimOKR GLOUSWOOM
kunnen als conclusie
trekken:
s.
Een electronenstroom
kan alleen ontstaan in
de richting van war
me kathode naar koude
anode.
Hoe grooter de posi
'P
tieve plaatspanning is,
i
hoe meer electronen
0
p
er naar de plaat toege
Fig. 59trokken worden, zoodat de anodestroom dus grooter wordt. Dit verband tusschen de
aangelegde anodespanning en den daardoor veroorzaakten anode
stroom kan men graphisch weergeven.
Fig. 59 laat zien, welke vorm deze karakteristiek voor een tweeelectrodenlamp heeft. Bij het bepalen er van wordt de gloeistroom
en dus ook de gloeidraadtemperatuur op een constante waarde ge
houden. Men ziet, dat de anodestroom bij het grooter worden van
ea eerst langzaam toeneemt (tot het punt P) en daarna vrij snel,
totdat het punt S bereikt is. Nog grooter maken van ea doet den
anodestroom niet meer toenemen, hij heeft zijn verzadigingswaarde
bereikt. Deze maximum grootte van den anodestroom wordt be
paald door het aantal electronen, dat per seconde uit den gloeidraad
vrijkomt. Het bereiken van de verzadigingswaarde wil dus zeggen,
dat al deze electronen door de plaat worden aangetrokken; grooter
kan de anodestroom niet meer worden, omdat de gloeidraad immers
niet meer electronen per seconde uitzendt.
Alleen door het verhoogen der gloeidraadtemperatuur, dus bij
grooteren gloeistroom, neemt het aantal vrijkomende electronen toe
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en stijgt dus ook de verzadigingswaarde van den anodestroom,
zooals gestippeld in fig. 59 is aangegeven.
In een 2-electrodenlamp onderscheidt men twee kringen en wel:
ie. den gloeidraadkring, waarin zijn opgenomen de gloeidraad en
de gloeidraadbatterij, welke laatste den gloeistroom (ig) levert, waar
door de gloeidraad op de gewenschte temperatuur wordt gebracht;
2e. den plaat- of anodekring; dit is de kring, dien een electron
doorloopt vanaf den gloeidraad naar de plaat en door de anodebatterij weer terug naar den gloeidraad.
Op een electron, dat zich vanaf den gloeidraad naar de anode
beweegt, zijn verschillende krachten werkzaam en wel:
a, het wordt met een zekere kracht uit den gloeidraad gestooten
en krijgt daardoor een zekere aanvangssnelheid;
b. het wordt door de anode aan
getrokken met een kracht, die, naar
Ji/O
de anode toegaande, hoe langer hoe
1
sterker wordt;
+/0 W +/0\
c. de electronen, welke zich achter
het betrokken electron bevinden,
duwen dit naar de anode toe. Deze
±±_±20;
_L
kracht wordt eveneens sterker naar
de anode toegaande;
d. de electronen, welke zich vóór
het betrokken electron bevinden,
trachten dit terug te duwen naar den
gloeidraad met een kracht,die bij den
Fig. 60.
gloeidraad het grootst is, maar af
neemt, naarmate het betrokken electron dichter bij de anode komt.
Onder invloed van deze krachten beweegt het electron zich vanaf
den gloeidraad met steeds toenemende snelheid naar de anode toe
De onder c en d genoemde krachten worden blijkbaar uitge
oefend door de electronen, waarmede de luchtledige ruimte van de
lamp gevuld is. Deze electronen vormen de zg. „ruimtelading".
Daar over den gloeidraad een spanningsval plaats heeft, zal de
anodespanning ten opzichte van de verschillende deelen van den
gloeidraad niet overal even groot zijn. In fig. 60 b.v. is de anode
spanning ten opzichte van het rechtereinde van den gloeidraad
10 V en ten opzichte van het linkereinde maar 6 V. Het nadeel
hiervan is, dat de gloeidraad, wat betreft het uitzenden van elec
tronen, ongelijk wordt belast, daar ter plaatse van de grootste anode
spanning ook het grootste aantal electronen wordt weggetrokken.
Wanneer niets naders wordt gezegd, bedoelt men met de anode-
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spanning steeds de spanning van de plaat ten opzichte van de
min-zijde van den gloeidraad.
Opmerking.
Bij de bespreking der eigenschappen en toepassingen van radiolampen wordt zeer veel gewerkt met electronenstroomen. Men
moet er om denken, dat hun richting tegengesteld is aan de richting,
welke men in de electrotechniek aan dienzelfden stroom toekent.
§ 24. DE TWEE-ELECTRODENLAMP (DIODE) ALS DETECTOR.
De allereerste toepassing van de twee-electrodenlamp was als
detector, waarbij zij in gevoeligheid de overige, toen in gebruik
zijnde, detectoren verre overtrof.
In fig. 59 hebben we gezien, dat de karakteristiek, die bij een tweeelectrodenlamp het verband aan
geeft tusschen anodespanning en
anodestroom in den aanvang een
bocht vertoont evenals de karak
teristiek van een kristal. Vandaar,
dat we de twee-electrodenlamp op
overeenkomstige wijze als een
kristal als detector kunnen toepassen.Een schakeling daarvoor is
TC.
in fig. 61 aangegeven.
De anodespanning wordt zoo
danig ingesteld, dat zij gelijk is
aan de waarde O p uit fig. 59. De
door het inkomende signaal ver
Fig. 61.
oorzaakte spanningsvariaties zullen
nu de anodespanning telkens evenveel grooter en kleiner maken.
Dank zij den vorm der karakteristiek zal de anodestroom daardoor
telkens veel meer toe- dan afnemen, zoodat weer gelijkrichting
plaats vindt op dezelfde wijze, als in § 14 is beschreven. De hierbij
ontstane gelijkstroombergjes laten we door de telefoon gaan, terwijl
de overgebleven hoogfrequente stroomvariatie door den telefooncondensator TC direct naar den gloeidraad terugvloeit.
Daar de karakteristiek der twee-electrodenlamp ook nog een
bocht vertoont in de buurt van het verzadigingspunt, zouden we
deze ook voor de gelijkrichting kunnen gebruiken.
Echter is deze bocht lang zoo scherp niet als de eerst vermelde,
zoodat de detectorwerking veel minder zal zijn. Bovendien zouden
we een veel hoogere anodespanning moeten toepassen. Hierdoor
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neemt echter de anodestroom sterk toe, waardoor de levensduur
der lamp afneemt en de anodebatterij veel vlugger zal zijn uitgeput.
Tegenwoordig wordt de twee-electrodenlamp zeer veel als
detector gebruikt; zij vindt bovendien nog toepassing bij de lampgelijkrichters, die in de twee volgende paragrafen zijn besproken.
§ 25. LAMPGELIJKRICHTERS VOOR HET LADEN VAN ACCU'S.
Hoewel deze gelijkrichters niet speciaal op het gebied der radio
techniek thuis behooren, zullen zij volledigheidshalve hier toch
behandeld worden. In fig. 62 is de schakeling van een lampgeiijkrichter weergegeven. De primaire wikkeling van den transformator
T wordt op het stadsnet aangesloten. De
gloeidraad van den gelijkrichter wordt ge
voed met wisselstroom, waartoe op den
transformator een aparte gloeidraadwikke4
ling G is aangebracht. Van de secundaire
wikkeling S is het eene einde met den
-—--

vpn;
g.:

s.

Fig. 62.
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Fig. 63.

gloeidraad verbonden, terwijl het andere einde via de op te laden
batterij met de plaat der lamp in verbinding staat. De wisselspanning,
die in deze wikkeling geïnduceerd wordt, zal afwisselend het punt P
negatief en positief ten opzichte van den gloeidraad maken.
Is P negatief t.o.v. den gloeidraad, dan zal ten gevolge van de
accuspanning de plaat der lamp nog iets meer negatief t.o.v. den
gloeidraad zijn, zoodat geen electronen worden aangetrokken.
Zoodra P positief wordt, moet eerst de accuspanning overwonnen
worden en daarna wordt de plaat positief gemaakt ten opzichte
van den gloeidraad. Zoolang dit duurt, worden door de plaat elec
tronen aangetrokken en treedt er dus een anodestroom op. Deze
loopt in de goede richting om den accu op te laden.
In fig. 63 is het verloop van dezen laadstroom nog eens gearceerd
aangegeven. Daar hij slechts optreedt gedurende de positieve helft
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van elke wisselstroomperiode, is zijn karakter sterk pulseerend. Bij
het bovenstaande hebben we te doen met zg. eenzijdige gelijkrichting.
Ter verbetering van de werking past men tegenwoordig meestal
dubbele gelijkrichting
toe (fig. 64). De
lamp bevat nu twee
platen, welke wor
den verbonden met
de uiteinden van de
secundaire transformatorwikkeling, ter
wijl de accu wordt
aangesloten
tusschen een middenaftakking van deze
wikkeling en het
K
midden van de gloeidraadwikkeling. In
P
Q
één periode zal de
imsu
in de secundaire
ooMöooooooo
wikkeling geïndu
ceerde wisselspan
ning gelijktijdig P
Fig. 64.
positief en Q nega
tief ten opzichte van
' \
M maken en daarna
omgekeerd. Elke
LAADSTROOM
halve periode is dus
'jACCUSPAnnm
steeds een der pla
ten positief t.o.v.den
gloeidraad, zoodat
in fig. 64 de anodestroom afwisselend
Fig. 65.
rechtsom en links
om loopt, waarbij
hij echter steeds in dezelfde richting door den accu gaat.
In fig. 65 is deze laadstroom gearceerd aangegeven; het verloop
is blijkbaar veel gunstiger dan van den stroom, die bij eenzijdige
gelijkrichting wordt verkregen. Er is weer rekening mede gehouden,
dat de door de secundaire wikkeling geleverde spanning eerst de
accuspanning moet overwinnen alvorens een laadstroom kan op
treden.
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Bij de Philips gelijkrichter voor het laden van accu's wordt dubbele
gelijkrichting toegepast. De schakeling (fig. 66) is bijna dezelfde als
die, voorgesteld in fig. 64, alleen is in eiken anodetak nog een ijzer
draad weerstandje opgenomen. Deze twee weerstandjes zijn samen
aangebracht in een luchtledig glazen ballonnetje en dienen om den
laadstroom binnen bepaalde grenzen automatisch op een constante
waarde te houden. Hun werking berust op de eigenschap, dat de
weerstand van ijzer boven een bepaalde temperatuur snel toeneemt;
in fig. 67 gebeurt dit b.v. bij de temperatuur t. De afmetingen der
ijzerdraadweerstandjes W worden nu zoodanig gekozen, dat zij door de
er in ontwikkelde warmte juist die temperatuur t bereiken, wanneer
de laadstroom op de gewenschte maximum waarde is gekomen. Zou de
laadstroom hooger willen
worden, dan wordt dit
SOORT. VEERSTAND
belet, doordat reeds een
IJZER
kleine temperatuursverhooging de ijzerdraad
weerstandjes sterk in
weerstand doet stijgen.
Philips brengt o.a. twee
typen gelijkrichters in
den handel, beide met een
laadstroom van 1,3 A; het
TEMP.
eene type is geschikt voor
t
het laden van accu's van
Fig. 67.
2—6 V en het andere voor
accu's van 2—16 V.
Ook maakt deze firma een grooten gelijkrichter, welke voor accu's
van 2—16 V een laadstroom van 6 A levert. Hierin bevinden zich
twee aparte weerstandslampen. Door het uitschakelen van een dier
lampen brengt men den laadstroom op de helft terug, echter wordt
de gelijkrichting dan enkelzijdig.
De bij deze gelijkrichters toegepaste lampen zijn van een kleine
kwikdampvulling voorzien, waardoor reeds bij een betrekkelijk
lage anodespanning een groote anodestroom optreedt.
§ 26. LAMPGELIJKRICHTERS VOOR HET LEVEREN DER
PLAATSPANNING AAN ONTVANG- EN ZENDLAMPEN.
A. In fig. 68 is de schakeling weergegeven van een zg. plaatspanningsapparaat; dit is een apparaat, dat de wisselspanning van
het stadsnet omzet in de voor een ontvangtoestel benoodigde
anode-(gelijk)spanning. De in de secundaire wikkeling van den
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transformator geïnduceerde wisselspanning (die meestal hooger is
dan de netspanning zelf) maakt het onderbekleedsel van .conden
sator Cj afwisselend negatief en positief ten opzichte van den
gloeidraad. In de halve perioden, dat het negatief gemaakt wordt,
zal vanaf het bovenbekleedsel telkens een gelijknamige lading weggestooten worden naar de plaat der lamp, die dan dus eveneens negatief wordt. In de halve perioden, dat het onderbekleedsel
positief is, wordt vanaf het bovenbekleedsel telkens een positieve
lading naar de plaat toegestooten.
Door de aldus periodiek verkregen positieve spanningen trekt
de plaat electronen aan, welke naar het bovenbekleedsel van Cj
vloeien. Deze condensator wordt derhalve aan de bovenzijde
V

Sm.

A.

3 Vj

c> S
o

o

Cu

-f

0—3

C2+
o +

Fig. 68.

B.

negatief opgeladen; het onderbekleedsel zal dus positief worden
t.o.v. het bovenbekleedsel.
De lading en dus ook de spanning, die condensator CL zoodoende
verkrijgt, is echter sterk varieerend, omdat:
ie. de laadstroom zelf al niet constant van waarde is;
2e. de condensator voortdurend stroom moet leveren aan het
ontvangtoestel, waardoor zijn spanning, vooral in de halve perioden,
dat er geen laadstroom is, sterk zal zakken.
De stroom, dien condensator Cx kan afgeven, is dientengevolge
ook sterk varieerend. Daarom wordt deze, alvorens hem aan het
ontvangtoestel toe te voeren, op de navolgende wijze afgevlakt.
De varieerende spanning van Cx kan men zich volgens fig. 69
denken te bestaan uit de samenvoeging van een gelijkspanning en
een wisselspanning.
Daar de smoorspoel Sm zich krachtig verzet tegen het optreden
van wisselstroomen, zal de wisselspanning, door C: geleverd, slechts
in staat zijn om een zeer kleinen stroom naar condensator C2 toe
!

59
te sturen. Daar aangekomen, zal dit wisselstroompje veel liever door
dien condensator heenvloeien dan zijn weg
te kiezen door het ontvangtoestel, omdat de
)
weerstand, dien condensator C2 biedt aan
wisselstroomen van dergelijke frequenties,
veel kleiner is dan de weerstand, dien het
stroompje in het ontvangtoestel zou moeten
overwinnen.
)
Condensator C2 is tevens zoo groot, dat
zijn spanning niet of haast niet beïnvloed
zal worden door het er door heen gaande
(
wisselstroompje. Het resultaat is dus, dat
tusschen de aansluitklemmen A en B van het
apparaat niets of haast niets van een wissel
spanning merkbaar zal zijn.
+
De condensator C2 wordt nu tot dezelfde
gelijkspanning als condensator Cl opgeladen,
zoolang het apparaat geen stroom behoeft te
leveren. Deze gelijkspanning heeft men dus
ó>
VD
ook tusschen de klemmen A en B. Zoodra
het apparaat echter stroom afgeeft, zal hier
Ë
door de gelijkspanning van C1 zakken, terwijl
wegens den spanningsval in den Ohmschen
weerstand van Sm de spanning van C2 en
dus ook die tusschen de klemmen A en B
weer lager zal zijn dan die van Cj.
II
Bij het in fig. 70 weergegeven plaatspanningsapparaat kan men den gloeistroom van
de gelijkrichterlamp regelen met behulp van
den weerstand w. Toename van den gloei
stroom heeft, indien het apparaat stroom
levert, tot gevolg, dat de aanvulling van de
ladingen der condensatoren Cj en C2 sneller
plaats heeft, zoodat hun spanning minder zal
zakken en de door het apparaat geleverde
spanning dus stijgt.
Tot het verkrijgen van een lagere spanning
dan die tusschen de klemmen A en B (b.v.
voor een detectorlamp) is nog de klem D
aangebracht. Bij stroomlevering zal de spanning A-D zooveel lager
zijn dan de spanning A-B als de spanningsval in den weerstand R
bedraagt.
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Deze spanningsval wordt veroorzaakt door den plaatgelijkstroom,
die bij D het apparaat binnentreedt. De bij D binnenkomende
plaatstroomvariaties behoeven niet door R te gaan, maar kunnen
door den condensator C3 rechtstreeks naar de minpool A terugvloeien.
In de hierboven beschreven apparaten is eenzijdige gelijkrichting
toegepast. In fig. 71 is weergegeven een plaatspanningsapparaat
met dubbele gelijkrichting. De werking zal na bestudeering van
het voorafgaande geen nadere toelichting vereischen.
jB. Lampgelijkrichters voor het leveren der plaatspanning aan
zendinstallaties werken ge
heel volgens dezelfde be
Wf—I
Sm
^
K-rW
ginselen als die voor ont
1
vangtoestellen. Daar de
o
vereischte anodespanninc2
C,.
o
o
gen en -stroomen echter
B
veel grooter zijn, moeten
Fig. 70.
transformator, gelijkrichterlampen en afvlakinrichtingen veel zwaarder
geconstrueerd zijn.
*
Ci. .
Bij deze gelijkrichterinstallaties wordt meestal
/
dezelfde methode van af\Sm.
vlakking toegepast, als in
gebruik bij de onder A
C2.
vermelde apparaten. Ech
H
ter zijn ook nog andere afvlaksystemen in gebruik,
Fig. 71.
waarop hier echter niet
zal worden ingegaan.
O
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
DRIE

VIER- EN MEER-ELECTRODENLAMPEN VOOR
ONTVANGST.
§ 27. WERKING EN EIGENSCHAPPEN VAN
3-ELECTRODENLAMPEN.
^e1.Y1°°j radiodoeleinden het meest gebruikte lampen zijn voor
namelijk drie-electrodenlampen.
Bij deze lampen is tusschen gloeidraad en plaat nog een derde
electrode, het zg. rooster, aangebracht.
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Dit rooster komt in verschillende vormen voor; soms is het een
spiraal van metaaldraad rondom den gloeidraad aangebracht; soms
is het een netwerkje van dunne metaaldraadjes, waardoor de gloei
draad is omgeven.
Om gloeidraad en rooster samen is de plaat aangebracht. De
electronen, die zich van gloeidraad naar plaat bewegen, moeten
dus gaan door de openingen of mazen van het rooster.
Geeft men nu het rooster een negatieve spanning ten opzichte
van den gloeidraad, dan zal het de electronen, die door de mazen
naar de plaat gaan, trachten tegen te houden, zoodat de anodestroom kleiner wordt.
Maakt men het rooster positief ten opzichte van den gloeidraad,
dan helpt het mee bij het aan
trekken der electronen. Wegens de
■®“i
net- of tralievormige gedaante van
het rooster zullen echter de meeste
electronen door de mazen heen
vliegen; slechts een heel enkel zal
op het rooster zelf terecht komen.
Het resultaat is dus, dat door het
rooster positief t.o.v. den gloei
draad te maken, de anodestroom
toeneemt.
Was eerst het rooster negatief
Fig. 72.
en maakt men het daarna minder
negatief, dan zal hierdoor de
anodestroom ook stijgen, immers de tegenwerking van het rooster
is zooveel minder geworden.
Met het varieeren der roosterspanning heeft men dus een middel
in de hand om den anodestroom te wijzigen. Als voorbeeld is in
fig. 72 een schakeling weergegeven, waarin met een potentiometer
de roosterspanning t.o.v. den gloeidraad positief en negatief ge
maakt kan worden.
Wanneer niets naders gezegd wordt, zullen we onder rooster
spanning verstaan het spanningsverschil van het rooster met de
minzijde van den gloeidraad. Voor de anodespanning hebben we
zulks reeds eerder afgesproken.
Bij een drie-electrodenlamp worden de inkomende spanningsvariaties steeds gebracht tusschen rooster en gloeidraad. Daar het
rooster zich veel dichter bij den gloeidraad bevindt dan de plaat,
zal de grootte van den anodestroom door een variatie in de rooster
spanning veel meer beïnvloed worden dan wanneer diezelfde
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spanningsvariatie wordt aangebracht tusschen plaat en gloeidraad.
Door het aanbrengen van het rooster is de lamp dus veel gevoeliger
in haar werking geworden.
Bij een drie-electrodenlamp onderscheiden we, behalve den
plaat- en gloeidraadkring, ook nog den roosterkring. Dit is dan de
kring, waarin de roosterspanningsvariaties worden aangebracht.
De invloed van de roosterspanning (er) op den anodestroom (ia)
kunnen we weer grafisch aangeven, hetgeen in fig. 73 is voorgesteld.
Bij het bepalen van deze er-ia-karakteristiek worden de anodespanning en de gloeidraadtemperatuur op een constante waarde
gehouden. In fig. 73 zien we, dat de anodestroom nul is bij een
waarde OQ der negatieve roosterspanning. In dit geval wordt nl. de
aantrekkende kracht, die de anodespanning
op de uit den gloeidraad vrijkomende electronen uitoefent, juist opgeheven door de
<3
afstootende werking, die zij van de nega
tieve roosterspanning ondervinden. Wordt
s
deze werking geringer door het vermin
-5
deren der negatieve roosterspanning, dan
wint de eerstgenoemde kracht het en be
gint er dus een anodestroom te loopen.
er in Volts
De bocht in de karakteristiek bij P zegt
ons reeds dadelijk, dat we de drie-electro
Q
0
denlamp kunnen gebruiken als detector.
Bij S heeft de anodestroom zijn verFig- 73zadigingswaarde bereikt; door de ge
zamenlijke werking van rooster- en anodespanning worden dan
alle electronen, die de gloeidraad bij de betrokken temperatuur
maximaal kan uitzenden, naar de anode (en voor een klein deel
naar het rooster) toegetrokken.
Het verhoogen van de gloeidraadtemperatuur zal tot gevolg
hebben, dat per tijdseenheid dit aantal electronen (de zg. electronenemissie) grooter wordt en daarmede dus ook de verzadigingsstroom.
In fig. 73 is gestippeld aangegeven het verloop van de karakteristiek
bij hoogere gloeidraadtemperatuur; ze blijft aanvangen in het punt Q.
Wat zal er nu geschieden bij hoogere anodespanning? Omdat de
aantrekkingskracht, door de anode uitgeoefend, zooveel grooter ge
worden is, zal de anodestroom nu reeds beginnen te loopen bij een
grootere negatieve roosterspanning (zie fig. 74). Ook zal om dezelfde
reden bij een bepaalde roosterspanning de anodestroom telkens
grooter zijn dan bij lagere anodespanning, zie b.v. bij de roosterspanningen OA en OB. Dit blijft gelden, totdat de verzadigings-
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waarde van den anodestroom is bereikt. Deze verzadigingsstroom
zal zoolang de gloeidraadtemperatuur constant blijft, bij alle anodespanningen gelijk blijven, omdat zijn waarde alleen afhankelijk is
van de temperatuur van den gloeidraad. Grootere anodespanning
heeft dus alleen tot gevolg, dat bij het verhoogen der roosterspanning de verzadigingswaarde eerder bereikt wordt.
We kunnen nu, na fig. 74 nog eens goed beschouwd te hebben,
de volgende belangrijke conclusie trekken:
Door het verhoogen van de anodespanning wordt de karakteristiek
evenwijdig aan zichzelf naar links verplaatst.
In fig. 75 is b.v. de er-ia-karakteristiek van een Philips-lamp A 415
bij verschillende anodespanningen
PHILIPS
20 ia(mA)
weergegeven.
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§ 28. SPANNINGSVERSTERKING, ROOSTERRUIMTE, STEILHEID,
INWENDIGE WEERSTAND EN RUSTSTROOM.
Teneinde zich een denkbeeld te kunnen vormen omtrent de
eigenschappen eener drie-electrodenlamp is het noodig zich goed
op de hoogte te stellen van de navolgende begrippen:
a. Spanningsversterking.
Hieronder verstaat men de verhouding tusschen een bepaalde
variatie in de anodespanning en een bepaalde variatie in de roosterspanning, zoodanig, dat beide variaties ieder voor zich den anode
stroom evenveel doen toe- of afnemen.
De grootte van de spanningsversterking wordt aangegeven door
den versterkingsfactor g. Is b.v. van een lamp g = 15, dan zal
men eenzelfde toename in anodestroom verkrijgen door het ver-
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hoogen der anodespanning met 15 V als door het vermeerderen
der roosterspanning met slechts 1 V.
De versterkingsfactor is dus een maat voor de gevoeligheid eener
lamp. Is de versterkingsfactor van een lamp bekend, dan kan men
bij een gegeven anodespanning ook direct zeggen bij welke negatieve
roosterspanning de anodestroom in die lamp begint te loopen. Is
b.v. g = 15 en de anodespanning gelijk aan 120 V, dan begint de
anodestroom te loopen bij een negatieve roosterspanning van

