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H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana spreken via den Philips’
korte-golfzonder Oost- en Wcst-Indië toe op 30 Mei 1927.
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WOORD VOORAF.
1 ti de verschillende boeken, die dc Nedcrlandsche radio-Iittcratuur
rijk is, valt over dc werking en dc inrichting van den omroepzender
niet zoo heel veel te vinden. Met de uitgave van dit werkje wordt
getracht, hierin op bescheiden wijze te voorzien en ondcrgctcekendc
hoopt, dat liet degenen, die zich voor de radiotechniek interesseeren
moge helpen, zich een indruk te vormen van hetgeen er tusschen
microfoon en antenne van het omroepstation zooal geschiedt.
De schrijver zegt dank voor dc welwillendheid, waarmede hem de
verschillende foto’s, die 't boekje illustreeren, ter beschikking werden
gesteld.
Amsterdam, Januari 1929.

G. vax Weekt.

INLEIDING.
Bij den radio-omroep stelt men zich tot taak, „draadloos” spraak
en muziek over te brengen van een dusdanige kwaliteit, dat de weer
gave aan de ontvangzijde onderhoudend is en de werkelijkheid zooveel
mogclijk benadert.
Hiermede is meteen het groote verschil aangegeven tusschen de
reeds vele jaren bestaande lijntelefonie en den modernen radioomroep, welke zich vrijwel van het begin af voor een uitgebreide
culturccle en artistieke taak zag gesteld. Onder den drang der groote
belangstelling in alles, wat met den radio-omroep verband houdt
hebben zich de vervolmakingen in de zendtecliniek voltrokken met
een snelheid, die verbazingwekkend mag heeten.
Aan de lijntelefonie stelt men geen artistieke cischen: daar wegen
andere belangen. Zeker is evenwel, dat er maar zeer weinige radio
luisteraars zouden zijn, wanneer de kwaliteit der omroepweergave
niet beter ware dan die der lijntelefonie. Dat men een telefonisch
gesprek kan verstaan, is voor een zeer groot deel te danken aan het
feit, dat men een woord maar voor een betrekkelijk klein gedeelte
behoeft te hooren, om de rest er bij te kunnen fantasecren. Bij het
dagelijksch gebruik van de telefoon geeft men zich daar zoo geen
rekenschap van, maar men merkt de tekortkomingen al heel spoedig,
wanneer het gaat om het overtelefonecren van namen, vreemde
woorden, enz., waar ons combinatievermogen ons in den steek laat.
Wat de oorzaak dezer verschijnselen is en hoe men bij de draadlooze
geluidsoverdracht die moeilijkheden tracht te ondervangen, zullen
we verderop zien.
In de omroeptcchniek maakt men voor de verbinding van den
zender met de ontvangtoestellen der luisteraars gebruik van z.g.
„cleetrische golven”, welke, evenals licht- en nog verschillende andere
soorten golven, op te vatten zijn als clhcrlrillingcn. Het geluid daaren
tegen, zooals we dat in het dagelijksch leven kennen als spraak of
muziek is géén ethertrilling: hiervoor dient voornamelijk de ons
omringende lucht als overdrachts-mcdium.
Bij de draadlooze overdracht van spraak en muziek moet door den
zender geluidsenergie in cleetrische golven worden omgezet. Deze
omzetting geschiedt in twee phasen; eerst worden de geluidstrillingcn
door een speciaal apparaat — de microfoon — in cleetrische stroomfluctuatics veranderd en deze dienen op hun beurt om de door den
zender opgewekte en door het antennesysteem uitgcstraalde energie
te beïnvloeden.

HOOFDSTUK I.
GELUSDSTRILLINGEN.

Grondtonen.
Wordt een stemvork aangeslagen, dan zullen de beenen daarvan
in beweging raken. Deze beweging deelt zich aan de omringende lucht
mede als een reeks verdichtingen en verdunningen, die zich verder
voortplanten, ons oor treffen en daarin een geluidsgewaarwording
doen ontstaan.
Neemt men een grooterc of een kleinere stemvork, dan zal de toon
lager, resp. hoogcr zijn dan in het eerste geval. Een grooterc stemvork
trilt namelijk langzamer dan een kleine en een langzame trilling
veroorzaakt een lagcren toon. Een normale stemvork, welke afgestemd
is op den normalen kamertoon aL maakt 435 trillingen per seconde.
Laat men dicnzclfden toon ontstaan door een vioolsnaar aan te
strijken, dan maakt die snaar eveneens 435 trillingen per seconde.
Voor de toonhoogte maakt het geen verschil of een snaar, dan wel
een stemvork of ander voorwerp het geluid voortbrengt, mits in
beide gevallen het aantal trillingen per seconde maar gelijk is.
Voor de uitdrukking „aantal trillingen per seconde” gebruikt men
gaarne het enkele woord frequentie.
Behalve de toonhoogte, die blijkens het bovenstaande recht even
redig is met de frequentie, onderscheiden wc ook de sterkte van het
geluid: deze is afhankelijk van de kracht, waarmede het voorwerp
aan het trillen wordt gebracht.
De toonhoogten, die door verschillende personen en muziek
instrumenten worden voortgebracht loopen, zooals te verwachten is,
voor alle gevallen nogal uiteen. Achterstaande tabel geeft aan, welke
de toon frequenties zijn, die op verschillende wijzen worden opgewekt.
Men ziet, dat verschillende muziekinstrumenten en stemsoorten al
een tamelijk groot trillihgsgcbied omvatten. Nu wil dat evenwel niet
zeggen, dat bij de muziek geen lioogerc tonen te pas komen en evenmin,
dat de bovengenoemde frequenties de hoorbaarheidsgrenzen voor het
mensclielijk oor afbakenen.
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Geluidsbron.