=

8 V. De kracht, door deze negatieve roosterspanning op de uit den
gloeidraad komende electronen uitgeoefend, zal nl. even groot maar
tegengesteld gericht zijn aan de aantrekkende kracht, door de
anodespanning er op uitgeoefend. Maakt men de negatieve rooster
spanning wat kleiner, dan heeft de laatstgenoemde kracht de
overhand en zal er een anodestroom optreden.
b. In het vorenstaande voorbeeld zegt men, dat de roosterruimte
of kortweg de ruimte der lamp 8 V bedraagt. Men wil hiermede
uitdrukken, dat de roosterspanningen kunnen varieeren van o tot
8 V. (Later zullen we zien, dat positieve roosterspanningen, be
halve bij de gelijkrichting met condensator en lekweerstand en bij
zg. B-versterkers steeds vermeden moeten worden.)
Blijkbaar is de ruimte eener lamp afhankelijk van de anodespan
ning en van den versterkingsfactor; de ruimte wordt grooter naar
mate de anodespanning hooger en de versterkingsfactor kleiner is.
c. Onder de steilheid van een lamp verstaat men de toename
van den anodestroom in milli-ampères bij een toename van 1 V
der roosterspanning. De steilheid wordt meestal aangeduid als
s = ... mA/V. In een lamp met groote steilheid worden door een
kleine variatie in de roosterspanning dus groote variaties in den
anodestroom teweeggebracht. Als gevolg daarvan verloopt de er-iakarakteristiek bij dergelijke lampen steil, aan welk feit dan ook de
naam van het begrip ontleend is.
d. De inwendige weerstand eener lamp is dezelfde als haar wisselstroomweerstand. Hieronder verstaat men de verhouding tusschen
een toename in de anodespanning en de daardoor veroorzaakte anodestroomvermeerdering. Deze inwendige weerstand, gewoonlijk aan
geduid als r{, is niet constant. Wordt bij een bepaalde lamp de
grootte van den inwendigen weerstand aangegeven, dan bedoelt
men gewoonlijk de minimum waarde daarvan.
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e. Als kenmerkende eigenschap eener lamp wordt vaak ook
aangegeven de ruststroom, waaronder men verstaat de grootte van
den anodestroom bij o V roosterspanning en bij de maximaal voor
de lamp toegestane anodespanning.
§ 29.

VIER-ELECTRODENLAMPEN (TETRODEN).

a. Hiertoe behooren o.a. de dubbelroosterlampen, waarin be
halve gloeidraad, rooster en plaat, nog een tweede rooster is aan
gebracht.
We weten reeds, dat een electron, dat zich naar de anode toe
beweegt, de maximum tegenwerking van de negatieve ruimtelading
ondervindt, wanneer het zich nog vlak in de buurt van den gloei
draad bevindt. De anodespanning moet groot zijn, om deze tegen
werking te kunnen overwinnen. Veel beter kan dit echter geschieden
door op de plaats van de maximum
tegenwerking een positieve spanning
aan te brengen, waardoor de invloed
van de ruimtelading dus ter plaatse ge
neutraliseerd wordt. Maken we deze
positieve spanning nog wat grooter,
dan helpt ze zelfs mede om de electronen naar de anode toe te trekken.
Bij dubbelroosterlampen brengen we
Fig. 76.
deze positieve hulpspanning aan door
het binnenrooster op de anodespanning
of op een deel daarvan aan te sluiten, terwijl inkomende spanningsvariaties worden aangebracht tusschen het buitenrooster en den
gloeidraad (fig. 76).
Met de varieerende spanningen op dit rooster wordt de grootte
van den anodestroom in de lamp geregeld of bestuurd, vandaar
dat men wel spreekt van het stuurrooster; het binnenrooster noemt
men ook wel ladingrooster, daar het immers dient om de ruimte
lading op te heffen.
Dubbelroosterlampen, op vorenstaande wijze gebruikt, hebben
het voordeel, dat de spanning der anodebatterij veel lager kan zijn
dan bij drie-electrodenlampen, daar één der functies van de anode
spanning, bestaande in het overwinnen van den tegenwerkenden
invloed van de ruimtelading, nu vervallen is. Waar b.v. voor een
drie-electrodenlamp een anodespanning van 90 V benoodigd is, kan
men bij een dubbelroosterlamp voor het verkrijgen van eenzelfde
effect met een anodespanning van 8 & 10 V volstaan. ProefonderRadio - Ontvang- en Zendtechniek
5
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vindelijk bepaalt men, hoe groot de spanning op het binnenrooster
moet zijn voor de gunstigste werking van de lamp.
De electronen, die in de lamp van gloeidraad naar plaat gaan,
zullen voor het grootste deel door de mazen van het binnenrooster
vliegen. Daar dit echter een constante, betrekkelijk hooge positieve
spanning heeft, zal het ook een aantal electronen tot zich trekken,
waardoor de zg. voorroosterstroom ontstaat. Dit gaat ten koste
van den anodestroom. In sommige schakelingen wordt de voor
roosterstroom nuttig aangewend.
In vorengenoemde schakeling vertoonen de dubbelroosterlampen,
doordat de invloed van de ruimtelading door de voorroosterspanning wordt opgeheven, een groote steilheid. Echter geeft men
aan dit soort lampen maar een geringen versterkingsfactor, daar
anders met het oog op de lage anodespanning de roosterruimte te
klein zou worden. De inwendige weer
stand is betrekkelijk klein.
6. Verwisselt men de functies van
binnen- en buitenrooster, zoodat dus
inkomende spanningsvariaties worden
aangebracht tusschen binnenrooster en
gloeidraad, terwijl op het buitenrooster
een positieve spanning wordt aangelegd
(fig. 77), dan verkrijgt men een lamp met
geheel andere eigenschappen. Het blijkt
Fig- 77nu, dat de versterkingsfactor en de in
wendige weerstand zeer groot zijn geworden, terwijl niettegen
staande den hoogen versterkingsfactor de roosterruimte ook betrek
kelijk groot is.
Voorts blijkt de capaciteit, welke steeds tusschen plaat en stuurrooster eener lamp bestaat, zeer klein te zijn geworden. Zulks is te
danken aan de afschermende werking, die door het buitenrooster
t.o.v. het binnenrooster wordt uitgeoefend, vandaar, dat men bij deze
lampen het buitenrooster ook wel schermrooster noemt en de lampen
zelf schermroosterlampen. De kleine plaat-roostercapaciteit is een
groot voordeel. Deze capaciteit is toch, vooral bij hoogfrequent- en
detectorlampen, dikwijls oorzaak van een ongewenschte terug
werking van de plaat op het rooster; hoe kleiner zij dus is, des te
gunstiger (zie ook § 44).
De omvang van dit werkje laat niet toe een verklaring te geven
van het ontstaan der bovenvermelde eigenschappen, welke een
lamp juist zeer geschikt maken voor het gebruik bij hoogfrequentversterking (zie § 36). Voor dit doel speciaal geconstrueerde vier-
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electrodenlampen zijn o.a. de Philips B 442 en E 462 en de Telefunken RES 094 en RENS 1264.
§ 30. VIJF-ELECTRODENLAMPEN (PENTODEN).
Tengevolge van secundaire werkingen zijn de in de vorige paragraaf
onder b besproken lampen niet geschikt voor groote spanningsvariaties op het stuurrooster. Dit bezwaar heeft men o.a. in de Philipsen Telefunken-laboratoria weten te ondervangen door in die lampen
tusschen het schermrooster en de plaat nog een derde rooster
aan te brengen, dat in het inwendige der lamp met het midden
van den gloeidraad verbonden is (fig. 78). Bij de vele pentoden,
zooals Philips E 443H en Telefunken RES 964, wordt het scherm
rooster op de volle anodespanning aangesloten; bij andere is de
schermroosterspanning % a % deel
n
der anodespanning, b.v. Philips C 453
j
en Telefunken RES 374.
-------- \
De aldus geschakelde vijf-electro'•
denlampen kunnen betrekkelijk groote
\r—1—i'
5=roosterspanningsvariaties verwerken
_
zonder dat een schadelijke secundaire werking optreedt; zij worden
1"
daarom toegepast als eindlamp in
ontvangtoestellen. Ook als hoog
Fig. 78.
frequent- en als detectorlamp worden
tegenwoordig vaak pentodelampen toegepast. Als hoogfrequentlamp zijn ze meer stabiel in hun werking dan tetrodelampen; ook
behoeft hun schermroosterspanning niet zoo critisch te worden
gesteld.
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§ 31.

HOOG- EN LAAGVACUUMLAMPEN.

In de §§ 27 t/m 30 is stilzwijgend verondersteld, dat we met
„hoogvacuumlampen” te doen hebben. Dit zijn lampen, die tot het
uiterste luchtledig gemaakt zijn (met de moderne installaties voor
het luchtledig maken kan men den druk in de lamp tot 0,000001 mm
kwikdruk terugbrengen). Men noemt ze ook wel harde lampen.
Laagvacuum- of zachte lampen zijn van een geringe gasvulling
voorzien (b.v. tot 0,1 mm kwikdruk). We weten reeds, dat de door
den gloeidraad uitgezonden electronen zich met steeds toenemende
snelheid naar de plaat bewegen. In laagvacuumlampen zullen zij
op weg daar naar toe voortdurend tegen gasmoleculen aanbotsen.
Is op het moment van de botsing de snelheid van het electron
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voldoende groot, dan worden uit het molecuul een of meerdere
vrije electronen weggestooten, welke laatste zich eveneens naar de
plaat toe bewegen. Het overgebleven deel van het molecuul heeft
een positieve lading verkregen en wordt nu „positief ion" genoemd.
Daar in de buurt van den gloeidraad de negatieve spanning van
de ruimtelading het grootst is, worden de, bij de verschillende
botsingen ontstane, positieve ionen naar die plaats toegetrokken en
nemen aldaar weer zooveel electronen in zich op, dat zij gewone
moleculen worden. Tevens zullen de positieve ionen echter in
meerdere of mindere mate de tegenwerking van de negatieve
ruimtelading opheffen, zoodat het voor de anodespanning ge
makkelijker wordt om de electronen aan te trekken. De positieve
ionen werken dus in denzelfden zin als het binnenrooster bij de
dubbelroosterlampen, die in § 29 onder a besproken zijn.
Het voordeel van zachte lampen is, dat we dientengevolge weer
met een kleinere anodespanning kunnen volstaan. Een nadeel is,
dat ze niet constant in haar werking zijn, waarom zij tegenwoordig
niet meer gebruikt worden als ontvanglampen.
Voor gelijkrichtlampen van grooter vermogen wordt soms wel
een vulling met een weinig gas of kwikdamp toegepast.
§ 32. MINIWATTLAMPEN, GELIJK- EN WISSELSTROOMLAMPEN.
Vroeger gebruikte men voor den gloeidraad in radiolampen wolf
raam, hetzelfde metaal, dat men ook in de metaaldraadgloeilampen
als gloeidraad bezigt.
Tegenwoordig is het echter mogelijk, gloeidraden te vervaardigen,
die bij een veel lagere temperatuur gloeien en dan toch hetzelfde
of dikwijls een veel grooter aantal electronen uitzenden. Daartoe
zijn deze gloeidraden met een oxydelaagje van een of ander metaal
(b.v. thorium) omgeven.
De zg. „mimwattlampen,, zijn van zoo'n gloeidraad voorzien.
De naam is ontleend aan het geringe energie- en daardoor geringe
stroomverbruik dezer lampen. Dit laatste varieert van 0,06—0,25 A.
Miniwattlsimpen zijn kenbaar aan het zilverachtig spiegelend
oppervlak van het ballonnetje. Dit komt, omdat men bij het lucht
ledig maken een weinig magnesium in het ballonnetje laat ver
dampen, dat daarbij tegen den glaswand neerslaat. Door de aan
wezigheid van het magnesium behoudt de lamp beter haar hoog
vacuum. Uit de gloeidraden van deze lampen treden nl., wanneer
ze in gloeiing zijn, gassen naar buiten, die het luchtledige zouden
bederven, maar nu door het magnesium worden geabsorbeerd.
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Betrekkelijk korten tijd geleden werden de gloeidraden der
ontvanglampen bijna uitsluitend gevoed met gelijkstroom, welke
dan wordt geleverd door een accu. Deze gelijkstroomlampen zijn
tegenwoordig grootendeels verdrongen door de wissebtroomlampen,
waarvan de gloeidraad door tusschenkomst van een gloeistroom transformator uit het stadsnet gevoed wordt. Bij deze wisselstroomvoeding moeten de navolgende bezwaren overwonnen worden:
ie. de wisselende gloeidraadspanning doet het spanningsverschil
tusschen gloeidraad en anode voortdurend varieeren. Hierdoor ont
staat een overeenkomstige variatie in den anodestroom, die oorzaak
is, dat in de telefoon of luidspreker een hinderlijke bromtoon
ontstaat, welke dezelfde frequentie heeft als de wisselstroom van
het stadsnet;
2e. daar de gloeistroom voortdurend in sterkte wisselt, zal
daardoor de temperatuur van den gloeidraad en dus ook de
electronenemissie varieeren. Ook hiervan is een bromtoon het
gevolg.
Het eerstgenoemde bezwaar heeft men vroeger zooveel mogeiijk
ondervangen door voor wisselstroomlampen slechts een geringe gloeispanning (b.v. i V) aan te wenden; het tweede bezwaar werd
grootendeels opgeheven door in de lamp een dikken gloeidraad aan
te brengen. Het vorenstaande is o.a. in toepassing gebracht bij de
vroegere wisselstroomlampen Philips C 142 en D 143 en Telefunken
REN 511.
Betere resultaten verkrijgt men nog door indirecte verhitting van
den gloeidraad, zooals tegenwoordig algemeen wordt toegepast.
Deze is dan omgeven door een isoleerend laagje, dat aan de
buitenzijde bedekt is met een metaallaagje, dat bij verwarming
gemakkelijk electronen uitzendt. Bij dit soort lampen doet de
gloeidraad enkel dienst voor verwarming; de door de lamp te
versterken of gelijk te richten spanningsvariaties moeten aangebracht worden tusschen het rooster en het electronen uitzendende
laagje, dat dus als kathode dienst doet.
Voorbeelden van indirect verhitte wisselstroomlampen zijn de
Philips E 462 en E 418 en Telefunken REN 1264, REN 924 en
RENS i374d.
§ 33. AANDUIDING VAN GELIJK- EN WISSELSTROOMLAMPEN.
De Philips ontvanglampen uit de jaren voor 1934 worden aan
geduid met een letter, gevolgd door een getal van drie cijfers.
Met den letter wordt de grootte van den gloeistroom gekenmerkt.
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De A-, B- en C-lampen zijn van het miniwatt-type. Wisselstroomlampen zijn van het C-, D-, E- of F-type. De D- en E-gelijkstroomlampen zijn van het oudste type, zij zijn zoo goed als geheel dooi
de miniwatdampen verdrongen. Bij de drie-electrodenlampen geeft
het eerste cijfer van het achter den letter volgende getal de maxi
mum gloeispanning in volts aan; het getal, door de laatste cijfers
voorgesteld, geeft den versterkingsfactor aan.
Een A 415 b.v. heeft een gloeispanning van maximum 4 V en
de versterkingsfactor is 15.
Bij de vier-electrodenlampen geeft het middelste cijfer van het
getal (steeds een vier) aan, dat men te doen heeft met een tetrode;
het eerste cijfer stelt weer de gloeispanning in volts voor, terwijl
het laatste cijfer geen bijzondere beteekenis heeft.
Ook de Telefunkenlampen werden op een speciale wijze benoemd.
De naam eener lamp bestaat uit een combinatie van twee of vier
letters, gevolgd door een getal van drie of vier cijfers.
De letters RE (Röhre Empfang) geven aan, dat men met een
ontvanglamp te doen heeft. Volgt daarna nog een letter N (Netzanschlusz), dan is de betrokken lamp van het wisselstroomtype.
Als laatste letter kan verder een S (Schirmgitter) zijn toegevoegd,
welke er op wijst, dat we met een schermroosterlamp te maken
hebben. Van het achter de lettercombinatie volgende getal geeft
het laatste cijfer de maximum gloeispanning in V aan, de overige
cijfers stellen den gloeistroom voor in honderdste deelen eener
ampère.
De Telefunkenlamp RENS 1204 is dus een wisselstroom-ont
vanglamp met schermrooster; de gloeistroom is 1,2 A bij een
maximum gloeispanning van 4 V.
Bij de steeds doorgaande ontwikkeling der radiolampen bleken
de voornoemde systemen van aanduiding niet meer door te voeren.
Dientengevolge wordt sedert 1934 in Europa universeel door alle
lampenfabrieken de navolgende typeering toegepast.
De naam van een ontvanglamp bestaat meestal uit 2 of 3 hóófd
letters en 1 cijfer. Hiervan geeft de eerste letter aan, tot welke serie
de lamp behoort. De letters hebben de navolgende beteekenis:
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A—4 volt wisselspanning;
B—180 mA serie (voor lampen, die uit een gelijkstroomnet wor
den gevoed);
C—200 mA G/W-serie;
E—6,3 volt autoradio-serie;
F—13 volt autoradio-serie;
H—4 volt batterij-serie;
K—2 volt batterij-serie.
De tweede en eventueel de derde letter geeft het lampentype
aan; zij heeft de volgende beteekenis:
A—diode;
B—duo-diode (twee diode-systemen in een ballon);
C—triode, eindlampen uitgezonderd;
D—triode-eindlamp;
E—tetrode of schermroosterlamp;
F—hoogfrequent pentode;
H—hexode (zes-electrodenlamp);
K—octode (acht-electrodenlamp);
L—pentode-eindlamp;
X—dubbelfasige gelijkrichterlamp met gasvulling;
Y—enkelfasige hoog-vacuum-gelijkrichterlamp;
Z—dubbelfasige hoog-vacuum-gelijkrichterlamp.
Achter deze letters wordt een cijfer geplaatst en wel op zoo
danige wijze, dat lampen uit verschillende series echter met het
zelfde rangnummer overeenkomstige lampentypen zijn.
Voorbeelden:
De lamp ABi behoort tot de 4 volt wisselstroomserie en is een
duo-diode.
De lamp CLi is een pentode-eindlamp voor rechtstreeksche
voeding uit het gelijk- of wisselstroomnet.
ALi is de overeenkomstige lamp, welke echter met 4 volt wissel
stroom gevoed moet worden.
In de §§ 34 t/m 40 zullen nu achtereenvolgens de toepassingen
van de drie-electrodenlamp in de radio-ontvangtechniek worden
besproken.
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§ 34.

DE DRIE-ELECTRODENLAMP ALS DETECTOR.

Bij het gebruik der drie-electrodenlamp als detector kan men
volgens twee geheel verschillende methoden te werk gaan, die
respectievelijk worden aangeduid met den naam plaatstroom- en
roosterstroomgelijkrichting.
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Fig. 80.