Orgel ..
Piano...
Cello ..
Clarinct
Viool...
Hobo ..
Fluit ...

Frequcntie-grenzen.

Muzikale grenzen.

b — d.

16 —8317
27.19 — 3480
64.60 — 1304
162.9 —2323
193.8 —2762
244.1 —1550
244.1 —2323

Bas .
Tenor
Alt
Sopraan

BWi
c — c.,
f — f2
c,
c3

80.31— 345.3
129.3 — 517.3
172.6 — 690.5
255.7 —1035

Spraak

fi —ga

Co —CG
Ag

;li

C — e3
c —d4
g — f4
h

§>3 •

1

345.3 —1550

I

Den laagstcn toon van het orgel — 10 trillingen per seconde —
nemen we nog niet als zoodanig waar: deze maakt op het gehoor den
indruk van een geruisch. Een trilling met een frequentie van 24 per
seconde is de laagste, die we „toon” noemen, i
De bovenste gehoorgrens — d. w. z. het vermogen om zeer hooge
tonen te kunnen hooren, is niet voor iedereen gelijk. Sommige personen
kunnen nog frequenties van 35.000—40.000 met het oor waarnemen;
bij andere daarentegen ligt die grens aanmerkelijk lager.
Nu komen deze zeer hooge frequenties bij de weergave van muziek
wel niet voor, maar van den anderen kant xlcnke men niet, dat het
muzikale frequentic-bercik reeds ophoudt bij de voor de meeste
instrumenten niet hoogcr liggende grens van ongeveer 4000.
Ieder instrument brengt namelijk behalve zijn grondtoon óók
tegelijkertijd nog trillingen van andere frequenties, met dikwijls zeer
hoog trillingsgetal, voort. Men noemt deze: boventonen of harmonischcn
en het vermogen, deze te produceeren, is voor elk instrument ver
schillend. Hieraan ontleencn de onderscheiden instrumenten hunne
karakteristieke eigenschappen en krijgt elk zijn eigen „kleur” of
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„timbre”, waardoor het b.v. mogelijk is, aanstonds een viool van een
fluit te onderscheiden, al geven beide ook een grondtoon van
dezelfde frequentie.
Alvorens hierop nader in te gaan, is het niet ondienstig eens te zien,
hoe men zich den vorm cencr enkelvoudige trilling zoude kunnen
voorstellen en tevens, hoe de harmonischcn daarmede verband houden.
Grafische voorstelling van trillingen.
Reeds werd op blz. 7 vermeld, dat een normale stemvork, die
afgestemd is op toon at, per seconde 435 trillingen maakt. Verondersteld
zij nu, dat die stemvork met het handvat stevig wordt vastgezet,
terwijl aan één der bcenen een klein potlood stiftje wordt bevestigd.
Verder bevindt zich juist onder dit stiftje een papierstrook, die gelijk
matig kan worden voortgetrokken.
Wordt de stemvork nu door een tik met een of ander voorwerp in
trilling gebracht, dan zullen beide bcenen
in beweging geraken en het staafje zal
op het zich voortbewegende papier een
golfvormigc lijn beschrijven. Een en
ander moge door fig. 1 verduidelijkt
Fig. l.
worden.
Stemvork.
De lijn, die door het stiftje beschre
ven wordt, is wat duidelijker voorgcstcld in fig. 2: de beweging
van het potloodstiftjc staat loodrecht op die van de papierstrook.
Het dik getcekcnde gedeelte stelt één complete trilling voor: in liet
bovenaangehaalde geval maakt de stemvork 435 van deze volledige
trillingen per seconde,;zoodat één complete heen- en weer-beweging
1 /435 deel van een seconde duurt. De weg T in fig. 2 wordt dus in
dat tijdvak afgclegd.
Welke lengte, het stukT heeft, m. a. w.: hoe groot de golflengte van
één zulk een trilling, welke 1 /435 seconde duurt, is, weten wc evenwel
nog niet. We dienen dasrom te onderzoeken, over welken afstand een
geluidstrilling zich per seconde voortbeweegt.
Die meting is door verschillende natuurkundigen verricht en heeft
men als resultaat gevonden, dat een geluidstrilling zich door de lucht
voortbeweegt met een snelheid van 331 meter per seconde.
Verondersteld zij nu, dat de proef met de stemvork nog eens her
haald wordt en wel op zulk een wijze, dat het papier met de juist-
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genoemde snelheid van 331 meter per seconde wordt voortbewogen.
Over een lengte van 331 meter zal het potloodstiftje dus 435 complete
trillingen beschrijven, zoodat gedurende het tijdsverloop T een weg
van 331/435 = 0.76 meter wordt afgelegd. De golflengte van een toon
van een frequentie 435 bedraagt dus 76 cm.
Nu moge hieraan dadelijk worden toegevoegd, dat voor muzikale
tonen van hoogerc of lagere frequentie de voortplantingssnelheid
dezelfde blijft. Stelt men de frequentie door ƒ, de golflengte door
en de voortplantingssnelheid door v voor, dan geldt steeds de volgende
vergelijking:
f X ?. = v.
Een dergelijke formule geldt ook voor de clectrischc golven, al
krijgt men dan ook met factoren van geheel andete orde te doen.