^4. Plaatstroomgelijkrichting.
Bij deze methode maken we gebruik van de onderste bocht in de
ia-er-karakteristiek. Van te voren wordt met behulp van een potentiometer de roosterspanning in den rusttoestand gelijk gemaakt aan
die, welke bij de bocht in de karakteristiek behoort (zie fig. 79). Daar
deze bocht steeds valt in dat deel van de karakteristiek, waar de
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roosterspanning negatief is, behoeven we met den potentiometer
alleen maar de roosterspanning meer of minder negatief te kunnen
maken. Overigens heeft de gelijkrichting op geheel dezelfde wijze
plaats, als in § 14 voor het kristal is beschreven en kan dus daarnaar
worden verwezen.
De telefooncondensator TC zal de hoogfrequente ribbeling, die
tevens bij de gelijkrichting ontstaat, buiten telefoon en anodebatterij
om, naar den gloeidraad terugvoeren.
Volledigheidshalve is in fig. 80 nog eens de gelijkrichting van
een inkomend golfbergje weergegeven.
De bovenste bocht in de karakteristiek zou men ook voor
gelijkrichting kunnen gebruiken. Om dezelfde redenen als bij de
twee-electrodenlamp wordt daarvan echter geen gebruik gemaakt.
Dat bij een drie-electrodenlamp de gelijkrichting veel effectiever
plaats heeft dan bij een twee-electrodenlamp, komt, doordat de
bocht van de betrokken karakteristiek bij eerstgenoemde lamp
veel scherper is dan bij de laatste, terwijl tevens van haar ver
sterkende werking geprofiteerd wordt.
De bij anodestroomgelijkrichting verkregen resultaten zijn zeer
goed. Tegenwoordig wordt deze methode nog wel gebruikt bij
kortegolfontvangst. Bovendien is een zeer selectieve en zuivere ont
vangst er mede mogelijk, vandaar dat ze soms ook toepassing
vindt in omroepontvangtoestellen.
B. Roosterstroomgelijkrichting,
De hierbij gebruikte schakeling is weergegeven in fig. 81. In de
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toevoerleiding naar het rooster van de detectorlamp is opgenomen
de roostercondensator RC, terwijl het rooster door den lekweerstand 1
met den gloeidraad is verbonden. De veelal gebruikelijke naam
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voor deze wijze van gelijkrichting is dan ook: gelijkrichting met
behulp van roostercondensator en lekweerstand.
Het doel van den roostercondensator RC is hoogfrequente
spanningsvariaties ongehinderd door te laten, maar aan electronen,
die vanaf den gloeidraad op het rooster gekomen zijn, te beletten
weer langs dien weg af te vloeien. Deze electronen kunnen dan
alleen afvloeien langs den lekweerstand 1.
Dat hoogfrequente spanningsvariaties ongehinderd door den
roostercondensator worden doorgelaten, is als volgt te verklaren:
Wordt door een wisselspanning het linkerbekleedsel van RC op
een bepaald moment positief gemaakt, dan wordt hierdoor een
even groote negatieve lading op het rechterbekleedsel vastgehouden
en eenzelfde positieve lading daar vandaan naar het rooster weggestooten 1). Bij het verdwijnen van de positieve spanning op het
linkerbekleedsel zal ook de positieve lading van het rooster ver
dwijnen, omdat deze lading nu terug kan komen naar het rechter
bekleedsel van den condensator om zich weer te vereenigen met de
aldaar aanwezige negatieve lading. Op overeenkomstige wijze zal,
indien de wisselspanning het linkerbekleedsel van RC negatief
maakt, ook het rooster negatief worden. Men ziet, dat het linker
bekleedsel van RC en het rooster steeds dezelfde spanning hebben,
zoodat het net is, alsof een aankomende wisselspanning ongehinderd
door den roostercondensator wordt doorgelaten.
Stel nu, dat de in fig. 81 tusschen de punten A en B geïnduceerde
hoogfrequente spanning het in fig. 82a voor
gestelde verloop heeft, hoe zal dan de gelijk
richting van dit spanningsbergje plaats heb
ben?
Volgens de voorgaande verklaring zal nu op
het rooster een wisselspanning optreden met
Fig. 82a.
precies hetzelfde verloop als dat van het in
komende golfbergje. In de halve perioden, dat het rooster hierdoor
positief gemaakt wordt, zullen telkens electronen op het rooster
worden aangetrokken, en deze zullen daarop moeten achterblijven
wanneer die positieve spanninkjes weer verdwijnen. De lekweerstand
heeft zoo'n groote waarde, dat slechts een gering aantal hierdoor
kan afvloeien.
Door de electronen, die zoodoende elke positieve halve periode
op het rooster komen, wordt dus de gemiddelde roosterspanning
J) Uit de electrotechniek is immers bekend, dat ongelijknamige electrische
deeltjes elkaar aantrekken en gelijknamige elkaar afstooten.
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hoe langer hoe meer negatief gemaakt, zoo zelfs, dat de laatste posi
tieve halve perioden van een golfbergje dikwijls niet meer in staat
zijn om het rooster nog positief te maken. In fig. 82b is deze daling
van de gemiddelde roosterspanning weergegeven. De negatieve halve
perioden van het golfbergje dragen daar niet toe bij, aangezien door
haar geen electronen op het rooster worden getrokken; ze werken
zelfs in zeker opzicht schadelijk, daar gedurende den tijd, dat zij
bestaan, een aantal electronen gelegenheid heeft om langs den
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Fig. 82b.

Fig. 82c.
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lekweerstand van het rooster
af te vloeien.
Eerst zoodra het spanningsbergje beëindigd is,
kunnen alle op dat moment
op het rooster aanwezige
electronen langs den lek
weerstand wegvloeien en
keert het rooster tot zijn
oorspronkelijke spanning te
rug.
Uit de voorgaande be
schouwing zien we dus, dat
Fig. 83.
de gelijkrichting plaats vindt
tusschen het rooster en den
gloeidraad en daarin bestaat,
dat door den invloed van een inkomend spanningsbergje de rooster
spanning een tijdelijke daling ondergaat.
Welke gevolgen ondervinden we nu hiervan in den plaatkring
der lamp?
Het volledige spanningsverloop op het rooster tijdens een inko
mend golfbergje, zooals is weergegeven in fig. 82b, kunnen we weer
denken te bestaan uit een tijdelijke daling van de roosterspanning,
waaroverheen een hoogfrequente spanningsvariatie is aangebracht.
In fig. 82c zijn deze daling en variatie afzonderlijk weergegeven.
Daar het rooster via den lekweerstand met den gloeidraad is ver
bonden, zal in den rusttoestand de roosterspanning ten naaste bij
nul zijn. Uit den vorm van de ia-er-karakteristiek der lamp (fig. 83)
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zien we, dat eventueele roosterspanningsvariaties in het steile
deel van de karakteristiek haar invloed uitoefenen en zeer groote,
er mede evenredige, anodestroomvariaties zullen veroorzaken. De
tijdelijke daling van de roosterspanning zal dus een overeenkomstige
sterke daling in den anodestroom veroorzaken, zoodat de trilplaat
der telefoon even losgelaten en weer aangetrokken wordt. Een
inkomende golftrein, welke uit meerdere, snel opeenvolgende golfbergjes bestaat, zal derhalve de telefoon een bepaalden toon doen
vóórtbrengen.
De hoogfrequente variatie in de roosterspanning zal een overeen
komstige variatie in den anodestroom veroorzaken, welke echter
door den telefooncondensator direct naar den gloeidraad terugvloeit.
Resumeerende:
De gelijkrichting van opgevangen seinen heeft alleen in den
roosterkring plaats, daarna worden de gelijkgerichte seinen ver
sterkt in den plaatkring overgebracht.
De grootte van den lekweerstand moet zoodanig zijn, dat in het
tijdsverloop tusschen twee op elkaar volgende spanningsbergjes
alle, nog op het rooster aanwezige electronen gelegenheid hebben
weg te vloeien.
Is de lekweerstand te groot, dan heeft dit wegvloeien te langzaam
plaats, zoodat bij krachtige opgevangen seinen het rooster in die
tusschentijden nooit volledig zijn negatieve lading zal kwijtraken.
De opvolgende spanningsbergjes zullen dus het rooster hoe langer
hoe meer negatief maken,
zoodat dit tenslotte heelemaal geen electronen van
af den gloeidraad naar de
plaat meer doorlaat. De
* -1- \
lamp slaat dan dicht en
o
k(T) *
begint eerst weer te wer
o
o
ken, nadat er gelegenheid
£
geweest is voor de elec
tronen om van het rooster
af te vloeien.
Bij te kleinen lekweer
7777777?
Fig. 84.
stand zullen in denzelfden
tijd, dat een spanningsbergje duurt, vrij veel electronen vanaf het rooster kunnen weg
vloeien, zoodat de gemiddelde dalingen van de roosterspanning
veel kleiner worden, waarvan het gevolg is, dat de gelijkgerichte
seinen aan sterkte inboeten.
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Een goede waarde voor den lekweerstand varieert tusschen i
en 3 megohm.
Of men bij gelijkstroomlampen de electronen vanaf het rooster
naar plus- of min-gloeidraad laat afvloeien, maakt ook nog ver
schil. Als regel geeft aansluiting van den lekweerstand aan plusgloeidraad het gunstigste resultaat. Het beste is echter het onder
einde van den lekweerstand te verbinden met het schuifcontact
van een potentiometer, die over de gloeidraadbatterij is aangebracht
(fig. 84). Men kan nu proefondervindelijk bepalen, bij welken
stand van het schuifcontact de beste gelijkrichting plaats vindt.
Bij indirect verhitte wisselstroomlampen wordt de lekweerstand
rechtstreeks met de kathode verbonden.
Een goede waarde voor den roostercondensator is 50—200 cm 1).
§ 35. LAAGFREQUENTVERSTERKING.
Bij gelijkrichting worden de opgevangen hoogfrequente trillingen
in laagfrequente stroom variaties omgezet. Dikwijls zijn deze laatste
echter te zwak om de trilplaat der telefoon in voldoende mate
in trilling te kunnen brengen en moeten ze daarom eerst versterkt
worden. Dat versterken van de laagfrequente trillingen, die door de
gelijkrichting verkregen zijn, noemt men „laagfrequentversterking”.
De drie methoden, die toegepast kunnen worden om de laag
frequente trillingen in de voorgaande lamp aan de volgende versterkerlamp over te dragen, of m.a.w. om die twee lampen met elkaar
te koppelen, zijn: transformator-, weerstand- en smoorspoelkoppeling.
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A. Transformatorkoppeling (fig. 85).
De door de detectorlamp geleverde laagfrequente anodestroomvariaties worden gevoerd door de primaire winding van een
x) 1 |a[aF = 0,9 cm.
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transformator T. Dank zij de groote zelfinductie van die winding,
zullen daarin tegenspanningen opgewekt worden. Deze laatste
worden ten gevolge van de transformatorwerking vergroot op de
secundaire winding overgebracht. Hoeveel malen deze secundaire
spanningen sterker zullen zijn dan de
primaire, wordt natuurlijk bepaald door
'a.
de transformatorverhouding.
De aldus verkregen secundaire span
ningen komen nu tusschen gloeidraad
en rooster van de versterkerlamp; het
rooster dezer lamp heeft door middel
van het batterijtje E in den rust
toestand reeds een bepaalde negatieve
- spanning, waarvan we het doel zoo
* meteen zullen bespreken.
In fig. 86 is aangegeven, hoe de
spanningsvariaties, die op het rooster
eener versterkerlamp gebracht worden,
Fig. 86.
er mede evenredige stroomvariaties in
den anodekring opwekken, welke we
door de telefoon of den luid
spreker laten gaan.
Dank zij de versterkende werking
èn door de lamp èn door den trans
formator uitgeoefend, zullen de
anodestroomvariaties inde verster
kerlamp veel grooter zijn dan die
in de detectorlamp. Zijn zij voor
het beoogde doel echter nog niet
krachtig genoeg, dan kan de ver
<5sterking nog eens, zoo noodig meer
dere malen, herhaald worden; men
spreekt dan van een kaskadeversterking of versterking in trappen.
Bij gebruik van moderne lampen
Fig. 87.
en goede transformatoren verkrijgt
men echter in den regel ruim vol
doende geluidsterkte voor luidsprekerontvangst door toepassing van
één, maximaal twee trappen laagfrequentversterking.
Het doel van de negatieve roosterspanning is vervorming van de te
versterken laagfrequente spanningsvariaties tegen te gaan. Daartoe
moet zij zóó groot zijn, dat deze spanningsvariaties het rooster

4 (Ik

f.

w

UT

79
wel meer en minder negatief kunnen maken, maar nooit positief.
Zouden immers wel positieve spanningen aan het rooster gegeven
kunnen worden, dan zouden deze oorzaak zijn, dat electronen naar
het rooster toegetrokken werden met het gevolg, dat die positieve
spanningen gedeeltelijk werden geneutraliseerd. Zoodoende zouden
de op het rooster gebrachte spanningsvariaties vervormd worden
(fig. 87), hetgeen zich ook zou uiten als een vervorming van het
door de telefoon of den luidspreker geproduceerde geluid.
Een goede waarde voor de negatieve roosterspanning is de helft
of ongeveer de helft van de roosterruimte der lamp. Alsdan worden
de inkomende spanningsvariaties aangebracht nabij het midden van
het, links van de ia-as gelegen, rechte gedeelte der ia-er-karakteristiek.
De versterkende werking der lamp zal
dan, met inachtneming van het zoo juist
vermelde omtrent de grootte der nega
tieve roosterspanning, voor alle inko
mende spanningsvariaties even groot
Zijn.

Is de negatieve roosterspanning te
groot, b.v. gelijk aan die, behoorende
bij het punt Px in fig. 88, dan wordt niet
meer aan het vorenstaande voldaan. Dit
kan men verhelpen door de negatieve
Nee.MosTCPsP.
roosterspanning te verkleinen, hetgeen
Fig. 88.
evenwel — met het oog op de sterkte der
inkomende spanningsvariaties — ongewenscht kan zijn. In die gevallen kan men echter door het verhoogen
der anodespanning de karakteristiek zoover naar links laten ver
huizen (zie § 27, laatste alinea), dat, met behoud der oorspronkelijke
negatieve roosterspanning, de inkomende spanningsvariaties toch
haar invloed uitoefenen t.o.v. het midden van het, links van de ia-as
gelegen, rechte gedeelte der ia-er-karakteristiek (punt P2 in fig. 88).
De grootte der transformatorverhouding, alsmede de primaire zelfinductie van den transformator spelen een voorname rol. Bepaalde
waarden zijn niet aan te geven, daar de soort der aan den trans
formator voorafgaande lamp hierop van invloed is. Lamp en trans
formator moeten zich aan elkaar aanpassen, wat in het algemeen het
beste geschiedt, wanneer de wisselstroomweerstand der primaire
winding van den transformator, dus haar impedantie, voor lage
geluidsfrequenties minimum gelijk is aan den inwendigen weer
stand der voorafgaande lamp. De meest voorkomende transformatorverhoudingen varieeren van 1 : 2 tot 1 : 6.
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Het schema, voorgesteld in fig. 85, kan men nog vereenvoudigen
door aan beide lampen een gemeenschappelijke gloeidraad- en anodebatterij te geven, zooals in fig. 89 is gedaan.
Transformatorkoppeling heeft het nadeel, dat de hooge frequenties
meer versterkt worden overgedragen dan de lage. Voor eerst
genoemde frequenties is nl. de impedantie van de primaire winding
grooter dan voor de laatste. De spanningen, tusschen de uiteinden
der primaire winding geïnduceerd, zullen dus in evenredigheid
voor hooge frequenties grooter zijn dan voor lage.
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Voor ontvangst van radio-telegrafie is dit niet zoo erg, daar
hierbij de gelijkgerichte seinen toch alle dezelfde geluidsfrequentie
hebben. Bij telefonie-ontvangst echter moet men ter wille van de
„kwaliteit” der weergave trachten alle geluidsfrequenties zooveel
mogelijk gelijk te versterken.
Gelukkig zijn tegenwoordig transformatoren in den handel
(Philips, Ferranti, Varley, R.I., General Radio e.a.), waarbij in
de versterking der hoorbare frequenties een zeer hooge mate
van gelijkheid is bereikt.
B. Weerstandkoppeling (fig. 90).
Volgens de gebruikelijke methode is in dit schema voor detector
en versterkerlamp weer een gemeenschappelijke gloeidraad- en
anodebatterij aangebracht.
De laagfrequente anodestroomvariaties, die door de detectorlamp
geleverd worden, gaan door den anode- of koppelweerstand R en ver
oorzaken laagfrequente spanningsvariaties (e = i X R) tusschen de
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uiteinden A en B, welke spanningsvariaties nu gebracht moeten
worden tusschen gloeidraad en rooster der versterkerlamp. Echter
staat het punt A reeds via de anodebatterij met den gloeidraad van
die lamp in verbinding, zoodat nog alleen maar het punt B met
haar rooster behoeft te worden verbonden. Dit kunnen we niet
rechtstreeks doen, daar dan via den weerstand R ook de anodespanning daarop zou komen. Om dit te verhinderen wordt tusschen
het punt B en het rooster de roostercondensator RC aangebracht.
Deze moet een zoodanige grootte hebben, dat de laagfrequente
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spanningsvariaties ongehinderd naar het rooster worden door
gelaten, waarvoor een capaciteit van 0,002 (xF reeds voldoende is;
in de practijk varieert deze van 0,002—0,1 (xF.
Door den lekweerstand 1 en het batterijtje E wordt het rooster
der versterkerlamp in den rusttoestand op een bepaalde negatieve
spanning ten opzichte van den gloeidraad gehouden om vervorming
van de te versterken laagfrequente spanningsvariaties tegen te gaan.
Bij weerstandkoppeling geschiedt het overdragen der spannings
variaties aan het rooster der volgende lamp nagenoeg onafhankelijk
van de frequentie x). Dit is een groot voordeel, vooral bij telefonieontvangst.
Hiertegenover staat als nadeel, dat de versterkingsgraad niet zoo
groot is als bij transformatorkoppeling. -Bij deze laatste methode
toch, werden de aan een volgende lamp toegevoerde spannings
variaties eerst versterkt door de voorafgaande lamp en daarna nog
eens door den transformator. Bij weerstandkoppeling vindt alleen
J) De capaciteiten, die parallel aan den koppelweerstand staan, vormen
in zeer geringe mate een afleidenden weg voor de hoogere geluidsfrequenties,
zoodat deze iets minder goed worden overgedragen dan de lagere.
Radio - Ontvang- en Zendtechniek
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versterking plaats in de voorafgaande lamp en wordt het daarbij
behaalde resultaat niet eens ten volle door den koppelweerstand
aan de volgende lamp overgedragen.
Het is dus zaak, dat de aan een weerstandkoppeling voorafgaande
lamp een grooten versterkingsfactor heeft.
Aan weerstandkoppeling is ook het bezwaar verbonden, dat de
benoodigde anodespanning hooger moet zijn dan bij transformatorkoppeling, aangezien in den koppelweerstand een groote spanningsval plaats heeft. Tegenwoordig bestaan echter lampen, speciaal voor
weerstandkoppeling vervaardigd (b.v. Philips A 425, Telefunken
RE 034), die bij een koppelweerstand van 0,1—0,5 megohm toch
maar een anodestroombron met een spanning van 100—150 V
noodig hebben.
C.

Smoorspoelkoppeling (fig. 91).

De anodestroomvariaties, die door de smoorspoel Sm gaan, ver
oorzaken op de uitLE VERSTERKER.
DETECTOR,
-1
einden daarvan
spanningsvariaties,
welke op dezelfde
<r^
wijze als bij weerW =r
) standkoppeling tus| schen rooster en
gloeidraad der vol
gende lamp over
gebracht worden.
J
Een nadeel van
smoorspoelkoppeFig. 91.
ling is, dat evenals
bij transformatorkoppeling de hoogere frequenties beter worden
overgedragen dan de lagere, zoodat de versterkingsgraad voor alle
frequenties niet dezelfde is.
Daar de Ohmsche weerstand van de smoorspoel betrekkelijk
klein is, zal daarin de spanningsval niet zoo groot zijn, zoodat de
spanning der anodestroombron lager kan zijn dan bij weerstand
koppeling.
§ 36. HOOGFREQUENTVERSTERKING.
Men spreekt van hoogfrequentversterking, wanneer de in den
antennekring geïnduceerde hoogfrequente trillingen eerst versterkt
worden, voordat ze aan den detector worden toegevoerd.
Zijn de opgevangen seinen zeer zwak, dan is hoogfrequent-
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versterking noodzakelijk, omdat de in den antennekring geïnduceerde
spanningen dan zoo Idein zijn, dat de detector ze niet kan gelijkrichten. Dit is als volgt te verklaren:
In fig. 80 toch is in de onmiddellijke nabijheid van het punt P
de bocht in de karakteristiek over een kleinen afstand als recht te
beschouwen. Zeer kleine inkomende spanningsvariaties zullen nu
alleen van dat rechte stukje in de bocht gebruik maken, zoodat de
veroorzaakte vermeerderingen en verminderingen in den anodestroom steeds even groot zullen zijn, met het gevolg, dat geen
gelijkrichting plaats heeft.
Ook bij gelijkrichting met roostercondensator en lekweerstand
zullen de positieve spanninkjes, die op het rooster komen, te klein
zijn om electronen op het rooster te trekken, zoodat geen daling
van de gemiddelde roosterspanning en dus geen gelijkrichting
plaats heeft.
Om de hoogfrequentlamp met de volgende lamp te koppelen,
wordt van onderstaande methoden gebruik gemaakt:
koppeling met afgestemden plaatkring;
weerstand- en smoorspoelkoppeling.
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C.

A. Koppeling met afgestemden plaatkring (fig. 92).
L
Hierbij maken we gebruik van de navolgende,
OQQQOQ
uit de electrotechniek bekende eigenschap:
Indien een slingerkring LC is opgenomen in
een kring, waarin een wisselstroom van een be
paalde frequentie optreedt (fig. 93), dan zal
de weerstand, die aan dien stroom door den
Fig. 93slingerkring wordt geboden, maximaal zijn,
wanneer deze laatste op dezelfde frequentie als die van den stroom
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is afgestemd. In dat geval zal de wisselspanning, die tusschen de
punten A en B optreedt, zoo groot mogelijk zijn.
Is de frequentie van den wisselstroom niet gelijk aan die van
kring LC, dan vormt deze laatste maar zeer weinig weerstand voor
dien stroom, zoodat het spanningsverschil tusschen de punten
A en B zeer gering zal zijn.
Wat geschiedt nu in het schema van fig. 92?
Kring I wordt afgestemd op het te ontvangen signaal. De hierdoor
in dien kring geïnduceerde spanningen worden gebracht tusschen
rooster en gloeidraad der hoogfrequentlamp. Teneinde versterking
te verkrijgen, moeten we bij die lamp, evenals bij laagfrequentversterking, werken in het steile deel der karakteristiek. De in den
anodekring opgewekte stroomvariaties zullen dezelfde frequentie
hebben als de stroompjes in kring I. Door nu kring II ook op die
frequentie af te stemmen, ondervinden de anodestroomvariaties
daarvan den maximum weerstand, zoodat de spanningsvariaties
tusschen de punten A en B zoo groot mogelijk zullen zijn. Het
zal ons nu tevens duidelijk zijn, waarom men den afgestemden
plaatkring ook wel aanduidt met den naam blokkeerings- of sperkring.
De spanningsvariaties tusschen A en B worden op dezelfde wijze
als bij laagfrequent weerstand- en smoorspoelkoppeling tusschen
rooster en gloeidraad der volgende lamp gebracht.
Mochten in kring I ook nog stroomen geïnduceerd worden met
een andere frequentie dan die, waarop hij is afgestemd, dan zullen
daardoor ook anodestroomvariaties teweeggebracht worden. Deze
hebben echter een andere frequentie dan die van kring II, onder
vinden daarvan dus bijna geen weerstand, zoodat zij geen noemens
waardige spanningsvariaties tusschen de punten A en B, dus
ook tusschen rooster en gloeidraad der volgende lamp, zullen
veroorzaken.
Blijkbaar draagt de afgestemde plaatkring uitsluitend die fre
quenties over, waarop hij zelf is afgestemd.
In dit schema kan men den roostercondensator en lekweerstand,
door hun een geschikte waarde te geven en door den lekweerstand
met plus-gloeidraad (of met het schuifcontact van een over de
gloeidraadbatterij geplaatsten potentiometer) te verbinden, tevens
voor gelijkrichting gebruiken.
De koppeling tusschen hoogfrequentlamp en detectorlamp met
behulp van een afgestemden plaatkring wordt o.a. toegepast bij
het zg. Harris-schema, dat onder den naam Koomans-schema hier
te lande vroeger groote bekendheid genoot.
Soms worden, zooals is voorgesteld in fig. 94, de spannings-
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variaties in den afgestemden plaatkring niet direct, maar inductief
aan de volgende lamp overgedragen. Hierdoor wordt de selectiviteit
veel verhoogd.
Een nog betere werking blijkt men te verkrijgen, indien men
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den afgestemden kring en de spoel in den roosterkring van de
volgende lamp van plaats doet verwisselen (fig. 95).
De spoelen C en D in laatstgenoemde twee schema's vormen samen
een hoogfrequenttransformator. Hieronder verstaat men in het alge
meen twee, inductief met elkaar gekoppelde, spoelen. De moderne
„ijzerkern”-spoelen zijn gewikkeld op een kern, die is opgebouwd
uit zeer fijne, onderling geïsoleerde ijzerdeeltjes. Hierdoor wordt
niet alleen de kwaliteit der spoelen uit een oogpunt van verlies
vrijheid beter, maar is ook een gunstiger koppeling mogelijk tusschen de op één kern gewikkelde spoelen.
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Bij de in de fig. 94 en 95 voorgestelde schema's kan men ook
zeggen, dat de koppeling tusschen beide lampen plaats heeft door
middel van een eenzijdig afgestemden hoogfrequenttransformator.
De in laatstgenoemde figuur weergegeven koppelingsmethode
wordt zeer veel in moderne toestellen toegepast.
Opmerking.
Middelfrequenttransformatoren zijn hoogfrequenttransformatoren,
die vast op een bepaalde golflengte zijn afgestemd. Ze worden
toegepast bij golflengtetransformatie, zie § 45.
B.

Weerstandkoppeling (fig. 96).

Deze geschiedt geheel op dezelfde wijze als bij laagfrequentweerstandkoppeling. Voor hoogfrequente stroomen neemt het
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rendement der koppeling sterk af bij het kleiner worden der golf
lengte of m.a.w. bij het grooter worden der frequentie. Dit is een
gevolg van de schadelijke werking, die wordt uitgeoefend door de
plaat-gloeidraadcapaciteit in de aan den koppelweerstand vooraf
gaande lamp en door de rooster-gloeidraadcapaciteit in de daarop
volgende lamp. In fig. 96 zijn deze capaciteiten CL en C2 gestippeld
buiten elke lamp aangegeven. Naarmate de frequentie hooger is,
zullen de anodestroomvariaties liever haar weg kiezen door Cx en
door de met elkaar in serie staande RC en C2, dan dat zij gaan
door den koppelweerstand, zoodat de spanningsvariaties tusschen
de uiteinden van dezen weerstand en dus ook die tusschen het
rooster en den gloeidraad der volgende lamp, maar zwak zullen
zijn. Deze afname in rendement is oorzaak, dat hoogfrequent-
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weerstandkoppeling niet meer effectief is voor golflengten kleiner
dan ± 300 m.
Opmerking.
Bij de onder A besproken koppeling met afgestemden plaatkring
staan de zoo juist genoemde parasitaire capaciteiten parallel aan
den afgestemden kring. Zij dragen dus wel bij aan de afstemming
daarvan, maar oefenen geen schadelijke werking op de koppeling
zelve uit. Echter kleeft aan de koppeling met afgestemden plaatkring
het navolgende bezwaar. De capaciteit, welke bestaat tusschen
plaat en rooster der hoogfrequentlamp, vormt een capacitieve
koppeling tusschen den afgestemden plaatkring en den roosterkring.
Bij scherpe afstemming der twee kringen kan dit aanleiding geven
tot het overdragen van energie uit eerstgenoemden kring aan den
laatsten, waardoor de lamp kan gaan genereeren (zie § 39) in gevallen,
waarin dit niet gewenscht wordt.
C. Smoorspoelkoppeling.
Deze vindt op dezelfde wijze plaats als bij laagfrequentsmoorspoelkoppeling. Behalve van de onder B genoemde parasitaire capaciteiten
wordt ook een nadeelige invloed ondervonden van de eigen capaciteit
der smoorspoel. Al deze capaciteiten staan parallel op die spoel,
zoodat een slingerkring gevormd wordt, die op een bepaalde golf
lengte is afgestemd. Voor een goede werking moet deze golflengte
veel hooger zijn dan die, welke we ontvangen willen. Een kleine
metalen kern in de hoogfrequentsmoorspoel bevordert vaak de
soepele bediening van het betrokken toestel.
Aangezien het zeer lastig is de moeilijkheden te overwinnen, die
zich bij hoogfrequentsmoorspoelkoppeling blijken voor te doen,
vindt zij bijna geen toepassing. Bovendien zijn met de onder A
genoemde methoden veel betere resultaten te verkrijgen.
§ 37.

TERUGKOPPELING.

Onder terugkoppeling verstaan we het overdragen van een
weinig energie uit den plaatkring eener lamp aan den roosterkring.
Hierdoor wordt de sterkte van een opgevangen sein kunstmatig
opgevoerd, hetgeen we in het kort als volgt kunnen verklaren.
In fig. 97 is b.v. weergegeven het schema voor een detectorlamp
met „inductieve terugkoppeling", welke daarin bestaat, dat de roosterspoel
gekoppeld is met de in den anodekring opgenomen terugkoppelspoel L2. Meestal is deze koppeling regelbaar, doordat laatst
genoemde spoel draaibaar ten opzichte van de eerste is opgesteld.
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Nu is reeds bekend, dat bij de gelijkrichting een laag- en een hoog
frequente variatie in den anodestroom ontstaan; beide gaan door L2.
Laatstgenoemde variatie heeft dezelfde frequentie als die, waarop de
roosterkring is afgestemd en kan dus gebruikt worden om daarop
in te werken; eerstgenoemde variatie is daarvoor niet bruikbaar.
De door L2 gaande
hoogfrequente stroomvariatie zal spanningen
induceeren in L2, waar
van de richting zooda
nig moet zijn, dat zij de
S
hoogfrequente trilling
.....
o
in den roosterkring
k \
versterken. Mochten
c.
zij eventueel verzwak
TiN
kend werken (hetgeen
waar te nemen is, door
dat bij vaster terugkop
:
77777777
peling de geluidsterkte
der waargenomen sei
Fig- 97nen afneemt), dan moet
men dit verhelpen door de aansluitingen
zomer mm. van L2 onderling te verwisselen. Het
omdraaien van deze spoel in haar hou
der helpt niet. Doordat de hoogfrequente
trilling in den roosterkring sterker is
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spanningen op het rooster der lamp,
met het gevolg, dat het gelijkgerichte
Fig. 98.
deel en
hoogfrequente variatie in den
anodestroom beide in sterkte zijn toege
nomen. Eerstbedoelde toename doet de geluidsterkte der waargenomen
seinen grooter worden. Daar met het sterker worden der hoogfre
quente trilling de verliezen in den roosterkring zeer toenemen, kun
nen de stroomen en spanningen in dien kring — en dus ook de anode stroomvariaties—slechts tot een bepaalde maximum waarde aangroei
en, waarvan de grootte door de vastheid der koppeling bepaald wordt.
Bij terugkoppeling wordt, blijkens het voorgaande, voor het eerst
een nuttig gebruik gemaakt van de hoogfrequente variatie in den
anodestroom. Nadat zij haar taak in de terugkoppelspoel verricht
heeft, laten we haar door den telefooncondensator terugvloeien
naar den gloeidraad.
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Het resultaat van de terugkoppeling is niet alleen, dat een gedempte
trilling in den roosterkring sterker wordt, maar ook, dat deze langer
blijft uitslingeren (fig. 98). Het is dus, alsof de trillingen minder
gedempt zijn geworden; vandaar dat men in plaats van over terug
koppeling ook wel spreekt over „dempingsreductie”.
Door de koppeling tusschen de spoelen Lx en L2 vaster te maken,
wordt meer energie uit den anodekring aan den roosterkring toe
gevoerd, zoodat in dezen laatsten de stroomen en spanningen tot
een grootere maximum waarde kunnen aangroeien en dus ook de
geluidsterkte der waargenomen-seinen stijgt. Dit gaat echter maar
door tot een bepaalde grens is bereikt; daarboven begint de lamp
te genereeren (zie § 39), wat oorzaak is, dat wij b.v. gedempte
seinen met een onaangenaam sissend geluid waarnemen. Zuiver
geluid met maximum sterkte verkrijgt men, wanneer de lamp nog
net niet genereert of, zooals men dit wel uitdrukt, „op den rand
van genereeren" staat.
Bij ontvangst van radiotelefonie mogen we de terugkoppeling even
eens maar zoover opvoeren, dat de lamp nog niet gaat genereeren.
Daarentegen moet men, zooals in een der volgende paragrafen
zal worden aangetoond, ongedempte seinen juist ontvangen met
genereerende lamp.
Opgemerkt zij nog, dat het de versterkende werking der drieelectrodenlamp is, die terugkoppeling mogelijk maakt. De energie,
die benoodigd is voor het opvoeren van de geluidsterkte der ont
vangen seinen, wordt door de anodebatterij of het plaatspanningapparaat geleverd. Bij een kristaldetector kan men, in verband met
het vorenstaande, dus nooit terugkoppeling toepassen.
§ 38. METHODEN VAN TERUGKOPPELING.
a. De meest gebruikte methode van terugkoppeling is de in de
voorgaande paragraaf besproken inductieve terugkoppeling,
De sterkte der terugkoppeling is hierbij te regelen, doordat de
terugkoppelspoel draaibaar ten opzichte van de roosterspoel is
aangebracht. Deze wijze van regeling wordt zeer veel toegepast,
maar is niet de eenig mogelijke.
In de fig. 99, 100 en 101 zijn b.v. eenige methoden aangegeven,
waarbij de spoelen Lx en L2 onderling vast gekoppeld en on
beweeglijk ten opzichte van elkaar zijn opgesteld.
In fig. 99 is de telefooncondensator door een draaibaren conden
sator C2 vervangen. Door nu de capaciteit van dezen terugkoppelcondensator grooter of kleiner te maken, zal de hoogfrequente
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anodestroomvariatie daarin minder of meer weerstand ondervinden
en dus zelf grooter of kleiner worden, waardoor de sterkte der
terugkoppeling beïnvloed wordt.
De primaire winding van den transformator, c.q. de aldaar
geplaatste telefoon, werkt als smoorspoel voor de hoogfrequente
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anodestroomvariatie, zoodat aan deze belet wordt langs dien weg
te passeeren. Om haar nog beter te kunnen tegenhouden, brengt
men dikwijls nog een hoogfrequentsmoorspoel aan, zooals ge
stippeld in de figuur is aangegeven. Daar deze smoorspoel steeds
eenigen hoogfrequenten stroom doorlaat, kan men ter afleiding daarvan
parallel op de primaire wikkeling van den transformator nog een
telefooncondensator plaatsen.
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De regeling der terugkoppeling, voorgesteld in fig. ioo, wordt
veel toegepast in moderne toestellen. Zij geschiedt geheel op de
zelfde wijze als zoo juist is beschreven; het eenige verschil is de
manier, waarop de
terugkoppelspoel is
aangebracht.
In fig. io i is een
methode aangege
ven, waarbij paral
lel aan de terug
S
koppelspoel een re
\
TC 9
gelbare weerstand
h.
is aangebracht.
C.
Door het inschake
len van meer of
minder weerstand
doet men een kleiner
<7777777
of grooter deel van
Fig. IOI.
de anodestroomvariaties daarlangs
passeeren en vari
^ r-%eert men zoodoende
de sterkte der terug
koppeling.
\
b. Behalve de
ü
o
inductieve bestaat
o
*>o
ook nog de capacio
tieve terugkoppeling,
(fig. 102). Hierbij
wordt een klein ge
deelte van de anoderWaTTt
stroomvariaties via
een kleinen regelba
Fig. 102.
ren condensator Cj
aan den roosterkring toegevoerd; het overige deel vloeit af door den
telefooncondensator. Het grooter of kleiner maken van Ct doet de
er doorheen gaande hoogfrequente stroompjes sterker of zwakker
worden, waardoor meer of minder wordt teruggekoppeld.
Volledigheidshalve is deze methode van terugkoppeling ook be
schreven; in ontvangtoestellen wordt zij weinig toegepast.
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§ 39. GENEREEREN.
Zooals reeds in § 37 is gezegd, voert men door het sterker maken
der terugkoppeling meer energie toe uit den anode- aan den rooster
kring. Hierdoor nemen de hoogfrequente stroomen in beide kringen
steeds meer toe. Men kan de terugkoppeling nu zoo sterk maken,
dat, wanneer de stroomen in rooster- en anodekring een bepaalde
maximum waarde bereikt hebben, de aan den roosterkring toe
gevoerde energie juist groot genoeg is om de verliezen in dezen
kring te compenseeren. Het resultaat is dan, dat de hoogfrequente
stroomen in dezen kring en daardoor ook die in den anodekring
constant van waarde blijven. In beide kringen treedt dus een on
gedempte hoogfrequente slingering op, hetgeen men uitdrukt door
te zeggen, dat de lamp genereert. Dit geschiedt steeds in de golf
lengte van den slingerkring, welke dienst doet hetzij als rooster
kring, zooals b.v. in de fig. 97 t/m 102 is voorgesteld, hetzij als
anodekring, zooals naderhand bij zendlampen zal blijken.
Om een lamp met een daarvoor voldoende sterke terugkoppeling
aan het genereeren te brengen, is geen inkomend signaal noodig.
Het spanningsstootje, dat door het inschakelen van den gloeistroom
in den roosterkring wordt veroorzaakt, is daarvoor voldoende. In
den aanvang toch is de aan den roosterkring toegevoerde energie
grooter dan de daarin optredende verliezen. Hierdoor zullen de
hoogfrequente slingering in den rooster- en die in den anodekring
steeds sterker worden, totdat de verliezen in eerstgenoemden kring
even groot geworden zijn als de daaraan toegevoerde energie.
De lamp slingert zich dus zelf op.
Om een lamp te doen genereeren is blijkens het voorgaande een
bepaalde minimum sterkte der terugkoppeling benoodigd. Door
het verder opvoeren der terugkoppeling wordt de genereertoestand
stabieler, maar wordt het genereeren zelf minder krachtig. Overigens
kan men ook door het geven van meer of minder gloeistroom,
rooster- of anodespanning, de sterkte van het genereeren beinvloeden.
Een genereerende lamp kan men vergelijken met een in werking
zijnden benzinemotor. Deze laatste gebruikt een weinig van de
energie, welke bij de verbranding van het gasmengsel in den
cilinder vrijkomt, om zelf zijn kleppenmechanisme te bedienen,
terwijl op overeenkomstige wijze een genereerende lamp een weinig
van de in den anodekring ontwikkelde hoogfrequente energie
gebruikt om zelf de wisselspanningen op zijn rooster te leveren
en deze in stand te houden.
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§ 40. HET ONTVANGEN VAN ONGEDEMPTE SEINEN.
De reeds eerder beschreven methoden van gelijkrichting zijn
zonder meer niet bruik
baar voor het ontvan
gen van ongedempte
seinen. Bij het gelijkrichten van een onge
dempte golf zal im
mers, afhankelijk van
de toegepaste methode,
de stroom door onze
telefoon met een con
er.
stant bedrag toe- of
afnemen (fig. 103a en
b). Daar een telefoon
alleen aanspreekt op
Fig. 103a.
stroomveranderingen,
doet een ongedempte
golf dus alleen een tik
hooren bij haar begin
en bij haar einde.
*a.
Een streep hoort men
dus als twee ver uit
elkaar liggende tikken,
een punt als twee tik
ken, die vlugger op el
kaar volgen. Geduren
de den tijd, dat een
streep of punt duurt,
er.
hoort men echter niets,
evenals gedurende de
rustpoozen, tusschen
de verschillende teeFig. 103b.
kens in.
Daar het oor niet ge
woon is aan een derge
lijke wijze van waar
nemen, moeten we
voor het ontvangen van ongedempte seinen naar andere middelen
omzien.
Men kan b.v. een ontvangen ongedempte golf als het ware in
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stukjes verdeelen en elk dezer stukjes afzonderlijk gelijkrichten.
Zoolang de golf aanhoudt, zal de telefoon dan een reeks snel opeen
volgende tikken geven, waardoor we een bepaalden toon waarnemen.
Deze methode van gelijkrichting vindt toepassing bij den tikker
of sleepraddetector, welke bestaat uit een vernikkeld schijfje S,
waarop een dun draadje van koper of goud rust (fig. 104).
Door het schijfje snel rond te draaien, zal het er op rustende
draadje gaan trillen en dus afwisselend meer of minder goed contact
met het schijfje maken.
In fig. 104 zal een opgevangen ongedempte golf een overeen-

lMa>

A.
T.C.

o

3F

3 tg

B.

B
Fig. 104.

Fig. 105.