F

i

T

Fig. 2.
Enkelvoudige trilling.
Het is wellicht interessant, cens even de golflengten van een paar
muzikale tonen uit te rekenen. De laagste toon van een piano heeft
iets meer dan 27 trillingen per seconde; de golflengte bedraagt hier
voor dus 331/27 of ruim 12 meter. Voor den hoogsten toon (34S0)
wordt de golflengte 331/3480 of 9 centimeter.
In fig. 2 vindt men nog de maat A, welke aangeeft, welke grootte
de slingeringen van het stemvorkbeen hebben. Wordt de boven
beschreven proef eenigc malen herhaald, wsarbij men de stemvork
eerst zwak en vervolgens allengs sterker aanstoot, dan zal A een
maatstaf blijken te zijn voor de sterkte van het geluid, dat men bij
de proef kan waarnemen. A noemt men de amplitude der trilling.
Harmonische trillingen of boventonen.
Reeds is vermeld, dat een bepaalde toon — b.v. als die een fre
quentie 435 heeft — op elk instrument anders zal klinken. Wordt die
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toon op een piano aangeslagen, dan produceeren de ax-snaren niet
slechts trillingen van een frequentie 435, maar tevens nog verschillend'*
harmonischen van S70, 1305, 1740, 2175 en meer trillingen, overeen
komende met 2, 3, 4, 5 of meermalen de frequentie der grondtrilling.
Dit verschijnsel treedt bij elk type muziekinstrument op een bepaalde
wijze op, waardoor de klank voor elk karakteristiek wordt. Ware dit
verschijnsel niet aanwezig, dan zou het onmogelijk zijn, het eene
muziekinstrument van dat van een ander soort te onderscheiden,
Alleen $ een
stemvork
brengt, mits niet te hard
aangeslagen, een zuiveren,
enkelvoudjgen toon voort,
dien men grafisch kan voor
stellen, zooals in fig. 2 ge
daan werd. Andere instrumenten daarentegen producecren klanken of gcruischcn,
die uit een complex van
dikwijls zeer
meerdere
vele — enkelvoudige trillin
gen bestaan. .De grondfrequcntic bepaalt echter de
hoogte van den toon, dien
men hoort.
De trillingsvorm van ver
Fig. 3.
schillende klanken is uiterst
Resultante van 3 enkelvoudige
samengesteld, maar niette
trilliugen, welker frequentio's
min kan zelfs de meest
zich verhouden als 1:3:5.
gecompliceerde trilling wor
den teruggebracht tot een reeks enkelvoudige trillingen. De verhouding
tusschen de frequenties van grondtoon en harmonischcn is altijd zeer
eenvoudig. (1:2; 1:3; 1:4; 1:5, enz.)
Een niet al te ingewikkeld voorbeeld moge verduidelijken, hoe
b.v. een klank kan worden samengesteld uit drie enkelvoudige tonen,
welker frequenties zich verhouden als 1 : 3 : 5. Dit voorbeeld zou
dus kunnen dienen als analyse van een of andere geluidsbron, die
behalve den grondtoon tevens nog de 3e en 5c harmonische trillingen
voortbrengt (fig. 3). De enkelvoudige tonen ziet men als 1, 2 en 3
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aangegeven; de algebraïsche som dezer trillingen geeft den vorm van
den resulteerenden klank.
Ter illustratie mogen eenigc voorbeelden gegeven 'worden van
samengestelde trillingen, welke ontleend zijn aan een artikel van
K. W. Wagner in de „E.T.Z.” J)
Als eerste voorbeeld ziet men de zeer samengestelde trilling van
den door. een klarinet voortgebrachten toon. De middelste lijn geeft
aan, welke harmonischen de klarinet produceert en welke sterkte die
ten opzichte van elkander en van den grondtoon hebben. (Fig. 4).
Fig. 5 geeft een dergelijk voorbeeld voor een hobo: de boventonen
treden hier op een geheel andere wijze op, vergeleken bij het vorige
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Fig. 4.
Trillingsvorm van een klnrinettoon.
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Fig. 5.
Trillingsvorm van een liobotoon.

geval. Bij een klarinet treden n.1. 14 harmonischen op, bij een hobo
daarentegen 12. Worden beide instrumenten aangeblazen met toon
a15 welks frequentie, zooals we reeds zagen, 435 is, dan krijgt men voor
beide gevallen1 voor de hoogste harmonischen frequenties van 0090
en 5220. Tevens kan aan de hand der beide figuren worden waar
genomen, dat de energie, waarmede de verschillende harmonischen
te voorschijn komen, zeer verschillend kan zijn. Bij de klarinet be
vatten de 8e, 0e cn 10c harmonischen ongeveer de helft der totale
geluidsenergie; bij de hobo nemen de 4e cn 5c boventoon samen zelfs
ongeveer f deel daarvan voor hunne rekening. De energie van den
eigenlijken grondtoon steekt daar wel zeer sterk tegen af.
Bij een fluit heeft men daarentegen juist het omgekeerde: daarbij
*) „Elektrotechnische Zeitschrift” jaarg. 1924, blz. 451.
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is de grondtoon veel sterker dan de harmonische». liet grootste aantal
boventonen wordt wel door de waldhoorn voortgebracht, n.1. niet
minder dan 30.
Behalve van het type muziekinstrument is het optreden van
harmonischen nog afhankelijk van verschillende andere factoren;
zoo b.v. van de wijze, waarop het instrument bespeeld wordt, alsmede
van den aard der materialen, waaruit het is vervaardigd.
Met de mcnschelijke spraak is het juist zoo gesteld. Reeds werd in
het op blz. 8 gegeven tabelletje vermeld, dat de grondfrequenties
hiervoor gelegen zijn tusschen 345 en 1550.
Maar ook hierbij treden weer harmonisclien op en voor een goede
verstaanbaarheid van het gesprokene zijn deze onontbeerlijk. Zou
men bij wijze van proefneming de harmonisclien op de een of andere
wijze onderdrukken en zich tot de juist ge
noemde frequentiegrenzen bepalen, dan zou
het gesprokene zeer onduidelijk, zoo niet onver
staanbaar worden.
De frequenties van de boventonen der klin
Fig. 6.
kers loopen tot ongeveer 0000; die der mede
Trilliugsvorm van
klinkers gaan nog veel hooger, waarbij de S
klinker „ A.'} (man
de kroon spant met een trillingsgetal van
nenstem). De fre
ruim 9000.
quentie van den
De weergave van deze zeer uiteenloopendc grondtoon ia 204.
frequenties is niet alleen noodzakelijk om een
welluidend resultaat te krijgen, maar worden, zooals zoo juist
reeds werd aangevoerd, de boventonen meer of minder onder
drukt, dan lijdt hierdoor zelfs de verstaanbaarheid in niet geringe
mate. Men heeft dienaangaande proeven genomen met speciaal
voor dit doel ontworpen apparaten: werden bij het spreken de
frequenties boven 1430 onderdrukt, dan werd niet minder dan
35 % van het gesprokene verkeerd verstaan. Bij weglating der fre
quenties boven 2550 bleken nog 11 % fouten te worden gemaakt,
terwijl bij onderdrukking van de frequenties boven 4780 nog 2 %
van het gesprokene aanleiding tot vergissingen gaf
Als voorbeeld voor den zeer samengestclden trillingsvorm der
mcnschelijke spraak moge fig. G dienen, welke de letter a — door een
mannenstem uitgesproken — weergeeft.
Uit het bovenstaande moge blijken, dat de vorm van geluids-
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trillingen zeer gecompliceerd kan zijn en dat bij de draadlooze telefonie
een zeer groot frequentie-bereik — liggende tusschcn ongeveer 30
en 10.000 — voldoende natuurgetrouw dient te worden gereprodu
ceerd. Bij de bespreking der modulatie van den omroepzendcr zal
hierop nog nader worden teruggekomen.

Omroepzender van den N.D.0. te Huizen.
Gezicht op het zendgebouw en den noordelijken antennemast.

HOOFDSTUK II.
ELECTRISCHE GOLVEN.
Zooals reeds terloops werd aangestipt, maakt men in de radio
techniek — en dus ook bij den omroep — gebruik van clcdrischc
golven. Deze golven planten zich voort door een hypothetische midden
stof, welke men de ether noemt en waarvan men aanneemt, dat zij
de geheelc wereldruimte vult. De ether vervult dus dezelfde functie
ten behoeve der electrische golven, als de lucht voor de geluidstrillingen.
De snelheid, waarmede electrische golven zich voortplanten is
dezelfde als die van het licht — óók een cthertrilling — en bedraagt
bijna 300.000 km per seconde; een afstand, gelijk aan 7i-maal de
omtrek der aarde.
Gedempte trillingen. Proeven van Hertz.
De Duitsche geleerde Hertz was de eerste, die in 1887 electrische
golven opwekte met behulp van een
inrichting, welke in fig. 8 schematisch A
C D
B
tO O-t
is aangegeven.
Twee metalen platen A en B zijn
bevestigd aan de kogels C en D, die
samen een vonkbntg vormen en ver
bonden zijn aan dc uiteinden der secun
Gó
óp
daire wikkeling van een Rhumkorffinductor. Hierdoor worden dc geleiders
A en B geladen tot een spanning die
hoog genoeg is, om de luchtruimte
tusschen C en D onder vonkvorming
Fig. 8.
te overbruggen. Wanneer dit gebeurt,
Oscillator van Hertz.
gaat tusschen beide geleiders een
stroom over welke uiterst kort duurt, maar vrij sterk is. Doordat het
stelsel een geringe weerstand heeft, geschiedt dc ontlading op
zulk een wijze, dat één der electroden als het ware een teveel aan
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electriciteit krijgt: de lading vloeit nu terug in de tegenovergestelde
richting. Dit herhaalt zich meerdere malen, doch iedere keer is de
stroom zwakker. Op deze wijze treedt tusschen C en D een slingerende
ontlading op. Als resultaat hiervan ontstaat een reeks electrisclie
golven, welke zich, met het stelsel ABCD als uitgangspunt, naar alle
richtingen in de ruimte voortplanten. De weerstand in het systeem
veroorzaakt echter een snel uitsterven der trillingen: het op- en
neergaan der lading houdt vrij spoedig op, met andere woorden: de
ontlading is sterk gedempt.
Nadat de door een vonk opgewekte slingeringen zijn uitgestorven,
krijgt de vonkbrug C—D weer de oorspronkelijke hooge weerstand,
totdat de inductor de platen A en B opnieuw oplaadt tot een spanning,
welke hoog genoeg is, om wederom een ontlading te doen optreden.
Iedere vonk veroorzaakt een reeks slingeringen, waarvan de duur
bij de proeven van Hertz slechts een onderdeel bedroeg van den tijd