77777779

komstige hoogfrequente spanning tusschen de punten A en B
induceeren. De stroom, die als gevolg daarvan door de telefoon
wil loopen, wordt nu door den sneldraaienden sleepraddetector in
een groot aantal golfbergjes verdeeld, zooals bij A in fig. 105 is
voorgesteld. Doordat het contact tusschen het schijfje en het er
op rustende draadje tevens als detector werkt, worden deze golf
bergjes tegelijkertijd gelijkgericht, zie bij B in laatstgenoemde
figuur 1). Men verkrijgt dus een reeks snel opeenvolgende stroom
stootjes, die in de telefoon een bepaalden toon produceeren.
Een voordeel van den sleepraddetector is zijn groote eenvoudig
heid. Daartegenover staat echter, dat het in de telefoon veroorzaakte
geluid niet zuiver is, omdat de aangebrachte variaties in de onge
dempte golf niet steeds gelijk zijn en elkaar ook niet regelmatig op
volgen. Tegenwoordig wordt dit soort detector niet meer gebruikt.
De belangrijkheid der ongedempte golven is zeer toegenomen,
!) Twee verschillende metalen, die contact met elkaar maken, vormen
steeds samen een detector, waarvan de kwaliteit echter zeer afhankelijk is
van de gekozen combinatie.
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sinds men in het toepassen van zwevings- of heterodyne ontvangst
een uitstekende methode gevonden heeft om die golven hoorbaar
te maken.
Deze wijze van ontvangst berust op het volgende principe:
Laat men twee ongedempte golven van verschillende frequentie
tegelijkertijd in één kring optreden, dan vertoont de resulteerende
golf zg. „zwevingen", d.w.z. dat zijn amplitudo regelmatig in grootte
op en neer beweegt. Zoo geven b.v. in fig. 106 de twee ongedempte
golven F, en F2 van ongelijke frequentie samen een resulteerende
golf, welke door F3 wordt voor
gesteld. Elke zweving bestaat uit
een golfberg, gevolgd door een
golfdal. Het aantal zwevingen per
seconde blijkt gelijk te zijn aan het
Fz. verschil in frequentie der beide
samenstellende golven. Twee on
gedempte golven, respectievelijk
met frequentie ioo ooo en ioi ooo,
geven dus samen een resulteerende
3 golf met iooo zwevingen per
sec.
Het ontstaan van zwevingen kan
Fig. 106.
men als volgt verklaren: daar de
golven niet van gelijke frequentie zijn, zullen ze nu eens geheel
in phase (in den pas) zijn, dan weer i8o° in phase verschillen (uit
den pas zijn), daarna komen ze weer in phase, enz.
Daarom zal ook de maximum amplitudo in een golfberg gelijk zijn
aan de som van de amplitudo's der samenstellende golven, terwijl
de minimum amplitudo in een golfdal gelijk is aan hun verschil.
De resulteerende golf kan men nu op een der bekende methoden
gaan gelijkrichten; hierdoor zal de anodestroom van de detectorlamp varieeren in het tempo der zwevingen, zoodat de telefoon of
de luidspreker een toon met diezelfde frequentie voortbrengt.
Tot het verkrijgen van zwevingsontvangst moet men dus bij de
opgevangen ongedempte golf een tweede voegen, die daar net
zooveel mee verschilt in frequentie als de toonhoogte bedraagt,
waarmede men het betrokken sein wenscht te ontvangen.
Het bijmaken van die tweede golf kan nu geschieden met behulp
van een aparte lamp, welke men daartoe laat genereeren (d.i. het
zg. zwevingstoestel, waarvan het gebruik in paragraaf 43 zal worden
besproken) of, zooals meestal wordt toegepast, men koppelt
de detectorlamp zooveel terug, dat zij zelf tevens als generator
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dienst doet. In dit geval spreekt men wel van autodyne ontvangst.
De schema’s, voorgesteld in de fig. 97 en 99 t/m 102, zijn dus
zonder meer geschikt voor zwevingsontvangst.
Daarbij moet dan echter de roosterkring van de lamp afgestemd
worden op de bij te maken golf. Dit beteekent, dat deze kring een
weinig ontstemd wordt ten opzichte van het opgevangen sein.
Daar deze ontstemming voor de normale golflengten (beneden
3000 m) maar heel gering is, is dit nadeel van zeer weinig invloed.
Echter bij groote golflengten, b.v. 6 km en hooger, is het oorzaak,
dat men van een zwevingstoestel gebruik moet maken, zie § 43.
Een groot voordeel van het ongedempte zenden is, dat de opnemer
zelf bepaalt, op welke toonhoogte hij een sein wenscht te ont
vangen. Hierdoor is het nl. mogelijk een sein van bepaalde golf
lengte waar te nemen zonder gestoord te worden door een ander
sein met iets verschillende golflengte. Het volgende voorbeeld
moge dit verduidelijken.
Stel het te ontvangen sein heeft een golflengte van 600 m
(f = 500 000). Zelf maakt men nu bij een golf van 598,8 m (f =
501 000), zoodat we het sein met een toonhoogte 501 000—500 000
= 1000 waarnemen. Een ander sein op 'b.v. 610 m (f = 491 800)
zal nu in onze telefoon een toon 501 000 — 491 800 = 9200 ver
oorzaken. Daar zoo’n hooge toon met het menschelijk oor nauwelijks
meer waar te nemen is, zal ze ook niet storend werken op de
ontvangst van het gewenschte sein. Bovendien luistert voor on
gedempte golven de afstemming veel scherper dan voor gedempte,
zoodat uit dien hoofde de geluidsterkte van een storend sein reeds
veel verzwakt wordt.
Het ontvangen van ongedempte golven kan dus zeer selectief
plaats hebben.
§ 41. BESCHRIJVING VAN HET SCHEMA VAN EEN VIERLAMPSONTVANGER MET GELIJKSTROOMVOEDING DER GLOEIDRADEN. AUTOMATISCHE NEGATIEVE ROOSTERSPANNING.
In aansluiting met de §§ 33 t/m 40 zal het ons niet moeilijk
vallen de werking te begrijpen van het in fig. 107 weergegeven
schema van een 4-lampsontvangtoestel, voorzien van een hoogfrequentlamp, detectorlamp en twee laagfrequentlampen.
De door een opgevangen sein in den roosterkring van de hoogfrequentlamp geïnduceerde spanningen worden door deze lamp ver
sterkt en daarna aan de detectorlamp overgedragen. De koppeling
tusschen beide lampen geschiedt met behulp van een hoogfrequenttransformator, waarvan de afgestemde secundaire wikkeling tevens als
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roosterkring voor de detectorlamp dienst doet.
Gelijkrichting vindt plaats
door middel van roostercondensator en lekweerstand.
De sterkte der induc
tieve terugkoppeling re
gelt men door de terugkoppelspoel meer of min
der vast te koppelen met
de secundaire spoel van
den hoogfrequent-trans-^
formator.
Tusschen de detector
en eerste laagfrequentlamp is een weerstandkoppeling aangebracht,
terwijl de door laatstge
noemde lamp geleverde
spanningsvariaties door
een transformator aan
de zg. eindlamp worden
overgedragen.
Alle lampen betrekken
haar gloeistroom van een
gemeenschappelijke gloeidraadbatterij. Voor het
regelen van den gloei
stroom der hoogfrequenten detectorlamp zijn
gloeidraadweerstanden
aangebracht; de twee
laagfrequentlampen zijn
direct op de volle spanning
der batterij aangesloten.
De benoodigde plaatspanningen worden tegen
woordig meestal door een
plaatspanningsapparaat
geleverd, waarvan de wer
king reeds in § 26 is be-
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sproken. (Anodebatterijen, uit droge cellen opgebouwd, hebben
het nadeel van een beperkten levensduur. Anode-accubatterijen
zijn zeer goed; zij vereischen echter een zorgvuldig .toezicht en
onderhoud en moeten geregeld worden opgeladen.) Om de goede
werking van het toestel te bevorderen, is in fig. 107 aan de hoog
frequent- en detectorlamp een lagere anodespanning dan aan de
beide laatste lampen gegeven. Daartoe is op het plaatspanningsapparaat een aparte aansluiting aanwezig.
Om de laagfrequentlampen van negatieve roosterspanning te
voorzien, is een batterij aangebracht. Daar de eindlamp grootere
wisselspanningen op haar rooster toegevoerd krijgt dan de eerste
laagfrequentlamp, heeft eerstgenoemde ook een grootere negatieve
roosterspanning noodig. Indien bij het toestel een plaatspanningsapparaat gebruikt wordt, kan men een deel van de door dit apparaat
geleverde spanning voor negatieve roosterspanning gebruiken. In
dit geval spreekt men van „auto
1* LE LAMP
EINDLAMP
matische negatieve roosterspanning", waarvoor de schakeling in
fig. 108 is aangegeven. Tusschen
de minpool der gloeidraadbatterij
en die van het plaatspanningsapparaat is nu een weerstand R
R
aangebracht, welke door den •ACCU' ww»aaw»aww^wvvvm • - PLAATSP.
plaatstroom van alle lampen
samen wordt doorloopen. Im
Fig. 108.
mers de plaatstroom van elke
lamp gaat vanaf den gloeidraad naar de plaat en vervolgens door
het plaatspanningsapparaat en den weerstand R weer naar den
gloeidraad terug. Over den weerstand heeft dus een spanningsval
(e = i X R) plaats en wel zoodanig, dat, vanaf de minpool der
gloeidraadbatterij naar die van het plaatspanningsapparaat gaande,
de spanning daalt. Hiervan maakt men nu gebruik om de daarvoor
in aanmerking komende lampen van negatieve roosterspanning te
voorzien.
De grootte van den weerstand R kan men als volgt berekenen. Stel,
dat de eindlamp een anodespanning krijgt van 120 V, de daarbij
passende negatieve roosterspanning 24 V is, terwijl het totale plaatstroomverbruik van het toestel 16 mA is. Uit de wet van Ohm volgt

4.
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nu, dat R gelijk moet zijn aan
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1500 D. Heeft de eerste
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laagfrequentlamp een negatieve roosterspanning van 4 V noodig,
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dan moet daarvoor een aftakking worden aangebracht op
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250 O-, gerekend vanaf de minpool der gloeidraadbatterij.
Daar de negatieve roosterspanning en de plaatspanning beide door
het plaatspanningsapparaat geleverd worden, moet dit laatste in het
beschreven voorbeeld een totale spanning geven van 24 -f- 120 =
144 V. Alleen de plaatgelijkstroom mag door den weerstand R gaan en
niet de plaatstroomvariaties, daar zoodoende ongewenschte koppe
lingen zouden kunnen ontstaan tusschen de lampen, welke haar
negatieve roosterspanning van dien weerstand betrekken. Om de
plaatstroomvariaties langs den weerstand te leiden, moet een condensator van groote capaciteit (2—25 (x F) daaraan parallel geschakeld
worden. Ingeval meerdere negatieve roosterspanningen van den
weerstand worden afgenomen, is het wenschelijk elk dier spanningen
door zoo’n condensator te overbruggen. Dit is in fig. 108 ook gedaan
voor de negatieve roosterspanning der eerste laagfrequentlamp.
Opgemerkt dient nog te worden, dat in het beschreven schema
de eerste drie lampen tot taak hebben het leveren der wissel
spanningen, welke op het rooster der eindlamp gebracht worden,
terwijl deze laatste de energie moet leveren, die noodig is om den
luidspreker geluid te doen geven.
De tegenwoordig in den handel zijnde ontvanglampen bieden
veel verscheidenheid, wat betreft haar eigenschappen (als grootte
van den inwendigen weerstand, steilheid, versterkingsfactor, e.a.).
Dit is een groot voordeel, daar men nu voor elke functie, die een
lamp moet verrichten, een exemplaar kan uitkiezen met speciaal
daarvoor geschikte eigenschappen.
§ 42.

BESCHRIJVING VAN HET SCHEMA VAN EEN
DRIELAMPS-WISSELSTROOMONTVANGER.
In fig. 109 is het schema weergegeven van een 3-lampswisselstroomontvanger, voorzien van één hoogfrequent-, detector- en één
laagfrequentlamp. De aperiodische antennekring is inductief ge
koppeld met den roosterkring der hoogfrequentlamp. Laatstge
noemde is een schermrooster-wisselstroomlamp met indirecte ver
hitting van de kathode. De in haar roosterkring geïnduceerde
spanningen worden wederom aangebracht tusschen het rooster en
de kathode, die in dit geval wordt gevormd door het electronenemitteerend omhulsel van den gloeidraad. De voor het schermrooster
benoodigde hulpspanning is normaal gelijk aan de helft der plaat
spanning. In fig. 109 is dit verkregen, doordat het schermrooster
via een weerstand r (van ± 200 000 Q) met plus-plaatspanning is
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verbonden. De scherm roosterstroom veroor
zaakt in dien weerstand
nl. een zoodanigen
spanningsval, dat het
restee rende gedeelte
der plaatspanning juist
de goede waarde heeft
voor de op het schermrooster aan te leggen
hulpspanning. De
hoogfrequente variaties
in den schermroosterstroom laat men niet
door den weerstand r
gaan, maar ze worden
via den condensator C
(van 0,001 h 0,002 (x F)
direct naar de kathode
teruggevoerd.
De koppeling tusschen de hoogfrequenten de detectorlamp
vindt, evenals bij het
in de vorige paragraaf
beschreven schema,
plaats door middel van
een hoogfrequenttransformator, waarvan
de afgestemde secun
daire zijde tevens als
roosterkring voor de
indirect verhitte detec
torlamp fungeert. De
gelijkrichting geschiedt
wederom met behulp
van roostercondensator
en lekweerstand.
Van de inductieve
terugkoppeling wordt
de sterkte met den con
densator Ct geregeld,

ö,

a <3

.2 ^

o.

©
-j “
\ 11ï U7

AVWMr

tfiSMfiJ

cmm

m

»
*Of4

o

!lO
'0N!HX3HQSM\ UÖoo QQp

ï^jür :

-"T'
o

:

A

___ üui__rm
»' t_

ei

:

S

i

i

ior
zie § 38, onder a. Deze methode van sterkteregeling heeft het
voordeel, dat de spoelen S4 en S5 vast ten opzichte van elkaar
kunnen worden opgesteld.
De stabiele werking van het toestel wordt zeer bevorderd, indien
de spoelstelsels, resp. gevormd door S2 en S2 en door S3, S4 en S5, elk
afzonderlijk worden afgeschermd door een geaard metalen omhulsel.
Tegenwoordig zijn dergelijke afgeschermde spoelstelsels in den
handel verkrijgbaar. Gewoonlijk kunnen zij met behulp van een
schakelaar op lange of op korte golven worden ingesteld, zoodat
het uitwisselen van spoelen niet noodig is. (Met een variabelen
condensator van 0,0005 jxF is het meetbereik der afgestemde
kringen dan resp. van 250—600 m en van 1000—2000 m.)
De detectorlamp is door een transformator met de direct ver
hitte eindlamp gekoppeld. Voor laatstgenoemde is, op de in de
vorige paragraaf besproken wijze, automatische negatieve roosterspanning aangebracht. De gloeistroom voor alle lampen wordt
geleverd door een gloeistroomtransformator, die de door het stadsnet
geleverde wisselspanning in de vereischte gloeispanning (b.v. 4 V)
neertransformeert. Deze transformator wordt gewoonlijk in het
toestel ingebouwd; het midden der secundaire wikkeling wordt aan
aarde gelegd om brommen tegen te gaan. Als gloeistroomleidingen
naar de lampen gebruikt men het beste twee-aderigen loodkabel,
waarvan de looden mantel geaard wordt.
Bouwt men ook het plaatspanningsapparaat in het toestel in,
dan behoeft dit laatste dus voor zijn gloei- en plaatstroomvoeding
alleen maar op een stopcontact te worden aangesloten.
In fig. 109 is voor het regelen van den gloeistroom der hoogfrequentlamp een gloeistroomweerstand aangebracht, welke men
tevens zou kunnen gebruiken voor volumeregeling van de door het
toestel geproduceerde geluidsterkte.
Het is echter gewenscht aan de hoogfrequentlamp een kleine
negatieve roosterspanning te geven. Maakt men deze regelbaar, dan
verkrijgt men zoodoende een volumeregeling, welke boven de
zoo even genoemde is te prefereeren.
Een andere, zeer goede volumeregeling bestaat daarin, dat men de
antenne door middel van een in fig. 109 gestippeld aangegeven, varia
belen condensator (van 50 a 200 cm) met de antennespoel koppelt.
Als eindlamp is in het behandelde schema een pentode in gebruik;
het schermrooster hiervan is op de volle plaatspanning aange
sloten. Het rooster, dat zich nog tusschen het schermrooster en
de plaat bevindt en in het inwendige der lamp met het midden van
den gloeidraad is verbonden (zie § 30), is niet in fig. 109 aangegeven.

102

§ 43-

ZWEVINGSTOESTEL.

Tot voor kort werden ongedempte golven van groote golflengte
uitsluitend toegepast voor het overbruggen van zeer groote af
standen (b.v. Holland—Indië)x). Om hierbij van zwevingsontyangst
te kunnen gebruik maken, is een apart zwevingstoestel noodig.
Bij het gelijktijdig gebruik van de detectorlamp als generator, zou
toch de ontstemming van
haar roosterkring ten op
zichte van het inkomende
hfim
signaal te groot worden.
HfLAMP
Dit nadeel is thans niet
s-1- \
te aanvaarden, daar de ontvangen signalen uit de 11
aard der zaak reeds zwak ï!
zijn, zoodat het nood- >
zakelijk is zoo nauw
keurig mogelijk daarop te
kunnen afstemmen.
Over de grootte der
s___ _ 1
ontstemming kan men
zich als volgt een denk
beeld vormen:
Om een ongedempt
MWQSTOtSm
sein met een golflengte
Fig. 110.
van 600 m op een toon
hoogte 1000 te ontvangen, moesten we volgens § 40 den rooster
kring van de detectorlamp afstemmen op 598,8 m. De ontstemming
bedroeg dus:
600 — 598,8
♦ 100 = 0,2 %.

,-FT

w

600

Om een ongedempt sein met een golflengte van 12 km (f = 25 000)
met dezelfde toonhoogte te ontvangen, moeten we zelf bij maken
een golf van b.v. 12,5 km (f = 24 000). De ontstemming van den
roosterkring zou nu bedragen:
12,5 —12
12

I

• 100 = 4,16%

hetgeen te veel is.
J) Tegenwoordig zijn ze voor dat doel door de ultra-korte j golven
(20—50 m) verdrongen.

i

I

103

Daarom wordt deze tweede golf met een afzonderlijken generator,
het zg. zwevingstoestel opgewekt, terwijl we de detectorlamp niet
laten genereeren. De roosterkring van deze lamp kan dan zoo nauw
keurig mogelijk op het te ontvangen sein worden afgestemd. In
fig. iio is voorgesteld, hoe b.v. het zwevingstoestel met het hoogfrequentgedeelte van een ontvanger is gekoppeld. Door deze koppe
ling losser of vaster te maken, regelt men de sterkte van de golf,
die door het zwevingstoestel in den ontvanger geïnduceerd wordt.
Het zwevingstoestel vindt ook toepassing bij radiopeilstations.
Voor het verrichten eener nauwkeurige peiling moet nl. de richtingzoeker zelf zoo scherp mogelijk op het te peilen station kunnen
worden afgestemd.
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§ 44. NEUTRODYNESCHAKELING.
Bij een ontvangtoestel, voorzien van hoogfrequentversterking,
treedt dikwijls, vooral op korte golven, het nadeel op, dat het toestel
gaat genereeren, wanneer het zoo scherp mogelijk op een station
wordt afgestemd. Dit ongewenschte genereeren wordt veroorzaakt
door de plaatroostercapaciteit der hoogfrequentlamp, welke een
tl. F. LAMP
terugkoppeling vormt
tusschen haar anode. -v s*8 e
:
en roosterkring, geheel
op overeenkomstige
wijze als in § 38 onder
o
o
b is besproken. Wan
o
neer de plaat-roostercapaciteit groot genoeg
is, brengt zij de hoogfrequentlamp aan het
Fig. in.
genereeren. Onder neutrodyniseeren verstaat men nu het neutraliseeren van den invloed,
die door de plaat-roostercapaciteit der hoogfrequentlamp wordt
uitgeoefend; deze lamp kan dan niet meer ongewenscht genereeren,
zoodat het toestel stabiel in zijn werking wordt.
In fig. 111 is een der meest gebruikelijke neutrodyneschakelingen
voorgesteld. De koppeling tusschen hoogfrequent- en detector
lamp vindt plaats door middel van een eenzijdig afgestemden
hoogfrequent-transformator. De primaire spoel hiervan is van een
middenaftakking voorzien, waarop de anodespanning voor de hoog-
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frequentlamp wordt aangesloten. De wisselspanningen in de spoelen
51 en S2 zullen nu steeds gelijk, maar tegengesteld aan elkaar
gericht zijn. De wisselspanningen in Sx worden via de in de figuur
gestippeld aangegeven plaat-roostercapaciteit der hoogfrequentlamp
op het rooster van deze lamp gebracht en de wisselspanningen in
52 via den neutrodynecondensator N.C. Draagt men nu zorg, dat de
capaciteit van laatstgenoemden even groot is als de plaat-rooster
capaciteit, dan zullen de beide wisselspanningen, welke volgens het
vorenstaande op het rooster der hoogfrequentlamp geïnduceerd
worden, steeds even groot en tegengesteld gericht zijn, zoodat zij
eikaars invloed opheffen. Zoodoende worden vanuit den plaatkring
van deze lamp geen spanningen op haar rooster teruggevoerd en
heeft er dus geen ongewenschte terugkoppeling plaats.
Bij vorenstaande methode van neutrodyniseeren is het niet
noodzakelijk, dat de spoelen Sx en S2 even groot zijn. Zij kunnen
ook ongelijk zijn, echter zullen de capaciteit van den neutrodyne
condensator en de plaat-roostercapaciteit der hoogfrequentlamp zich
dan zoodanig moeten verhouden, dat de door hen naar het rooster
dezer lamp doorgelaten spanningsvariatiës toch gelijk en tegen
gesteld gericht zijn. Het neutrodyniseeren der hoogfrequentlamp
vindt practisch op eenvoudige wijze plaats. Daartoe schakelt men
haar gloeistroom uit en bepaalt nu die waarde van den neutrodyne
condensator, waarbij het op een willekeurig station afgestemde
ontvangtoestel geen, althans minimum, geluid voortbrengt. Dat
het toestel met niet geneutrodyniseerde hoogfrequentlamp, waarvan
de gloeistroom is uitgeschakeld, nog waarneembare ontvangt
oplevert, komt, doordat de plaat-roostercapaciteit van deze lamp
een koppeling tusschen haar rooster- en plaatkring blijft vormen,
zoodat opgevangen signalen, hoewel zeer verzwakt, toch aan de vol
gende lamp worden overgedragen.
Parasitaire koppelingen tusschen de verschillende toestelonderdeelen
zijn dikwijls oorzaak van ongewenschte terugkoppelingen. Dit kan
men o.a. bemerken, doordat bij een goed geneutrodyniseerde hoog
frequentlamp met uitgeschakelden gloeistroom de geluidsterkte, door
een opgevangen sein in de telefoon of den luidspreker teweeg
gebracht, niet nul wordt, maar alleen tot een bepaald minimum wordt
gereduceerd. Een oordeelkundige afscherming van spoelen, conden
satoren en lampen, benevens een juiste montage der verbindingsdraden, zijn middelen om die parasitaire koppelingen op te heffen.
Een bijkomstig voordeel van het neutrodyniseeren der hoogfrequentamp is nog, dat hierdoor de hinderlijke terugstraling, welke een
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ontvangtoestel bij het gebruik der terugkoppeling in den antennekring kan veroorzaken, grootendeels wordt opgeheven.
Zooals reeds in § 29 onder b is vermeld, vertoonen de meuwe
'
schermroosterlampen een zeer geringe plaat-roostercapaciteit, zoodat
slechts een minimale terugwerking van plaat- op roosterkring op
treedt, welke geen ongewenscht genereeren zal veroorzaken. Deze
lampen zullen dus zonder neutrodyniseering als hoogfrequentlamp,
mits goed afgeschermd, een stabiele werking geven. Voor deze
functie zijn ze zelfs bij uitstek geschikt, daar ze een zeer hoogen
versterkingsfactor bezitten, terwijl haar groote inwendige weerstand
in sterke mate tot de verhooging der selectiviteit van een toestel
kan bijdragen. Bovendien is de zooeven genoemde terugstraling
in den antennekring bij deze lampen te verwaarloozen klein.
§ 45- GOLFLENGTETRANSFORMATIE.
MIDDELFREQUENTIEVERSTERKING.
Voor golflengten kleiner dan 200 m is het rendement van hoogfrequentversterking gering. Echter kan men dit soort versterking
wel met vrucht daarvoor toepassen, indien men eerst de golflengte
van het opgevangen sein in een veel hoogere omzet. Deze handel
wijze, waarbij men gebruik maakt van het reeds in § 40 besproken
zwevingsverschijnsel, betitelt men met den naam van golflengtetransformatie. In het ontvangtoestel wordt nu bij het opgevangen
sein een ongedempte golf gevoegd, welke daarmede zooveel in
golflengte verschilt, dat de resulteerende golf zooveel zwevingen
per seconde vertoont als de frequentie bedraagt van de golflengte,
waarin men die van het opgevangen sein wenscht te transformeeren.
Heeft dit laatste b.v. een golflengte van 150 m (f = 2 000 000) en
wil men deze omzetten in een golflengte van 6000 m (f = 50 000),
dan kan men dit bereiken door aan het sein een ongedempte golf
toe te voegen met een frequentie van 2 000 000-f-50 000 = 2 050 000
of van 2 000 000 — 50 000 = 1 950 000.
In het schema, voorgesteld in fig. 112, wordt de bij te maken
golf door een aparten generator*) geleverd, welke evenals de
antennekring, inductief is gekoppeld met den roosterkring der zg.
eerste detectorlamp. Deze lamp wordt zoo genoemd, omdat door
haar gelijkrichtende werking het sein met getransformeerde golf
lengte wordt vrijgemaakt uit de zwevingen, die in haar rooster
kring ontstaan als gevolg van de daarin plaats hebbende samen*) Voor de schakeling van dezen generator zij verwezen naar § 47.
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voeging van het opgevangen sein met de bijgemaakte golf. Zoodoende
wordt dit sein op een grootere golflengte overgebracht, maar wordt
het nog niet omgezet in geluidsfrequenties. Een verklaring van deze
eerste gelijkrichting blijft achterwege, daar zulks buiten het bestek
van dit werkje zou vallen.
Aan de golflengte, waarin die der opgevangen seinen getrans
formeerd wordt, heeft men den naam middelfrequentgolf gegeven,
daar ze, wat haar frequentie betreft, een overgang vormt tusschen
de oorspronkelijke hooge frequenties dier seinen en de lage
geluidsfrequenties, waarin deze moeten worden omgezet.
Onder middelfrequentversterking verstaat men de hoogfrequentversterking, welke op de middelfrequentgolf wordt uitgeoefend. De
koppeling van de eerste detectorlamp met de volgende versterkerlamp vindt plaats door een op deze golf afgestemden plaatkring,
zooals in fig. 112 het geval is, of door een middelfrequenttransformator, d.i. een op de middelfrequentie afgestemde hoogfrequenttransformator. Tegenwoordig zijn middelfrequenttransformatoren
in den handel, welke vast op een bepaalde middelfrequentie,
zijn afgestemd (b.v. 110 of 465 kilohertz).
De middelfrequentversterker bestaat gewoonlijk uit één tot drie
trappen. De koppeling tusschen de versterkerlampen onderling,
alsmede die met de zg. tweede detectorlamp, geschiedt met behulp
van middelfrequenttransformatoren. Door de zoo juist genoemde
tweede detectorlamp wordt de versterkte middelfrequentgolf op
de normale wijze gelijkgericht en verkrijgen we dus laagfrequente
stroomvariaties, welke in een telefoon waarneembaar zijn. Ter
verhooging van de geluidsterkte der waargenomen seinen kan
terugkoppeling worden aangebracht, hetgeen b.v. kan geschieden,
zooals in fig. 112 gestippeld is aangegeven, door de middelfrequenttrilling in den plaatkring der tweede detectorlamp inductief
te laten terugwerken op den op de middelfrequentie afgestemden
plaatkring der eerste detectorlamp. Gewoonlijk worden de gelijk
gerichte seinen ook nog laagfrequent versterkt.
Zonder daarvan een nadere verklaring te geven zij nog opge
merkt, dat de geluidsterkte der waargenomen seinen eveneens
toeneemt met het sterker worden der door den generator ge
produceerde hulptrilling, zoodat het voordeelig is deze zoo krachtig
mogelijk te maken.
Een andere naam voor de in deze paragraaf behandelde wijze van
ontvangst is super-heterodyne ontvangst. In fig. 113 is nog eens weer
gegeven, hoe een opgevangen sein daarbij behandeld wordt.
Bij a en b zijn in deze figuur resp. voorgesteld het opgevangen
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sein en de door den generator geleverde hulptrilling. Zij worden
samengevoegd in den roosterkring van de eerste detectorlamp,
waarin dus zwevingen optreden, welke bij c zijn weergegeven. Door
de eerste gelijkrichting ontstaat in den plaatkring dezer lamp een
stroomvariatie van de gedaante d, waaruit de bij e voorgestelde
golf wordt vrijgemaakt en overgedragen aan den middelfrequentversterker. Bij een vergelijking van a met e zien we duidelijk, dat de
golflengte van het oorspronkelijke sein in een hoogere is omgezet.
Door de middelfrequentversterking wordt het aldus getrans
formeerde signaal alleen sterker gemaakt, maar verandert niet van
vorm; het kan dus door e voorgesteld blijven. Bij de tweede gelijk
richting ontstaat
in den plaat
kring van de
(Ml
tweede detector
lamp een stroom
variatie van de
gedaante f, welke
V
o
we
kunnen split
L
o>
1 ^_jnmty//0B£5P sen in de gewenschte laagfreXTaccu
quente stroom
'C.
variatie
g en in
'ACCU
de
middelfreFig. 114.
quente stroom
variatie h. De laatste kunnen we voor terugkoppeling gebruiken,
waarna men haar door den telefooncondensator weer naar den
gloeidraad der lamp laat terugvloeien.
Bij sommige schakelingen, bestemd voor golflengtetransformatie,
is het mogelijk de functies van eersten detector en generator in één
lamp te combineeren; men spreekt dan wel van super-autodyne
ontvangst. Bij de zg. modulateur bigrille (fig. 114) worden beide
functies verricht door een dubbelroosterlamp. De inkomende spanningsvariaties brengt men nu aan tusschen het buitenrooster en den
gloeidraad, terwijl de door de lamp zelf bijgemaakte golf spanningsvariaties veroorzaakt tusschen het binnenrooster en den gloeidraad.
De vermenging van het inkomende signaal met de bijgemaakte golf
vindt dus in de lamp plaats. Dank zij de gelijkrichtende werking
van deze laatste (het zij alleen vermeld, dat daarvoor in dit speciale
geval geen roostercondensator en lekweerstand noodig zijn) wordt
daaruit het signaal met getransformeerde golflengte vrijgemaakt,
waarna dit door den, op de middelfrequentgolf afgestemden kring
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CL, hetzij rechtstreeks, hetzij inductief, aan den middelfrequent-.
versterker wordt overgedragen.
Er bestaan nog diverse andere schakelingen voor golflengtetransformatie; het zou ons echter te ver voeren daarop in te gaan.
In den aanvang dezer paragraaf is vermeld, waarom golflengtetransformatie met voordeel aangewend kan worden voor het ont
vangen van stations met een golflengte kleiner dan ± 200 m. Daar
met deze methode echter tevens een zeer selectieve ontvangst mogelijk
is, wordt zij ook vaak gebruikt voor het ontvangen van stations met
grootere golflengte. Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken:
Stel, men wil een station met een golflengte van 500 m ontvangen,
terwijl een ander op 508 m werkzaam is. Is de middelfrequentgolf
gelijk aan 6000 m (f = 50 000), dan kan men de golflengte van
500 m (f = 600 000) daarin transformeeren, nadat er een onge
dempte golf met een frequentie van 600 000 + 50 000 =f 650 000
of van 600 000 — 50 000 =550 000 aan is toegevoegd.
De golflengte van 508 m (f = 580 700) zal na samenvoeging met
een dezer hulptrillingen een middelfrequentgolf doen ontstaan van
•i