Fig. 9.
Gedempte trillingen.
•

welke tusschen twee vonkontladingen verstrijkt. Wekt men op deze
wijze electrisclie golven op, dan hebben zij dus ten eerste geen con
stante amplitude, terwijl er tusschen twee ontladingen een betrekkelijk
zeer geruime tijd verloopt, gedurende welken geen electrisclie golven
Avordcn geproduceerd. Schematisch is een cn ander voorgesteld in
fig. 9.
Bekend mag worden verondersteld, dat electrisclie golven in het
algemeen niet dan na gelijkrichting waarneembaar zijn. Na dc gelijkrichting — waarvoor men als eenvoudigste hulpmiddel een kristal
zou kunnen toepassen — kunnen zij b.v. met behulp van een telefoon
hoorbaar worden gemaakt.
Ongedempte trillingen.
Aanstonds zal liet duidelijk zijn, dat dc in fig. 9 voorgestelde
gedempte trillingen als ovcrdrachtsmiddcl voor den omroep niet te
gebruiken zijn. Vooreerst is de energie niet constant, daar de amplitude
van elke ontlading snel afneemt. Verder zullen al die ontladingen
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na gclijkrichting zelf een toon in de telefoon veroorzaken, welks
frequentie afhankelijk is van het aantal ontladingen per seconde,
liet is dan ook voor de hand liggend, dat voor een omroepzender
een ander type electrische golven vcreischt wordt: de amplitude van
de electrische energie, die door
den zender wordt opgewekt,
moet constant zijn, terwijl er
ook geen onderbrekingen in
mogen voorkomen. Inplaats
Fig. 10.
van de gedempte golven maakt
Ongcdempte trilling.
men bij den omroep dan ook
gebruik van ongedempte electrische trillingen (fig. 10). Welken
vorm deze trillingen krijgen, wanneer zij door muziek of liet gesproken
woord beïnvloed zijn, zal in hoofdstuk III worden nagegaan: voor
het oogenblik moge alleen de eisch, dat een omroepzender in de
eerste plaats ongedempte electrische golven moet kunnen produceercn,
beschouwd worden.
Op blz. 10 werd reeds vermeld, dat de betrekking
f X /. = v
ook voor electrische trillingen geldt. De voortplantingssnelheid is hier
echter veel grooter, n.1. zooals reeds werd aangegeven, 300.000 km
per seconde. De golflengte is bij telcfoniczendcrs — om later te ver
klaren redenen — vrijwel steeds minder dan 3000 meter; voor telegrafiezenders gebruikt men echter golflengten tot 25000 meter lengte.
De kleinste golven, die men bij het radio-verkeer — en ook bij den
omroep — tegenwoordig toepast, hebben een lengte van om en nabij
10 meter. Wellicht zal men spoedig nog kortere golven praktisch
gebruiken.
Aan de hand van de formule is het dus gemakkelijk te berekenen,
dat een electrische trilling met een golflengte van 300 meter een
frequentie heeft van één millioen. Bij 3000 meter is de frequentie
100.000; bij 10 meter 30 millioen.
Men ziet, dat men bij de electrische golven met zeer lioogc trillings
getallen te doen krijgt: hierbij vergeleken zijn de frequenties die bij
de weergave van spraak en muziek optreden of het periodental van
de electrische energie onzer centrales laag te noemen. Beide categorieën
trillingen komen in de radiotechniek veel voor en daarom spreekt
OMROEPZENDER.
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men bij frequenties beneden 10000 van laag- of audio-Jrequente- en
bij trillingsgetallen boven 10000 van hoog- of radio-frequcnlc trillingen.
Opwekking van ongedempte golven.
Reeds lang vóór het ontstaan van den omroep en zelfs vóór de
uitvinding der draadloozc telefonie bestonden er verschillende me
thoden voor het opwekken van ongedemptc electrische golven, welke
allengs zeer vervolmaakt zijn en die bij radiotelcgraficzcndcrs nog
steeds worden toegepast. Bekend zijn o. a. de machine- en boogzenders, zooals die b.v. resp. te Kootwijk en in het Indische station
op den Malabar worden toegepast. Voor tclcfonie-doeleindcn hebben
deze systemen weinig toepassing gevonden en maakt men voor de
opwekking van de voor een omroepstation benoodigdc hoogfrequente
energie tegenwoordig zoo goed als uitsluitend gebruik van dric-clccirodenlampen.
Met behulp van de drie-elcctrodenlamp kunnen electrische trillingen
worden opgewekt van elke practisch voorkomende frequentie; de
andere methoden kunnen daarentegen niet meer worden toegepast,
wanneer de golflengte minder dan ongeveer 300 meter moet bedragen.
Verder is de met behulp van de drie-elcctrodenlamp opgewekte
energie uiterst constant.
Zooals den luisteraar bekend is aan de hand van de ervaringen,
die hij met zijn radiotoestel opdoet, kan de drie-electrodenlamp ver
schillende functie’s verrichten: een lamp kan werken als hoog- of
laagfrequcntversterkcr, als detector en ook als generator. Deze laatste
functie is bij een ontvangtoestel al zeer ongewenscht: genereert een
lamp in het toestel van een luisteraar, dan is, zooals wel iedereen
ooit heeft ondervonden, het radio-genot voor hemzelf en voor zijn
buren-luisteraars ver te zoeken.
liet generecren van de drie-elcctrodenlamp — hoe ongewenscht
ook bij een ontvangtoestel — is een bij den telefoniezcnder onmis
bare *) eigenschap, zoodat het niet ondienstig is om eens na te gaan,
hoe dit generecren door de lamp eigenlijk geschiedt.
De lampgenerator.
Het in fig. 11 afgebeelde principe-schcma geeft een eenvoudige
Behalve bij zenders met kristal-sturing. (Zie blz. 26).