;i

300 000 000

•=—------- —5------- = 4329 m
650 000 —; 580 700

of van

300 000 000

~ö—------------------ = 9772 m.

580700—550000

Deze golven verschillen zooveel met 6000 m, dat zij niet worden
overgedragen aan den middelfrequentversterker. Bij het ontvangen
van het station op 500 m zal men dus geen storing ondervinden
van het op 508 m werkende station.

ACHTSTE HOOFDSTUK*
ZENDLAMPEN.
§ 46. BOUW EN EIGENSCHAPPEN.
Een zendlamp is in vorm en bestanddeelen gelijk aan een drieelectroden-ontvanglamp, zoodat zij als een vergroote uitvoering
van deze laatste is te beschouwen.
Zendlampen bevatten dus ook een gloeidraad, rooster en plaat;
tw1 *!i ec^ter steeds van een hoog vacuum voorzien.
Wordt een zendlamp gedurende het bedrijf blauw, dan duidt dit
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op zachtheid (in de lamp is gas vrijgekomen) en moet ze worden afge
keurd. Een goede lamp zal gedurende het bedrijf steeds harder worden.
Tegenwoordig wordt het vermogen van een zendlamp aan
gegeven met het aantal watts, dat maximaal aan verhitting der
plaat mag verloren gaan (d.i. de zg. dissipatie-energie).
Laat men een lamp haar maximum vermogen leveren, dan is
haar rendement 50 %, hetgeen dus wil zeggen, dat de geleverde
hoogfrequente energie even groot is als de dissipatie-energie. Wordt
door een of andere oorzaak de hoogfrequente slingering plotseling
gestopt, dan zal alle toegevoerde energie aan warmte op de plaat
worden omgezet. Dit heeft stukslaan van de lamp ten gevolge,
indien geen veiligheidsinrichting aanwezig is om zulks te voor
komen. Bij iedere zendlamp behoort te worden opgegeven de plaaten de gloeidraadspanning, die zij verdragen kan. In geen geval
mag men de opgegeven waarden overschrijden, daar dit den levens
duur der lamp nadeelig beïnvloedt.
Dikwijls heeft het zonder meer verminderen van den gloeidraadstroom ook ongunstige gevolgen. De lamp behoort dus precies te
branden op de aangegeven plaat- en
gloeispanning.
De gloeidraadstroom van een zend
lamp is aanmerkelijk grooter dan die
METAAL
van een ontvanglamp en neemt toe naar
x
'PLAAT.
mate het vermogen van de lamp stijgt.
Door het grooter worden van den gloeistroom zal het aantal electronen, dat per
gzza
tijdseenheid uit den gloeidraad vrijkomt,
Ti
vermeerderen, zoodat tegelijkertijd de
plaatspanning kan worden opgevoerd.
Een zendlamp met een vermogen van
GLAS.
500 W brandt b.v. op 16 V gloeispanning
\
en verbruikt dan 8 A, terwijl de benooQOOSTEQ. digde plaatspanning 3000 £ 4000 V is.
Het resultaat van een hooge plaatspany
rmFiDDAAr
ninS
en grooten gloeidraadstroom is na'o'
(jLOuDRAAD, tuurlijk dat de plaatstroom ook betrekke
lijk groot is. Hierdoor zal de verhitting
Fig. 115.
der plaat vrij sterk zijn,waaraan tegemoet
gekomen moet worden door een grootere oppervlakte der plaat en
door vergrooting van het totale afkoelende oppervlak der lamp.
Toch zal gedurende een lang bedrijf de plaat van vele zen amPJ”
dikwijls rood gloeiend worden. Dit is bij moderne zendlampen wei
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geoorloofd, maar in geen geval mag de plaat wit-gloeiend worden.
Behalve zeer ernstige storingen, als b.v. het smelten van de plaat
of van haar verbindingen, zou men hierdoor ook kans loopen, dat
de lamp haar hardheid verliest en daardoor onbruikbaar wordt.
Om de hierboven genoemde redenen kan men het vermogen van
dit type lampen niet onbeperkt opvoeren en gaat men in den regel
niet verder dan tot 2 kW. Wil men lampen van grooter vermogen
gebruiken, dan gaat men tot een andere constructie over. Men laat
hierbij de plaat deel uitmaken van het omhulsel der lamp, terwijl
ze dubbelwandig wordt uitgevoerd, zoodat het mogelijk is haar
met water of olie af te koelen, zie b.v. fig. 115.
§ 47. WERKING VAN EEN ZENDLAMP.
De werking van een zendlamp is precies dezelfde als die van
een genereerende ontvanglamp. De terugkoppeling tusschen anodeen roosterkring moet dus steeds zoo vast zijn, dat in laatstgenoemden
kring alle optredende verliezen worden opgeheven door de uit den
anodekring er aan toegevoerde energie.
In fig. 97 blijft het genereeren van de lamp bestaan, wanneer we
den slingerkring LXC en de spoel L2
van plaats doen verwisselen, hetgeen
in fig. 116 uitgevoerd is.
Tevens zijn roostercondensator en lek- l,
weerstand weggelaten, daar ons doel
alleen is om de lamp te laten genereeren
en niet om gelijkrichting te verkrijgen. g
Door de inductieve koppeling tusschen L g
Lx en L2 wordt steeds voldoende energie 2 ®
uit den slingerkring aan L2 overgedragen ”
om de hoogfrequente wisselspanning op
Fig. 116.
het rooster constant van waarde te doen
blijven, zoodat het genereeren der lamp stand houdt. Dit genereeren
heeft plaats in de frequentie, waarop de slingerkring is afgestemd.
Volgens de reeds in § 36 onder A vermelde eigenschap uit de
electrotechniek zal de slingerkring een zeer grooten weerstand voor
den anodestroom vormen, zoodat deze zelf betrekkelijk klein blijft;
in den slingerkring echter circuleert een krachtige wisselstroom of
m.a.w. deze kring verkeert in krachtige ongedempte slingering.
Fig. 117 stelt hetzelfde schema voor als fig. 116, alleen is de
plaatsing der onderdeden eenigszins gewijzigd, hetgeen voor onze
verdere beschouwingen gemakkelijker is. Men ziet in fig. 117

ra

a
113
immers direct, dat de punten p en q mogen samenvallen, terwijl
spoel Lo onder spoel L2 geplaatst kan worden. We verkrijgen dan
het schema van fig. 118.
Nog een vereenvoudiging is aan te brengen, door L2 tevens deel
uit te laten maken van den slingerkring, hetgeen kan geschieden
"•W—i
door condensator C parallel te
plaatsen op de spoelen L2 en L2
samen.
o
De schakeling wordt dan, als is
aangegeven in fig. 119. Het gene
t-2\ o
reeren zal weer geschieden in de
.
frequentie van kring LC.
9- P
Tevens wordt de aandacht ge
vestigd
op de zg. „gekruiste ver
Fig. n 7.
bindingen'' van rooster en gloeidraad naar spoel Lp Uit de af
leiding van het schema blijkt, dat
zulks noodig is om de lamp te
doen genereeren.
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Fig. 120.

Reeds is vermeld, dat bij het genereeren van de lamp de kring
LC in krachtige ongedempte slingering verkeert. Daar deze slingerkring echter gesloten is, zal hij geen, althans geen noemenswaardige,
straling veroorzaken. Om zulks wel gedaan te krijgen moeten we
den kring LC in een open slingerkring veranderen, hetgeen kan
geschieden door condensator C open te buigen en dan de beide
8
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bekleedsels door antenne en aarde te vervangen, zooals in fig. 120
is voorgesteld. De golflengte van den aldus verkregen antennekring
is niet regelbaar. Om hieraan tegemoet te komen, plaatsen we
parallel aan de antenne-aardecapaciteit een variabelen conden
sator C, waarmede we de golflengte van den antennekring naar
behoefte grooter kunnen maken (fig. 121).
In het voorgaande hebben we nu het principe-schema afgeleid
voor een zendlamp met inductieve roosterkoppeling. Teneinde deze
koppeling zoo gunstig mogelijk te kunnen uitzoeken, maakt men
de aftakking van het rooster op spoel L meestal veranderlijk.
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Fig. 122.
77777?

De roosterkoppeling kan bij een zendlamp ook capacitief zijn, waar
voor het principe-schema in fig. 122 is weergegeven. In den antenne
kring staat nu condensator C in serie met de spoel L en met de an
tenne-aardecapaciteit. De spanningsverschillen, die ontstaan op de
uiteinden van condensator C, worden rechtstreeks gebracht tusschen
rooster en gloeidraad van de zendlamp. De lamp blijft nu genereeren,
mits rooster en gloeidraad op de juiste wijze zijn aangesloten op con
densator C. Dit blijkt het geval te zijn, wanneer het rooster met het
bovenbekleedsel van dien condensator en de gloeidraad met het
onderbekleedsel is verbonden, dus zooals in fig. 122 is geschied.
Daar het rooster gedurende het genereeren afwisselend positief
en negatief wordt, zullen er electronen op het rooster worden
getrokken. Om te beletten, dat de lamp hierdoor dichtslaat en het
genereeren dus ophoudt, moeten deze electronen gelegenheid
hebben om van het rooster af te vloeien. In fig. 122 is dit mogelijk
gemaakt, doordat parallel op condensator C een smoorspoeltje 1 is
aangebracht. Dit dient tevens om aan den anode-gelijkstroom

“5
gelegenheid te geven langs condensator C heen naar den gloeidraad
terug te keeren. Zonder zoo’n smoorspoeltje (of lekweerstand)
blijkt genereeren niet mogelijk te zijn.
De aftakkingen van de plaat der lamp en van de antenne op
spoel L zijn in fig. 122 veranderlijk, teneinde proefondervindelijk
die standen te kunnen bepalen, waarbij de lamp op de gewenschte
golflengte het krachtigst genereert.
§ 48. BRONNEN VOOR HET LEVEREN DER PLAATSPANNING
EN -STROOM AAN ZENDLAMPEN EN HAAR PLAATSING
IN HET SCHEMA.
Voor lampzenders van gering vermogen wordt de benoodigde
plaatspanning en -stroom vaak geleverd door een plaatspanningsapparaat van eenigszins grooter capaciteit dan voor ontvangst
benoodigd is. Ook gebruikt men wel een kleine gelijkstroomdynamo, welke een spanning van 400—600 V kan geven. Parallel
op de borstels plaatst men gewoonlijk een condensator (van
0,5—1 (xF) voor het afvlakken van den geleverden gelijkstroom,
daar deze nog steeds een fijne ribbeling vertoont.
Lampzenders van grooter vermogen ontvangen hun anodespanning en -stroom van een aparte
gelijkricht-installatie. De door het
stadsnet geleverde wisselspanning
wordt dan eerst opgetransformeerd,
vervolgens door één of meer gelijkrichterlampen gelijkgericht en daarna
via een afvlakinrichting aan de zend«!=-/
\
lamp(en) toegevoerd. Zie hiervoor
ook § 26 B.
Een punt van het grootste belang
c is, op welke plaats de anodespanning
en -stroom in het schema moeten
worden aangebracht. In de schema's,
voorgesteld in de fig. 117 t/m 122,
777/77?
is dit niet zoo gunstig geschied. De
reden hiervan is, dat de hoogspanFig. 123.
ningsdynamo of de gelijkrichter met
toebehooren door hun opstelling of montage steeds een zekere
capaciteit ten opzichte van aarde hebben, zooals in fig. 123 ge
stippeld is aangegeven. Een deel van de hoogfrequente anodestroomen zal nu door deze capaciteit en door de aarde rechtstreeks
naar den gloeidraad terugvloeien in plaats van mede te helpen aan
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het in slingering brengen van den antennekring. De stroomen in
dezen kring zullen dus aan sterkte inboeten.
Het bezwaar van voorgaande schakeling is te ondervangen door
te beletten, dat
de hoogfrequente
anodestroomen
in de dynamo of
in de gelijkrichtinstallatie kunnen
L.
doordringen. Dit
dl'\ R-c.
doet men door in
de vandaar ko
+
''JU)
mende toevoerCl
J.
leidingen smoor- ƒ......
>0
spoelen te plaat- \
/
7-C h|o
sen, zooals in fig.
124 is voorge
steld. De conden
sator Cj dient,
behalve voor af7777777
vlakking van de
Fig. 124.
Fig. 125.
anodespanning,
ook om de hoog
frequente anode
stroomen gemak
f©
3.C.
kelijk door te
Sm
o
-o /
laten.
Een andere op
\
lossing is voorge
steld in fig. 125
(in welk schema
ter afwisseling
C. l
capacitieve roosterkoppeling is
Fig. 126.
toegepast).
Er
7777777
moet nu echter
wel een roostercondensator met lekweerstand aangebracht worden
om te beletten, dat de anodespanning op het rooster komt.
In alle voorgaande zendschema's loopen anode-gelijkstroom en
hoogfrequente anodestroom grootendeels langs denzelfden weg
terug naar den gloeidraad. Wat betreft het toevoeren van den
anodestroom spreekt men daarom wel van serievoeding.
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Een veel gunstiger toestand verkrijgt men door het toepassen
van parallelvoeding (fig. 126).
De anode-gelijkstroom en de hoogfrequente anodestroom hebben
nu vanaf de plaat der lamp ieder een eigen weg om naar den gloei draad terug te keeren en wel respectievelijk links- en rechtsom.
De smoorspoel Sm (zonder ijzerkern) laat den anode-gelijkstroom
gemakkelijk door, maar belet, dat de hoogfrequente stroomen naar
links zouden doordringen.
Daarentegen laat de blokcondensator BC de hoogfrequente
stroomen goed door, maar houdt den anode-gelijkstroom tegen.
Dit is beslist noodig, want was BC niet aanwezig, dan zou de
anodespanningsbron via spoel L, het smoorspoeltje 1 en de gloeidraadbatterij kortgesloten staan.
Bij lampzenders wordt tegenwoordig voor de plaatstroomvoeding
voornamelijk parallelvoeding toegepast.

:

§ 49. LEVERING VAN DEN GLOEISTROOM AAN ZENDLAMPEN.
De gloeistroom voor zend- en gelijkrichterlampen (bij radio
telefonie ook voor modulator- en versterkerlampen) kan worden
GELJKR. LAMP
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Fig. 128.

betrokken van een gelijkstroom- of een wisselstroombron. Voor
lampzenders van klein vermogen wordt de gloeistroom veelal
geleverd door een accubatterij.
Bij lampzenders van grooter vermogen kan men een gelijkstroomdynamo gebruiken, echter past men meestal wisselstroom toe. De
gloeidraden van zend- en gelijkrichterlamp mogen dan echter nooit

:
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hun gloeistroom ontvangen van een gemeenschappelijken trans
formator, daar de anodespanning dan zou worden kortgesloten,
zooals in fig. 127 gestippeld is weergegeven. Dit wordt voorkomen
door de gloeidraden van zend- en gelijkrichterlamp ieder met een
aparten transformator te voeden (fig. 128).
Ter wille van de duidelijkheid is in de fig. 127 en 128 geen
afvlakinrichting geteekend en is ook de schakeling van de zendlamp niet verder aangegeven.
§ 50. PLAATSING VAN DEN SEINSLEUTEL.
Het seinen bij een lampzender kan op verschillende wijzen
geschieden. Bij heel kleine zenders is de eenvoudigste methode
om den sleutel in den antennekring op te nemen.
Bij grootere zenders is deze werkwijze niet meer toe te passen.
In de eerste plaats wordt de te onderbreken stroom veel te groot en
in de tweede plaats levert het plotseling afschakelen van den verbruikskring gevaar op voor de zendlamp zelf (zie § 46). Ook het sei
nen door het onderbreken van den gloeistroom is niet mogelijk, omdat
de lamp gedurende de zendperiode constant moet blijven branden.
Er blijft dus alleen over het plaatsen van den seinsleutel in den
rooster- of in den plaatkring. Soms wordt door den seinsleutel de
geheele roosterstroom onderbroken; bij eenigszins groote zenders
heeft men dan al spoedig een seinrelais noodig, daar de totale
roosterstroom vrij groot is. Bij installaties, die voorzien zijn van
een roostercondensator met lekweerstand, kan men volstaan met
het verbreken van den roostergelijkstroom door den seinsleutel;
de roostercondensator wordt in dit geval overbrugd door den lek
weerstand en den daarmede in serie geplaatsten seinsleutel. Deze
roostergelijkstroom is gering, zoodat maar een klein sleuteltje
noodig is, zelfs bij zenders van meerdere kW.
Het onderbreken van den plaatgelijkstroom geeft over het alge
meen scherpere seinteekens. Bij grooter worden van het vermogen
moet dan echter al spoedig van een seinrelais worden gebruik gemaakt.
Ook kan men, indien de plaatvoeding geschiedt met behulp van
gelijkgerichten wisselstroom, met den seinsleutel of het seinrelais
de primaire zijde van den hoogspanningstransformator onderbreken.
§ 5i.