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inrichting voor liet opwekken van ongedempte electrische trillingen
en vormt den grondslag voor bijna elk type lampzender.
Wanneer de glocidraadschakelaar S gesloten wordt, zal de glocidraad
electronen uitzeilden en deze zullen de anode treffen. Hierdoor zal
een anodestroom optreden van P naar den glocidraad G door spoel
Lx en terug naar de negatieve pool van den gclijkstroombron B,
waarvoor men zich b.v. een anodebatterij kan denken. Deze stroom
is geheel constant.
Rondom spoel Lx vormt zich een magnetisch veld, dat eveneens
onveranderlijk is, daar immers een constante anodestroom veronder
steld werd. Op het moment echter, dat schakelaar S gesloten wordt,
zal de vorming van het magnetische veld om spoel Lt ook een stroom
in L2 veroorzaken, zoodat tusschen
B
de uiteinden dezer spoel een span
ningsverschil zal optreden. Dit is een
normaal inducticvcrschijnscl, zooals ***
er in de clectrotcchniek vele worden
toegepast.
La
Wanneer nu de spoelen zoodanig
zijn gewikkeld, dat L2 boven een
positieve en onder een negatieve
spanning krijgt, dan zal liet aan de
Fig. 11.
Eenvoudige lampgenemtor.
bovenzijde verbonden rooster een
positieve lading aannemen. Men weet,
dat daardoor de anodestroom grooter zal worden, zoodat deze,
spoel Lj passeerende, rondom deze laatste een wéér wat sterker
veld vormt. Die verandering wordt wederom op L» geïnduceerd,
zoodat het rooster nog weer wat meer positief wordt en het gehecle
proces zal zich blijven herhalen, totdat een evenwichtstoestand be
reikt wordt welke afhankelijk is van de karakteristieken der lamp
en den weerstand der stroomkringen.
Op het oogenblik, dat die evenwichtstoestand bereikt is, heeft de
plaatstroom een constante waarde aangenomen: de roosterspanning
zal daarna tot nul dalen. Door het verminderen van de rooster
spanning daalt ook de anodestroom: men heeft hier nu juist het
omgekeerde van zooeven. De plaatstroom is dus grooter dan normaal,
wanneer het rooster positief is; daarentegen kleiner dan normaal,
wanneer het negatief is geladen. Met andere woorden: de anodestroom
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zal afnemen tot een zeker punt, waarbij geen verandering in de
roostcrspanning meer optreedt. Daarna krijgt men hetzelfde in om
gekeerde richting.
De plaatstroom zal dus regelmatig toe- en afnemen met een fre
quentie, welke bepaald wordt door de in de keten aanwezige waarden
van capaciteit en zelfinductic ol' korter gezegd: de afstemming. Door
juiste keuze van de afstemming kan men met een dergelijkc inrichting
wisselstroomen van alle frequenties, gelegen tusschen de laagst hoor
bare en de hoogste, die in de radiotechniek worden toegepast, opAvekken. De energie voor de opwekking dezer trillingen Avordt bij
de in fig. 11 afgebceldc inrichting geleverd door den gclijkstroombron B. Bij een genereerenden ontvanger levert de anodebatterij of
het plaatspanningsapparaat die energie: bij een zender past men er,
zooals later bcschrcA’en zal Avorden, groote machines of gelijkrichters
AToor toe, die een stroom van A-celal zeer hooge spanning leveren.
Men zal inzien, dat men het Afschijnsel Avillekeurig lang kan doen
A-oortdurcn: de lamp blijft generecren, zoolang de toestand stationnair
Avordt gelaten. De door de lamp opgeAvekte hoogfrequente energie is
dus zui\?cr ongedempt, geheel constant en A-oldoct derhalve aan de
cischen, die op blz. 17 gesteld Averden.
Uit de hierboA'en gegCA'en A'erklaring blijkt, dat niet alleen het
rooster den anodestroom be'nwloedt, doch tevens Averkt de anodekring Avcer terug op het rooster, Avaardoor het generecren der lamp
blijft A'oortdurcn: de plaatkring is op den roosterkring leruggckoppcld.
De uitvinding der terugkoppeling — Avelkc omstreeks 1012 tegelijker
tijd door den Amerikaan Armstrong en den Duitschcn geleerde
Dr. Meissner Avereldkundig Averd gemaakt — is voor de radiotechniek
A'an zeer groot belang gcAvecst. IIoeAvel men ontvangers, zooavcI als
zenders kan bomven, zonder daarbij gebruik te maken van het tcrugkoppcl-principc, zou men zonder die uitvinding den omroep in zijn
tegemvoordigen vorm niet kennen.
Stelt men de in fig. 11 afgebeelde schakeling samen en laat men
de lamp generecren, dan zal men met een in hetzelfde A'crtrck op
gesteld gcncrccrend ontvangtoestel de uitgezonden energie Avaarncembaar kunnen maken. In de praktijk A^erlangt men A^an een
zender natuurlijk een zoo groot mogclijkc uitstraling en daarom
Avorden de spoelen van fig. 11 gekoppeld met een andere spoel, die
aan een antennesysteem is verbonden.
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Fig. 11 wordt hieronder nog cens gegeven en wel op zulk een wijze
geteekend, dat de einden van de spoelen Lr en L2, die aan den gloeidraad verbonden zijn, zich zoo dicht mogclijk bij elkander bevinden
(Fig. 12). De antcnncspocl, waarvan zoo juist sprake was, is gestippeld
geteekend en is inductief gekoppeld met den anodekring, waaraan
de uit te stralen energie ontleend wordt.
Er bestaat geen bezwaar, om de koppeling tusschen de twee laatst
genoemde spoelen zoo vast mogelijk te maken en hen als het ware
te doen samenvallen. Dit wordt bereikt, door slechts één spoel te
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Fig. 12.
Lampgenerator, gekoppeld niet
een antenne.

Fig. 13.
Eenvoudig zenderschema.

gebruiken, waarop de antenne wordt afgetakt. Ook L2 is niet anders
dan een voortzetting van Ll9 zoodat inderdaad met één spoel kan
worden volstaan. Men krijgt dan het schema, dat in fig. 13 is afgebccld.
De afstcmcondcnsator uit fig. 11 is vervallen, aangezien de roostcrkring aftakbaar gemaakt is, om de beste afstelling te kunnen ver
krijgen. Ook de anodeaftakking kan worden verzet en hetzelfde is
het geval met de antenne, zoodat alle kringen regelbaar zijn (A:
antenne-, B: anode- en C: roosterkring).
Nu is in fig. 13 de anodespanningsbron — waartoe een batterij
werd gekozen — aan de negatieve zijde via de spoel aan den gloeidraad
verbonden. Dit heeft in de praktijk veel bezwaren, zoodat altijd de
negatieve pool van den hoogspanningsgencrator direct aan aarde
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wordt verbonden, zooals in fig. 14 is aangegeven. Men ziet daar
tevens een smoorspocl tusschen anode en batterij geschakeld welke
moet verhinderen, dat de hoogfrequente energie, die door de lamp
wordt opgewekt, via de batterij naar aarde wordt afgevoerd in plaats
van door de antenne te worden uitgestraald. Verder is bij deze scha
keling ook een blokkeeringscondensator tusschen anode en spoel
noodzakelijk, omdat anders de anodebatterij kortgesloten zoude zijn.
Voor de hoogfrequentenergie vormt deze condensator evenwel geen
beletsel.
Deze zeer eenvoudige schakeling wordt in de radiotechniek veel
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Fig. 14.
„Hartley” of driepuntsschenia voor een zender.
toegepast en staat bekend als het z.g. „Hartley”- of „driepunts”schema.
Op nog verschillende andere wijzen kan men hetzelfde resultaat
verkrijgen, terwijl in elk schema natuurlijk vele variaties kunnen
worden aangebracht. Met de bespreking der bovenaangehaalde
principe-schakeling moge hier evenwel worden volstaan.
Gebruik van inductieve antennekoppeling.
Hoewel de in fig. 14 afgebeelde schakeling verschillende voordeelen
biedt, heeft zij toch ook bezwaren. Zoo zal het b.v. moeilijk blijken,
de golflengte constant tc houden, doordat het antennesysteem in
directe verbinding staat met den lampkring. Hangen de antenne
draden eens wat meer of minder strak, of worden zij door den wind
heen en weer bewogen, dan zal hierdoor de capaciteit van den antenne-

23

kring ■worden gewijzigd. Deze verandering zal de door de lamp op
gewekte frequentie beïnvloeden en een „slingeren” van de golflengte
der door de antenne uitgestraalde energie veroorzaken. I-Iet is dus
zaak, de met den lampgenerator in directe verbinding staande kringen
wat meer onafhankelijk te maken van de antenneketen, hetgeen men
kan bereiken door toepassing van een los gekoppeld systeem. Een
voorbeeld van een dergelijkc schakeling is gegeven in fig. 15.
Men zal bemerken, dat in bovenstaand schema een losgckoppeldc
roosterkring is toegepast, terwijl hierin tevens een lekweerstand is
opgenomen, om het rooster negatief ten opzichte van den gloeidraad
te maken. Voor een gemakkelijkc instelling verdient het soms aan-
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Fig. 15.
Eenvoudige zender met inductief gekoppelde rooster- en antennekring.
beveling, den roosterkring af te stemmen, waartoe de condensator
Cj wordt aangebracht.
In den hoogfrequentkring is een condensator C2 opgenomen, welks
grootte in verband met de afmetingen van spoel L2zóó wordt gekozen,
dat de trillingstijd van dit systeem overeenkomt met de golflengte,
waarmede de zender moet werken. Bij een omroepzender, die steeds
op écn golf werkt, is deze kring doorgaans niet regelbaar. De antenne
kring is met den primairkring L2 los gekoppeld, zoodat een eventueele
toevallige verandering in de afstemming van deze keten veel minder
invloed op den lampkring zal hebben dan bij de in fig. 14 gegeven
schakeling.
Om den antennekring precies met den primairkring in afstemming
te kunnen brengen wordt nog een variometer V tusschengeschakeld,
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terwijl ter meting van de nitgestraalde energie een ampcrcmetcr in
den antennekring wordt opgenomen. Ter regeling van de sterkte der
terugkoppeling en van de uitgestraalde energie is de koppeling tusschen Lt en L2 eenerzijds en L2 en L3 anderzijds instelbaar.
Dit is een in de praktijk veel toegepaste schakeling.
Harmonische Trillingen.
Op blz. 11 werd vermeld, hoe bij het opwekken van een gcluidstrilling vrijwel nooit de grondtoon alléén wordt voortgebracht: steeds
treden meer of minder boventonen of harmonischen op. Bij het op
wekken van • ongedempte electrische golven kan dit eveneens ge
beuren: slechts een gedeelte der energie wordt dan op de grondfrequentic uitgcstraald, terwijl de rest verdeeld is over golflengten,
die 1/2, Va, l/4i Vs of nog kleiner gedeelte van die der grondgolf bedragen.
De lezer zal dit verschijnsel ongetwijfeld zelf meermalen hebben
kunnen constatceren; er zijn verschillende omroepzenders, die men
vooral op de derde harmonische (1/3 der grondgolf) goed kan hooren.
Begrijpelijkerwijze is het optreden van harmonische golven om
verscheidene redenen ongcwcnsclvt: men denke slechts aan de storing
met andere zenders, die hierdoor wordt veroorzaakt, terwijl het
natuurlijk niet in de bedoeling ligt, dat een gedeelte der energie wordt
uitgcstraald op golflengten, waarop de toestellen der luisteraars niét
zijn afgestemd. Men kan aan dit bezwaar tegemoetkomen door ge
bruik te maken van een z.g. „stuurlamp”-systecm of door toepassing
van een z.g. „kristal-oscillator”.
Zenders met stuurlamp.
Bij toepassing van het stuurlamp-principe laat men de zendlamp,
die de door de antenne uitgestraalde energie levert, niet zelf genereeren: liet opwekken der grondfrequentie geschiedt met behulp van
een aparte, kleinere lamp welker kringen zóó zijn voorzien, dat zij
alleen de gewcnschte grondfrequentie — zonder cenige harmonischen — opwekt. De grootere lamp genereert, dan, gelijk gezegd,
niet zelf doch dient enkel als hoogfrequentversterker der door de
stuurlamp opgewekte energie. Deze hoogfrequentversterking is geheel
analoog met het principe, zooals men dat in een ontvangtoestel ter
versterking van de teekens vóór de gelijkrichting toepast.
Hoewel dus de li.f. lamp de antenne-energie levert, zal dit niet
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kunnen geschieden, tenzij de stuurlamp genereert: draagt men der
halve zorg, dat de door de stuurlamp opgewekte energie voldoende
zuiver is, dan zal dit met de uitgestraaldc energie eveneens het geval
zijn. Wc weten, dat een als versterker gebruikte lamp de spanningswissclingcn tusschen rooster en glocidraad in den anodekring gelijk
vormig doch met grootcre amplitude weergeeft. Bij een stuurzendcr
brengt men dus de door de stuurlamp opgewekte energie naar het
rooster der h.f. lamp, welker anodekring dan op de normale wijze
met een antennesysteem kan worden gekoppeld.
Fig. 10 geeft van een en ander een eenvoudig schema. Het dik
getcckende gedeelte is de stuurkring, waarin energie van de vereischte
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Fig. lfi.
Zender met stuurlamp.