ZENDEN MET TOON.

Bij de lampzenders, welker plaatspanning geleverd wordt door
een lampgelijkrichter, bestaat meestal gelegenheid om de afvlak-

*

1

I IQ

inrichting van dezen laatsten uit te schakelen, hetgeen in fig i3q
is geschied.
y
De plaatspanning voor de zendlamp zal dan niet worden afgevlakt
en dus verloopen volgens
a van fig. 130. Dientenge
—\
volge zal de amplitudo van
de door de lamp opgewekte
slingering op deselfde
1
wijze varieeren, zoodat de
antennestroom het ver
r
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ZEtiDLAtlP.
loop zal hebben, dat in
fig. 130 bij b is aangegeven.
De uitgestraalde golf zal
niet meer ongedempt zijn,
/
maar regelmatig in ampli
tudo toe- en afnemen. De
uitgezonden seinen zullen
-a*nu, evenals bij gedempte
seinen
het geval was, op
Fig. 129.
QJLgJL
een bepaalde toonhoogte
|2TïnnriJ|
door den opnemer worden
waargenomen, zonder dat
zwevingsontvangst wordt
toegepast.
PLAATSPAfimQ ZENDLAMP.
Deze toonhoogte zal,
zooals uit fig. 130 volgt,
gelijk zijn aan het dubbele
:
der frequentie van den
*
$/
wisselstroom, waarmee
KJ
de gelijkrichdamp gevoed
wordt.
De bovenbeschreven
wijze van zenden noemt
b.
men daarom „zenden met
toon" of ook wel „ge
AHTEM1ESTR00M
dempt—ongedempt zen
den". Behalve de in deze
Fig. 130.
paragraaf aangegeven wij
ze kan men bij een ongedempten zender nog verschillende andere
methoden toepassen voor het zenden met toon. De benoodigde
omschakeling is meestal zeer gemakkelijk uit te voeren.
De bij het zenden met toon uitgestraalde golven zijn door haar
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gedempt karakter gemakkelijk waar te nemen, zoodat deze wijze
van zenden wel toegepast wordt voor het eerste oproepen van een
station. Ook voor het geven van noodseinen aan boord van schepen
is gedempt-ongedempt zenden aanbevelenswaardig, omdat de seinen
dan op een ruimere afstemming te ontvangen zijn dan ongedempte.
§ 52. ZENDERS MET TUSSCHENKRING.

\

In de zendschema's, voorgesteld in de fig. 121 t/m 123, wordt
de lengte der uitgestraalde golf bepaald door de zelfinductie en de
capaciteit van den antennekring. Capaciteitsveranderingen in dien
kring — b.v. veroorzaakt door het slingeren der antenne — zullen
ten gevolge hebben, dat de uitgestraalde golflengte een weinig in
’v
grootte varieert. Dit heeft het nadeelige gevolg, dat
de op het ontvangstation ingestelde zwevingstoon
niet constant blijft, maar in toonhoogte op en neer
gaat en zelfs geheel kan verdwijnen.
Het bovenbeschreven bezwaar wordt opgeheven
K.
door het aanbrengen van een zg. tusschenkring, welke
door de zendlamp in slingering wordt gebracht (fig.
131). Deze kring LC zal
B.C.
Sm.
nu ten allen tijde in zijn
znnnnri
eigen golflengte slinge
ren en door middel van
de koppeling tusschen
C.
de spoelen L en K die
zelfde golflengte opdruk
ken aan den antenne
kring, zelfs al is deze
vrij aanzienlijk ont
Fig. 131.
stemd ten opzichte van
eerstgenoemden kring. In dat geval zal de stroomsterkte inj den
antennekring wel veel kleiner zijn, dan wanneer beide kringen in
resonantie zijn. Voor dit laatste moet men echter zoo nauwkeurig
mogelijk zorg dragen bij het afstemmen van het station.
Kleine capaciteitsveranderingen in den antennekring zullen dus
alleen de sterkte der uitgezonden golf een weinig doen varieeren,
maar haar lengte blijft constant. Op het ontvangstation zal de
ingestelde toonhoogte dus ook dezelfde blijven, alleen zal de sterkte
van het waargenomen geluid iets varieeren, hetgeen lang zoo
hinderlijk niet is als het voortdurend veranderen der toonhoogte.
Bij de overdracht der energie van tusschenkring aan antennekring

i

gaat natuurlijk energie verloren; bij oudere stations is dit verlies
± 50%/ bij de nieuwere 15—20%
Door de spoelen L en K vaster te koppelen, zal men meer
energie in den antennekrmg brengen. Toch mag men de koppeling
nooit te vast maken, want dan wordt in den antennekring een
dubbele golf opgewekt, waardoor zeer ongewenschte verschijnselen
optreden (zie § 54).

!

§ 53. AFSTEMMEN VAN EEN TUSSCHENKRINGZENDER.

Hierbij houdt men den seinsleutel neergedrukt en gaat als volgt
te werk:
Allereerst wordt met behulp van condensator C (fig. 131) de
tusschenkring op de gewenschte golflengte ingesteld, waarbij ge
woonlijk van een ijktabel wordt gebruik gemaakt. Ter vergrooting
van het meetbereik worden zoo noodig een of meer vaste conden
satoren parallel aan condensator C geschakeld.
Vervolgens wordt de antennekring zeer los gekoppeld met den
tusschenkring en met behulp van de veranderlijke zelfinductie V
(b.v. een variometer) daarmede in resonantie gebracht. Dit is
bereikt, wanneer de antenne-ampèremeter een zoo groot mogelijken
stroom aanwijst.
Ter vergrooting van dezen stroom maakt men nu de koppeling
tusschen beide kringen geleidelijk vaster, waarbij de antennekring
voortdurend moet worden bijgestemd. De koppeling mag men
echter maar zoover opvoeren, dat bij een herhaaldelijk neerdrukken
van den seinsleutel de antennestroom toch steeds dezelfde waarde
blijft behouden.
Bij het nog vaster maken der koppeling zal dit nl. niet meer het
geval blijven, terwijl dan bovendien het verschijnsel optreedt, dat
wordt aangeduid met den naam „verspringen" en in de volgende
paragraaf wordt behandeld.
Bij vele tusschenkringzenders is de aftakking van het rooster en
soms ook van de plaat der lamp op spoel L (de zg. rooster- en
plaatkoppeling), veranderlijk gemaakt. Men moet nu die aftakkingen
opzoeken, waarbij de stroomen in den tusschenkring en dus ook
die in den antennekring maximaal zijn.
Om de behandeling van het station te vereenvoudigen, zijn
rooster- en plaatkoppeling somtijds op een constante waarde
ingesteld. Dit heeft natuurlijk het nadeel> dat men slechts voor
één bepaalde golflengte de koppelingen het gunstigst heeft kunnen
maken.
Nog eens zij opgemerkt, dat men er steeds op moet letten, dat
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de anode- en gloeispanning der lamp nooit boven de voor haar
aangegeven maximum waarde komen.
*

\

§ 54. VERSPRINGEN.
Wordt bij het afstemmen van een tusschenkringzender de
koppeling van den antennekring met den tusschenfoing voort
durend vaster gemaakt, dan ziet men den wijzer van den antenneampèremeter geleidelijk oploopen, totdat hij plotseling terugvalt.
Dit verschijnsel, blijkbaar veroorzaakt door te vaste koppeling
van antenne- met tusschenkring, is op eenvoudige wijze moeilijk
te verklaren. Het vindt zijn oorsprong in het optreden van dubbelgolven, zooals ook geschiedt bij een gedempten zender door het
te vast koppelen van den antenne- met den geverkring. Echter
kan bij een lampzender op hetzelfde oogenblik steeds maar één
van deze golven aanwezig zijn.
Heeft men den antenne- en geverkring beide op dezelfde golf
lengte afgestemd, maar te vast met elkaar gekoppeld, dan blijkt,
als men een der beide, thans optredende dubbelgolven tot haar
maximum waarde heeft opgevoerd, dit voor de andere niet het
geval te zijn. Bovendien doet zich nu het verschijnsel voor, dat,
indien men aldus een der golven tot haar maximum amplitudo
heeft opgevoerd, na het loslaten en weer neerdrukken van den
sleutel, de golf met de kleinste amplitudo optreedt.
Maakt men de koppeling wat losser, dan komen beide golven
dichter bij elkaar en wordt ook haar verschil in amplitudo geringer.
Echter zal het dan gebeuren, dat bij het herhaald neerdrukken
van den sleutel nu eens de eene dan weer de andere golf optreedt,
zoodat de opnemer de uitgezonden seinen met een zeer onregel
matige toonhoogte waarneemt. Om dit nadeel te ondervangen,
dient men de koppeling nog losser te maken. Men heeft zekerheid
dat de koppeling goed is, wanneer bij het herhaald neerdrukken
van den sleutel de aanwijzing van den antenne-ampèremeter steeds
dezelfde blijft. Bij het gebruik van een golfmeter zal dan ook het
lampje steeds gelijkmatig oplichten.
De bovenbeschreven verschijnselen, welke blijkbaar veroorzaakt
worden door een te vaste koppeling, duidt men aan met den naam
„verspringen” (in het Duitsch „Ziehen”).
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NEGENDE HOOFDSTUK.
RADIOTELEFONIE.
§ 55.

GRONDBEGINSEL DER RADIOTELEFONIE.

De geluidstrillingen, die door het menschelijk oor kunnen worden
waargenomen, hebben een frequentie, welke ongeveer varieert
tusschen 20 en 20 000.
Met behulp van een microfoon kunnen deze geluidstrillingen
in electrische stroomvariaties van dezelfde frequentie worden omgezet1). Wegens haar betrekkelijk lage frequentie zijn deze stroom
variaties niet geschikt voor het uitstralen van energie in den aether.

GEMODULEERDE DRAAGGOLE
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Fig. 132.

Zulks is immers alleen maar te bereiken met wisselstroomen van
hooge frequentie (zie § 3). Om telefonie draadloos over te brengen
gaan we daarom als volgt te werk:
Met behulp van een radiozendinstallatie wordt een ongedempte
golf van hooge frequentie, de zg. „draaggolf" opgewekt. De ampli
tudo van die draaggolf doen we evenredig met de door het
spreken opgewekte wisselstroompjes in grootte varieeren. Dit noemt
men het „moduleeren" der draaggolf. Uitgestraald wordt dus een
*) De meest voorkomende soort microfoon (o.a. de microfoon van Reisz)
bevat een hoeveelheid koolgruis of -poeder, dat door een trilplaat wordt op
gesloten. De geluidgolven, die de trilplaat in trilling brengen, zijn oorzaak,
dat het koolgruis of -poeder meer of minder wordt samengedrukt, waardoor
de weerstand der microfoon gevarieerd wordt. In den stroomkring, waarin
deze is opgenomen, ontstaan dientengevolge stroomvariaties, waarvan het
verloop dus bepaald wordt door de geluidgolven, die de microfoon treffen.
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golf van een bepaalde hooge frequentie maar met wisselende amplitudo
(fig. 13a)1).
De meest gebruikte modulatiesystemen zullen in de volgende
paragraaf worden besproken.
Uit het vorenstaande zien we tevens, dat men radiotelefonie
geheel op dezelfde wijze kan ontvangen als gedempte seinen. De
opgevangen golf heeft immers een amplitudo, die varieert evenredig
met de op het zendstation opgewekte geluidsfrequenties. Zulks zal
dus ook het geval zijn met de door de gelijkrichting verkregen
anodestroomvariaties. In de telefoon of den luidspreker van het
ontvangtoestel zullen we dus dezelfde geluiden waarnemen als die,
welke op het zendstation werden gebezigd voor het moduleeren
van de draaggolf.
§ 56.
A.

MODULATIESYSTEMEN.
Microfoon in antennekring.

De eenvoudigste methode is om de microfoon rechtstreeks in den
antennekring te plaatsen. Door het spreken tegen de microfoon
verandert haar weerstand voortdurend en dus ook de totale weer
stand van den antennekring. De amplitudo van de in dien kring
opgewekte hoogfrequente stroomen zal dus op overeenkomstige
wijze varieeren. Deze methode is slechts toe te passen bij zenders
met een zwak vermogen. Zoodra de antenne-stroomsterkte groOter
wordt, is het niet meer mogelijk de microfoon in den antennekring
zelf op het nemen, daar dit verbranden van de koolkorrels of het
koolpoeder en dus onbruikbaar worden van de microfoon ten gevolge
zou hebben. Bovendien kan de menschelijke stem slechts weinig
energie leveren, zoodat de variaties, in de amplitudo der draaggolf
teweeggebracht, maar gering zullen zijn. Hierdoor zal de telefonie
slechts een kleine reikwijdte hebben, omdat niet alleen de sterkte
der draaggolf, maar ook de sterkte van haar amplitudo-verandering
(de zg. diepte der modulatie) van veel invloed is op den afstand,
waarover radiotelefonie zich kan voortplanten.
l) Om de in de volgende paragraaf besproken modulatiesystemen te
kunnen begrijpen, is het begrip „moduleeren" aldus voldoende duidelijk
gemaakt.
In werkelijkheid worden echter bij radiotelefonie, tegelijk met de ge
moduleerde draaggolf, ook nog golven uitgezonden, die daarmede net zoo
veel in frequentie verschillen als de moduleerende geluidsfrequentie bedraagt.
Zoodoende worden de zg. „zijbanden" gevormd. Heeft b.v. de draaggolf een
frequentie van 300 000 en is de daarop gemoduleerde geluidsfrequentie
2000, dan worden, behalve de draaggolf, tevens golven uitgezonden met
een frequentie van 302 000 en 298 000.

■

125

B.

Roosterspannings modulatie.

In fig. 133 is weergegeven het schema van een zendlamp in
directe schakeling met capacitieve roosterkoppeling. In den roosterkring is, om te kunnen telegrafeerèri, een Morsesleutel opgenomen,
welke voor telefonie wordt kortgesloten.
De hoogfrequente roosterstroomvariaties, die bij het genereeren
dezer lamp optreden, behoeven niet door de secun
daire wikkeling van den microfoontransformator
te gaan, maar kunnen passeeren langs den parallel
daarop aangebrachten roostercondensator RC.
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Fig. 133.

De door het spreken of anderszins teweeggebrachte stroomvariaties in den microfoonkring zullen nu laagfrequente spanningsvariaties op het rooster der zendlamp veroorzaken, waardoor de
amplitudo der draaggolf beïnvloed wordt. Dit modulatiesysteem is
maar voor beperkte energieën bruikbaar, daar de opgewekte
laagfrequente roosterspanningsvariaties niet zeer krachtig zijn. Ten
einde de werkingsfeer te vergrooten, maakt men vaak gebruik van
een „voorversterker”. Dit is een gewone laagfrequentversterker in
een of meer trappen, waarmede de variaties in den microfoonstroom versterkt worden, waarna ze door den microfoontransformator
in spanningsvariaties worden omgezet, die aan het rooster der
zendlamp worden toegevoerd (zie fig* 134).
Toch blijkt in de practijk ook dan nog het systeem niet zeer bruik
baar te zijn voor energieën van meer dan een paar honderd watt,
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C.

Roosterstroommodulatie.

De electronen, die bij een zendlamp gedurende het genereeren
op het rooster terecht komen en in fig. 135 door den weerstand
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R kunnen wegvloeien, veroorzaken een roosterstroom, die vaak
eenige milli-ampères groot is. Zoodoende ontstaat tusschen de
uiteinden van den weerstand R een vrij aanzienlijke negatieve
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roosterspanning (e = i X R). Door nu den weerstand R kleiner of
grooter te maken, zullen de electronen meer of minder gemakkelijk
van het rooster kunnen afvloeien en tevens is het gevolg, dat de
negatieve roosterspanning der zendlamp kleiner of grooter wordt.
De amplitudo van de door de lamp opgewekte, ongedempte golf
zal hierdoor eveneens gevarieerd worden.
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rooslrrsnTn^ndmSat0r RC die.nt weer °m de hoogfrequente
BovensraanH^SV^natleSi £emakhelijk te laten passeeren.
van deeSlrnC,pe k^n"en we toepassen voor het moduleeren
hiervan i<=
*Cf??r teIefoniezender. Een practische uitvoering
van dp
prgesteld in fig. 136. Parallel op den roostercondensator
^phrarhf2 rr~ • generatorlamp is de zg. „modulatorlamp” aan.* , 11 1S een drie-electrodenlamp, welke bij dit systeem
Te
U e^ren vee^ van kleiner vermogen is dan de zendlamp.
j
S gevolge van de reeds vermelde negatieve roosterspanning
Zendlamp, zal het punt A een lagere spanning hebben dan
p“nt
Dj1 spanningsverschil gebruiken we als anodespanning
or de modulatorlamp. Daartoe wordt deze met haar gloeidraad
ij net punt A en met haar plaat bij het punt B aangesloten. De
komen, kunnen
electronen, die op het rooster van de zendlamp
aoor de modulatorlamp heen afvloeien. Deze laatste doet nu dienst
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als variabele weerstand. De spanning op haar rooster wordt nl. door
een microfoon met tusschenkomst van een transformator beïnvloed.
De electronenstroom door de modulatorlamp zal dientengevolge
meer en minder gemakkelijk kunnen passeeren, waardoor de
negatieve roosterspanning van de zendlamp zal varieeren. Het
moduleeren der draaggolf is zoodoende tot stand gebracht.
Om de werking van het systeem te verbeteren wordt dikwijls
nog parallel aan de modulatorlamp een lekweerstand Rj van
constante waarde aangebracht.
D.

Plaatspannings modulatie.

In fig. 137 is de schakeling voor deze methode aangegeven. In serie
met de zendlamp A is een modulatorlamp B
van ongeveer gelijk vermogen geplaatst. De
roosterspanning van deze laatste wordt, zoo
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Fig. 137.
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noodig onder toepassing van voorversterking, door het bespreken
van de microfoon gevarieerd. Een toename in die roosterspanning
doet den electronenstroom gemakkelijker door de lamp heengaan,
of m.a.w. haar inwendige weerstand wordt kleiner. Op overeen
komstige wijze zal een vermindering haar inwendigen weerstand
doen stijgen. Door het spreken tegen de microfoon wordt dus voort
durend de inwendige weerstand van de modulatorlamp gevarieerd.
Het schema van fig. 137 is, wat betreft het plaatgelijkstroom-
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gedeelte, te vergelijken met de schakeling, voorgesteld in fig. 138.
De totale, door D geleverde plaatspanning blijft constant. Met
behulp van de Wet van Ohm is nu gemakkelijk aan te toonen, dat,
als de inwendige weerstand van B vermindert, ook de spanningsval
in die lamp kleiner wordt, zoodat de plaatspanning van de lamp A
dan stijgt.
T8"5ïï3
Omgekeerd zal toename van den inwendigen weerstand van B de plaat
spanning van A doen zakken.
*
Deze wijzigingen van de plaatspanning
der zendlamp beteekenen natuurlijk ge
lijksoortige wijzigingen in de amplitudo
B
van de door haar opgewekte ongedempte
golf, m.a.w. deze wordt gemoduleerd.
Fig. 138.
Teneinde te zorgen, dat de zendlamp
steeds voldoende plaatspanning heeft om te blijven genereeren,
ook als er niet gesproken wordt, is in fig. 137 parallel op de
modulatorlamp een vaste weerstand R aangebracht, welke zoo
groot moet zijn, dat met dezen alleen in serie de zendlamp nog
voldoende genereert.
E. Plaatstroommodulatie.
Het principeschema hiervoor is weergegeven in fig. 139; ter
afwisseling is daarbij voor de zendlamp A inductieve rooster-
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koppeling toegepast. Behalve de normale plaatsmoorspoel Sm, die
in elk schema met parallelvoeding aanwezig is, is in de toevoerRadio - Ontvang- en Zendtechniek
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van deze spoel moet zoo groot zijn, dat geen laagfrequente stroomveranderingen in de genoemde toevoerleiding kunnen doordringen.
De totale anodestroom, die aan de zendlamp A en aan de modulatorlamp B gezamenlijk wordt toegevoerd, blijft dus constant.
De roosterspanning der modulatorlamp wordt weer op de reeds besproken
£
wijze door het bespreken van de micro
+
foon beïnvloed. Hierdoor zal de inwen
dige weerstand van deze lamp in een
laagfrequent tempo varieeren, zoodat
■A
B
haar plaatstroom op overeenkomstige
D.
wijze gewijzigd wordt. Daar nu de totale
plaatstroom voor de lampen A en B
Fig. 140.
samen, dank zij de smoorspoel E, con
stant blijft, krijgt de zendlamp dus meer of minder plaatstroom
toegevoerd, al naarmate de modulatorlamp minder of meer stroom
verbruikt. Op deze wijze wordt dus de door de zendlamp opgewekte,
ongedempte draaggolf gemoduleerd. Fig. 140 stelt een eenvoudige
schakeling voor, waarmede het schema van fig. 139, wat betreft
het plaatgelijkstroomgedeelte, te vergelijken is.
De smoorspoel Sm (zonder ijzerkern) kan bij dit systeem niet
gemist worden, omdat aan de in de zendlamp opgewekte, hoog
frequente stroomen verhinderd moet worden, dat zij naar de plaat
der modulatorlamp doordringen.

TIENDE HOOFDSTUK.
RICHTINGZOEKERS.
§ 57. RICHTINGZOEKEN MET BEHULP VAN EEN RAAMANTENNE.
De krachdijnen, door den stroom in een verticale zendantenne ver
oorzaakt, verspreiden zich in den aether in horizontale kringen, zooals
in fig. 141 is aangegeven. Dit is te vergelijken met de uitbreiding der
golfbeweging, die men verkrijgt door een steen in het water te
werpen. De door A voorgestelde krachtlijnen zijn uitgestraald op
een moment, dat de stroom in de zendantenne een maximum
waarde had. Na 1/2 T sec is de stroom in deze antenne omgedraaid,
hetgeen dus ook het geval is met de richting der op dat moment
uitgezonden krachtlijnen B. Weer V2 T sec later zijn de krachtlijnen
C uitgestraald, enz. Alle uitgestraalde krachtlijnen planten zich met
lichtsnelheid rondom de zendantenne voort.
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Blijkens het voorgaande zullen velden van de grootste dichtheid
maar van tegengesteld teeken op een halve golflengte achter
elkaar aankomen. Velden met een onderlingen afstand van één golf
lengte hebben steeds het
zelfde teeken.
Plaatsen we nu b.v. in
het punt P van fig. 142
een raamontvanger met
het vlak van het raam
loodrecht op de richting
naar het zendende station,
dan worden alleen de
beide verticale zijden van
het raam door de aan
komende krachtlijnen ge
sneden. Daar deze twee
zijden even ver van het
zendstation
verwijderd
zijn, zullen zij tegelijker
tijd door hetzelfde aan
komende veld gesneden
worden, zoodat de in elk
van die zijden geïndu
ceerde EMK's even groot
en gelijkgericht zijn (fig.
143a). De totale EMK
in het raam is dus nul en
RAAM. de opnemer zal geen ge
ZEflDSTAÏÏOfl.
luid waarnemen.
Wordt daarentegen het
R
raam geplaatst met zijn
vlak in de richting naar
het zendende station, dan
zullen de beide verticale
zijden op hetzelfde mo
Fig. 142.
ment door velden van
ongelijke sterkte gesneden
worden, zoodat de er in geïnduceerde EMK's niet even groot zijn,
(fig. 143b). In het raam zal dus een resulteerende EMK, gelijk
aan het verschil van de EMK's in elk der verticale zijden, optreden,
waardoor de opnemer geluid waarneemt.
Het gunstigst zou zijn, wanneer de breedte van het raam gelijk

132

was aan de helft van de te ontvangen golflengte, daar dan in ieder
der xijden een maximale EMK geïnduceerd wordt, die in het raam
met elkaar in serie staan en elkaar dus versterken (fig. 143c). Deze
toestand is echter zelden in de practijk te verwezenlijken. De
afmetingen van het raam zijn meestal zoodanig, dat de EMK’s in
de twee verticale zijden maar zeer weinig in sterkte verschillen,
zoodat de resulteerende EMK gering is. Vandaar dat men bij
raamontvangst steeds hoogfrequentversterking moet toepassen.
Van de EMK’s die door een zendend station bij verschillende
standen van het raam daarin geïnduceerd worden, kan men een
grafische voorstelling vervaardigen. In
de richting, waarin het vlak van het raam
RICHTING
staat, wordt dan de grootte van de totale
ZENDSTATION.
er in geïnduceerde EMK uitgezet; zoo
doende verkrijgt men het zg. „achtvormig diagram” van fig. 144. Boven
de lijn xx' zijn de geïnduceerde EMK’s
tegengesteld van richting aan die be
neden deze lijn.
Men ziet, dat bij één ronddraaiing van
het raam de ontvangen geluidsterkte, die
evenredig is met de in het raam gein- x" “

duceerde EMK, tweemaal maximum en tweemaal minimum zal zijn.
Voor radiopeilingen is steeds een zoo nauwkeurig mogelijke
richtingsbepaling vereischt. Teneinde dit te bereiken, past men de
zg. „minimummethode” toe. Hierbij draait men het raam niet zoodanig
dat men het te peilen station met maximum geluidsterkte waar
neemt, maar men bepaalt juist dien stand, waarbij de ontvangen
geluidsterkte nul, althans een minimum is. Het vlak van het raam
staat dan loodrecht op de richting naar het zendende station.
Het voordeel van de minimummethode is in fig. 144 waar te
nemen. Daarin toch ziet men, dat bij eenzelfde kleine draaiing van
het raam de verschillen in geluidsterkte in de nabijheid van het
nulpunt van het diagram veel grooter zijn dan die in de omgeving
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van de punten, welke correspondeeren met maximum geluidsterkte
Zoodoende zal de stand van het raam, waarbij de geluidsterkte mini
mum is, veel scherper zijn vast te stellen dan die, waarbij men maximum geluidsterkte verkrijgt.
Toch zal het verkregen mini
mum in vele gevallen nog on
scherp zijn. Dit wordt veroor
zaakt, doordat het raam, behalve
als een raamantenne, tevens een
\ weinig als een
) gewone verticale
J antenne werkt.
-(P/ Weliswaar is de
\ hoogte daarvan
tl. F. LAMP.
niet zeer groot,
maar door de
groote mate van
hoogfrequentFig. 145.
versterking, die
wordt toegepast,
is
het
resultaat
voldoende merk
Fig. 146.
1
baar. Bovendien treden bij de
peiling onzuiverheden op, welke
te wijten zijn aan de breedte van
het raam (het zg. dwarseffect).
Ten gevolge van boven
staande invloeden zal het achtvormig diagram geen zuiver
nulpunt meer vertoonen, maar
er uitzien, als is weergegeven
in fig. 145. Bij den stand van
het raam, loodrecht op de
richting naar het zendstation,
is de EMK in het raam dus
niet nul, maar heeft een waarde
Fig. 147.
O p of O p'.
Om nu in dezen stand van het raam toch een zuiver nulpunt te
verkrijgen, maakt men gebruik van een kleine verticale hulpantenne,
welke men in fig. 146 capacitief kan koppelen met de eene of met de
andere verticale zijde van het raam. De koppeling maakt men zoo
vast, dat de door de hulpantenne in het raam geïnduceerde EMK
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in volstrekte waarde even groot is als de EMK's O p en O p' in fig. 145,
Daar deze laatste twee tegengesteld van richting zijn, zal dus steeds
door den invloed der hulpantenne de werking van een harer worden
opgeheven en gelijktijdig die van de andere versterkt worden. Zoo
doende verkrijgt men in één stand van het raam een zuiver nul
punt, echter is dan bij den stand van het raam na 180° draaiing
de fout dubbel zoo groot. Afhankelijk met welke zijde van het
raam men de hulpantenne koppelt, verkrijgt men een zuiver nul
punt aan de eene of aan de
andere zijde van het achtvormig
diagram, hetgeen in fig. 147a
en b is weergegeven.
Peilingen, verricht met een
raamantenne, doen ons alleen
kennen de lijn, waarin een zen
dend station is gelegen, maar
niet de juiste plaats daarvan.
Ook weten we niet, of het be
trokken station vóór of achter
ons is gelegen. Om de juiste plaats van een station vast te stellen,
moeten we een zg. kruispeiling verrichten. Vanaf twee plaatsen wordt
dan de richting bepaald, waarin het station is gelegen; het snijpunt
der gevonden richtingen geeft de gezochte plaats aan (fig. 148).
Richtingen, met behulp van een raamantenne gevonden, worden
steeds aangegeven door den hoek, welken zij met de Noordrichting
maken.
§ 58. EENZIJDIGE ONTVANGST.
Door de werking van een raamantenne met die van een verticale
antenne te combineeren kan men zg. eenzijdige ontvangst verkrijgen.
Bij één volledige ronddraaiing van het raam treedt dan maar één
maximum en één minimum op, zoodat we nu direct kunnen bepalen,
of een station vóór of achter ons is gelegen. De werking is als volgt:
De in een verticale antenne geïnduceerde EMK is onafhankelijk
van de richting, waarin het seinende station is gelegen. In alle
richtingen rondom de ontvangantenne is de ontvangststerkte dus
even groot, zoodat het diagram voor de in zoo'n antenne ge
ïnduceerde EMK een cirkel zal zijn.
Een verticale hulpantenne en de raamantenne laat men nu
beide op eenzelfden tusschenkring induceeren, nadat zij ieder
op het te peilen station zijn afgestemd (fig. 149). De in de hulp
antenne geïnduceerde EMK's zullen veel sterker zijn dan die in
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den raamkring. Door regeling van de sterkte der koppeling van
deze antenne met den tusschenkring of door kunstmatige demping
moet men zorg dragen, dat
de erdoor in den tusschen
kring geïnduceerde EMK
even groot is als de maxi
mum EMK, welke door het
RAtflWm.
raam in dien kring geïndu
ceerd kan worden.
In fig. 150 is het boven
staande in teekening ge
bracht. Indien alleen met
>1
.___ het raam gewerkt wordt,
POP po
-v verkrijgt men voor de er in
geïnduceerde EMK's het gennnrm
r—'WW'
' stippelde achtvormig dia
| è mscm,
gram, terwijl de verticale
3 g kring
antenne op zichzelf den ge
stippelden cirkel geeft.
VERTICALE
Aannemende, dat boven
Fig.
149.
ANTENNE.
77777771
de lijn xx' de EMK's, die
door het raam en de hulpRICHTING
antenne
in den tusschen
ZENDER.
kring geïnduceerd worden,
gelijkgericht zijn, zullen zij
daar eikaars werking ver
sterken. Beneden de lijn xx'
keeren de door het raam ge
ïnduceerde EMK’s echter
van richting om, zoodat zij
dan de door de hulpantenne
in den tusschenkring ge
ïnduceerde EMK’s tegen
werken. De resulteerende
EMK’s in den tusschenkring
vindt men door in fig. 150
boven de lijn xx’ de twee,
bij een bepaalde richting behoorende, EMK's bij elkaar op te tellen, terwijl zij beneden die
lijn van elkaar moeten worden afgetrokken. Men verkrijgt dan
het in diezelfde figuur met een getrokken lijn weergegeven „hart
vormig diagram”.
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Dit vertoont maar één minimum en één maximum, welke in
richting 180° uit elkaar liggen. Door peiling op een zendend station
van bekende richting is in de practijk gemakkelijk uit te maken,
of het minimum in de richting naar dit station valt of 180° daar
mede verschilt. Zou het minimum juist in tegengestelde richting
ten opzichte van dit station vallen, dan behoeft men den wijzer,
die aan den voet van het raam verstelbaar verbonden is en bij
draaiing daarvan over een verdeelde schaal loopt, slechts 180° te
verstellen om te zorgen, dat bij het verkrijgen van een minimum
deze wijzer juist in de richting naar het zendende station wijst.
Eenmaal zoo gesteld, geeft de wijzer de richting van ieder gepeild
station steeds juist aan, in welke kompasrichting dit ook gelegen is.
Verschillende omstandigheden zijn oorzaak, dat men ook in het
hartvormig diagram geen zuiver nulpunt kan verkrijgen. Bij het
verrichten van een peiling gaat men daarom als volgt te werk:
ie. met behulp van de afgestemde hulpantenne alleen wordt
het te peilen station opgezocht;
2e. vervolgens bepaalt men alleen met de raamantenne de lijn,
waarin het betrokken station is gelegen. Tot het verkrijgen van
een zuiver nulpunt maakt men, op de in de voorgaande paragraaf
beschreven wijze, gebruik van de hulpantenne, die nu niet wordt
afgestemd en variabel met den raamkring wordt gekoppeld;
3e. daarna combineert men de werking van raamkring en afgestemde hulpantenne voor het vaststellen van den zin der gevonden
richting.
§ 59- DE BELLINI-TOSI-RICHTINGZOEKER.
Bij dezen richtingzoeker maakt men gebruik van twee vast
staande ramen, die meestal driehoekig van vorm zijn en loodrecht
op elkaar zijn geplaatst. Elk raam vormt een gesloten kring met
een spoel, welke in den eigenlijken richtingzoeker is ondergebracht
(fig. 151). De beide gelijke spoelen Lj en L2 staan eveneens lood
recht op elkaar. Voor een goede werking van het systeem moeten
de punten A en B in eenzelfde verticale lijn gelegen zijn.
Elk raam vormt met de bijbehoorende spoel een aperiodischen
slingerkring, welke niet afstembaar is gemaakt, teneinde een een
voudige bediening te verkrijgen.
Aan de twee driehoekige ramen zijn nauwkeurig dezelfde afme
tingen en electrische eigenschappen gegeven. In het veld, dat door
de twee spoelen Lj en L2 samen gevormd wordt, is een draaibare
spoel L3 aangebracht, waarvan de draaiingsas precies gaat door het
snijpunt der assen van eerstgenoemde twee spoelen en loodrecht
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staat op het door deze assen gevormde vlak. Spoel L3 kan dus
maximaal gekoppeld worden met elk der spoelen
en L„ of kan
eiken tusschengelegen stand innemen. Zij is verder met haar uit
einden verbonden aan de primaire spoel van een hoogfrequenttransformator, waarvan de
secundaire spoel deel uit
maakt van een kring, die op
de te ontvangen golf wordt
afgestemd en waarop het ont
vangtoestel is aangesloten.
De werking is nu als volgt:
Stel een seingever bevindt
zich in het vlak van raam I.
Hierin wordt dan een maxi
mum EMK geïnduceerd,
zoodatdoor den in den raamkring optredenden stroom
een veld met maximum sterk
te in spoel Lj gevormd wordt.
In raam II wordt geen EMK
geïnduceerd, zoodat in spoel
L2 ook geen veld gevormd
wordt. Het rèSuItèerende veld
v\ van Lj en L2 zal dus gericht
mnm
-WW
! zijn volgens de as van spoel
Li (fig. 152a). Verplaatst de
seingever
zich ten opzichte
Fig. 151.
van den richtingzoeker over
een hoek van 90 °, dan zal op overeenkomstige wijze het resulteerende veld van Lx en L2 gericht zijn volgens de as van spoel L2;
het is dus over denzelfden hoek gedraaid als de seingever ten
opzichte van den richtingzoeker (fig. 152b).
.
Bevindt zich het gezochte station tusschen de twee voorgaande in,
dan wordt in elk der ramen een EMK geïnduceerd, waarvan de sterkte
afhankelijk is van den hoek, waaronder het betreffende raam door
de aankomende krachtlijnen gesneden wordt. Het blijkt nu, dat net
door de spoelen Li en L2 gevormde veld weer denzelfden hoeK
maakt met de assen der spoelen als de richting naar den seingever
met de overeenkomstige ramen (fig. 152c). Dit zal steeds het geva
zijn, in welke richting de seingever zich ook bevindt. De richting van
het door de spoelen Lx en L2 gevormde veld bepaalt men door spoe
L3 in fig. 151 200 ver te draaien, totdat de in de telefoon van e
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ontvanger waargenomen geluidsterkte nul, althans minimum is.
Dit geschiedt dus volgens de in § 57 besproken minimummethode.
De gezochte richting zal dan loodrecht staan op de as van spoel L3.
raamH

RAAMII
RAAMI.

RAAMl.

SEINGEVER
X

RE5ULTEERENDE
VELD
Fig. 152a.

raamh.

L1.

3

-

Lz$
\
RESULTEERENDE
VELD.
seingever'.*
Fig. 152c.

Hiermede is dus tevens de hoek bepaald,
dien de richting naar den seingever met
de twee driehoekige ramen maakt.
Uit het voorgaande zien we, dat de draai
bare spoel L3 zich in het door de spoelen
Lx en L2 gevormde veld op dezelfde wijze
gedraagt als een draaibare raamantenne in
het door een zender uitgestraalde kracht*
lijnenveld. Het diagram voor de EMK's,
die bij een draaiing van 360° in spoel L3
geïnduceerd worden, zal dus ook achtvormig zijn.
een bijzondere inrichting bestaat
RESULTEERENDE bijDoor
den
Bellini-Tosi-richtingzoeker
ook de
VELD.
mogelijkheid tot het verkrijgen van eenFig. 1526. I SEItIGFVFQ
zijdige ontvangst. Er is nl. geen bezwaar
tegen om de beide ramen in den top te ver
binden en de middens der spoelen Lx en L2 gezamenlijk via een spoel
en een regelbaren weerstand R aan aarde te leggen, zooals in fig. 153
is voorgesteld. De driehoekige ramen werken nu ieder op zichzelf als
raamantenne, terwijl zij gezamenlijk als een verticale antenne dienst
RAAMl
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doen. De spoelen L4 en L5 werken beide induceerend op den
afstembaren kring A, waarop het ontvangtoestel is aangesloten.
Met behulp van den dempingsweerstand R verkleint men de
stroomsterkte in de verticale antenne zoodanig, dat de door spoel L4
in den kring A geïnduceerde
EMK gelijk is aan de maximum EMK, welke doorspoel
L5 er in wordt opgewekt. Bij
een volledige ronddraaiing
van spoel L3 zal nu het dia
gram voor de in kring A
optredende EMK hartvor
mig zijn, overeenkomstig het
behandelde in de voorgaande
paragraaf.
Bij het verrichten van een
peiling zoekt men eerst weer
het zendende station op door
de ramen gezamenlijk te ge
bruiken als verticale antenne.
Daarna bepaalt men de lijn,
waarin het zendende station
U
r” is gelegen door met behulp
UP.WU
van de draaibare spoel L
-v
^
}
de richting vast te stellen
—wmnD-'
o
N—''
van het door de spoelen L,
g
f9.
o
en L2 gevormde veld. Bij het
Bellini-Tosi-systeem maakt
men geen gebruik van een
Ti
verticale hulpantenne om de
minima van het achtvormig
diagram te verbeteren. In
Fig- 153dien geen volstrekt minimum
gevonden wordt, vindt men
de juiste peiling als het
gemiddelde van die twee standen van spoel L3, bij welke het
geluid verdwijnt of minimaal wordt. Dat men L3 hierbij snel kan
draaien, is een practisch voordeel.
Moet men ten slotte ook nog den zin der richting van het ge
peilde station vasdeggen, dan doet men dit door op de zoo juist
besproken wijze de raam- en de antennewerking der twee drie
hoekige ramen te combineeren.
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Het Bellini-Tosi-systeem heeft tot nadeel, dat de driehoekige
ramen veel ruimte innemen, terwijl zij, vooral aan boord van
schepen, lastig zijn op te stellen. Bovendien moet er de uiterste zorg
voor worden gedragen, dat de vier invoerdraden dezelfde capaciteit
ten opzichte van aarde of de massa van het schip hebben, daar
anders het electrisch evenwicht tusschen beide raamkringen ver
stoord zou worden. Deze fout voorkomt men het gemakkelijkst
door de invoerdraden zooveel mogelijk regelmatig in elkaar te
vlechten, zoodat ieder op zijn beurt het dichtst bij aarde komt.
De afstembare kring A in fig. 153 moet afgeschermd worden
met een koperen omhulsel teneinde rechtstreeksche inductie van
aankomende aethertrillingen op dezen kring en de daaruit voort
vloeiende peilfouten op te heffen.
§ 60.

FOUTEN, DIE OPTREDEN BIJ RADIOPEILINGEN
EN DE OORZAKEN DAARVAN.

Deze fouten zijn te verdeelen in:
a. die, welke haar oorsprong vinden in het toestel zelf of in
de opstelling daarvan ten opzichte van de naaste omgeving;
b. die, welke haar oorsprong vinden in den aether of in de
aardoppervlakte tusschen zender en ontvanger.
ad. a.
Deze fouten zijn grootendeels te ondervangen door bijzonderen
bouw van het toestel en door het zorgvuldig uitzoeken van de
opstellingsplaats van den richtingzoeker. Het afschermen van ver
schillende deelen van het toestel en het aarden van deze schermen
of van bepaalde punten zijn o.a. middelen tot het voorkomen van
deze fouten.
In het algemeen zal de opstelling van een radiopeilstation in
een stad ontraden moeten worden vanwege het optreden van
tallooze storende invloeden (inductie door telefoon- en sterkstroomgeleidingen, enz.). Daar alle metalen voorwerpen en geleidingen
(ook ondergrondsche) in de omgeving van een peilstation oorzaak
zijn van het optreden van fouten, moet men steeds trachten het
peilstation zoodanig op te stellen, dat het zoover mogelijk van
dergelijke voorwerpen en geleidingen is verwijderd.
Is het peilstation b.v. in een schip of in een auto ingebouwd,
dan zal de metaalmassa hiervan ook een fout in de peiling doen
ontstaan. Deze zal echter steeds een constante grootte hebben,
zoodat men haar invloed kan opheffen door het aanbrengen eener
vaste correctie, waarvan men de grootte proefondervindelijk bepaalt
door het peilen van eenige stations met bekende standplaats.
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ad. 6.
Deze fouten kunnen voor een gedeelte worden geweten aan de
hoedanigheid van de aardoppervlakte tusschen zend- en peilstation in. Verandert nl. bij het voortschrijden der uitgestraalde
aethergolven de aardoppervlakte van samenstelling, dus gaan ze
b.v. eerst over zee en daarna over land, dan kunnen ze soms bij de
scheiding van water en land eenigszins van richting veranderen.
Bergen of steile heuvels, welke de aethergolven bij het zich voort
planten ontmoeten, kunnen ook groote miswijzingen in de peiling
doen ontstaan, evenals onderaardsche stroomen en ertsvelden.
Bij peilstations met een vaste opstelling treden door de tot nu
toe aangestipte oorzaken peilingsfouten op, die alle min of meer
constant blijken te zijn. Nadat zij eenmaal bepaald zijn, kunnen ze
in een foutenlijst worden aangeteekend. Daar de meeste van deze
fouten wel afhankelijk zijn van de golflengte, moet dus voor iedere
golflengte een aparte foutenlijst worden aangelegd.
Andere voorkomende richtingsfouten, nl. die, welke te wijten
zijn aan den toestand van de atmosfeer, zijn echter geheel wille
keurig. Zij zijn voor de practijk het lastigst, omdat er van te voren
geen rekening mede te houden is. Zij treden vaak plotseling op,
om even spoedig v/eer te verdwijnen, waarbij de grootte der fout
tevens veranderlijk is.
De grootste fouten treden 's nachts op; dan kunnen de mis
wijzingen vele graden bedragen. Bovendien wordt vaak het mini
mum zeer onscherp of valt geheel weg, terwijl tevens de geluidsterkte
der waargenomen seinen vermindert.
Een uur later kan alles dikwijls weer normaal zijn. Omdat deze
fouten 's nachts vaak voorkomen, betitelt men ze samen met den
naam „nachteffect”. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden
komen zij ook over dag voor, terwijl zij vrij regelmatig optreden
gedurende zonsopkomst en -ondergang.
Meestal merkt men het optreden van nachteffect, doordat een
weinig scherp of in het geheel geen minimum wordt waargenomen.
Echter niet altijd wordt men hierdoor gewaarschuwd, dat nacht
effect aanwezig is. Bij het 's nachts nemen van peilingen moet
men dus steeds op deze storingen bedacht zijn. Het nemen van
eenige peilingen met bekende richting zal de beste wijze zijn om
de aanwezigheid van nachteffect vast te stellen.
Gedurende mistig en regenachtig weer kunnen ook kleine peilfouten optreden en moet men daarvoor dus op zijn hoede zijn.