frequentie — welke bepaald wordt door de waarden van Lj—C\ —
wordt opgewekt door de stuurlamp I. Voor den stuurkring is hiel
de reeds genoemde driepunts-schakcling gekozen. De stuurlampenergie wordt met behulp van een spoel L3, welke met Lt gekoppeld
is, overgedragen naar liet rooster der h.f. lamp (II), die haar energie
afgeeft aan den algestemden kring L2—C2, welke met het antenne
systeem is gekoppeld. De gloeidraad-en anode-voedingsbronnen zijn
duidelijkheidshalve weggelaten.
In de praktijk past men veelal niet slechts één trap h.f. versterking
toe, zooals in Fig. 1G gedaan werd, maar gebruikt men meerdere
lampen of lampgroepen achter elkander. De stuurlamp heeft steeds
een vrij klein vermogen; welke verhouding men voor de opeenvolgende
trappen kiest is een factor, die van verschillende omstandigheden
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afhankelijk is. Als voorbeeld moge de zcndinstallatie van Daventry Jr.
(5 GB) aangehaald worden: daar heeft de stuurlamp een vermogen
van 50 watt; dat van den len h.f. versterker is 150 watt en van den
2cn h.f. versterker 4 kilowatt, terwijl liet vermogen van de derde
en laatste trap kan wisselen tusschen 10 en GO kilowatt1). De sche
matische voorstelling van dezen zender vindt men op blz. 78.
De kristatoscillator.
Sommige kristalsoorten hebben de eigenschap een clectrische
lading aan te nemen, wanneer zij worden samengedrukt of uitgerekt.
Worden zij daarentegen in een elcctrisch veld geplaatst dan zal een
geringe vormverandering van het kristal hiervan het gevolg zijn.
Laat men het kristal een mechanische trilling maken, dan zal het
een kleine wisselspanning opwekken, terwijl het bij plaatsing in een
wisselend elcctrisch veld ook zelf zal gaan trillen. Kwarts is een
materiaal, dat bovengenoemde eigenschappen in uitgesproken mate
bezit.
De frequentie, waarmede een kristal oscilleert is voornamelijk
afhankelijk van de dikte. Door het op de juiste maat te slijpen, heeft
men derhalve de golflengtewaarde der opgewekte energie in de hand.
De golflengte wisselt voor bepaalde soorten tusschen ongeveer 100
en 200 meters per mm dikte.
Het uitkiezen van het materiaal dient met veel zorg te geschieden:
het slijpen is eveneens een zeer nauwkeurig werk. De diameter van
het platte kristalplaatjc komt er, wat de werking betreft, niet zoo
zeer op aan: deze bedraagt doorgaans ongeveer 2 a 2i cm. Een der
gelijk kristal wordt nu vastgezet tusschen twee koperen plaatjes; het
geheel wordt stofdicht gemonteerd in een doosje van eboniet of ander
materiaal, dat van twee stekerpennen of aansluitklemmen is
voorzien.
De kristaloscillator wordt geschakeld in den roosterkring van de
eerste lamp. De roosterspanningsvariaties worden teweeggebracht
door de wisselspanning, welke door het kristal wordt opgewekt. De
energie, die benoodigd is, om het kristal te doen oscilleeren wordt
aan den plaatkring ontleend. Men ziet derhalve, dat de kristaloscillator
in dc plaats treedt van de stuurlamp: de achter het kristal geschakelde
*) „AVireless World” 20-6-’27. blz. 69.
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lampen doen niets anders, dan de energie telkenmale hoogfrequent
versterken.
,
Vooral bij zenders voor korte golven wordt de kristaloscillator
tegenwoordig veel toegepast.
Gloei- en anodesfroombronnen.
In de tot dusver gegeven schema’s werd voor de anodevoeding
ecnvoudighcidshalvc steeds de aanwezigheid van een anodebatterij
verondersteld. Voor een kleinen zender, waarbij een niet al te hoogc
spanning wordt toegepast, is een dergelijke batterij — in den vorm
yan een groot aantal in serie geschakelde accumulatoren — inderdaad
ook wel bruikbaar. Bij zenders van een eenigszins aanzienlijk ver
mogen geeft de toepassing van een accumulatorenbatterij echter
aanleiding tot bezwaren: het onderhoud vcreischt veel zorg; de
elementen dienen uiterst zorgvuldig geïsoleerd te worden, terwijl
ook het laden vrij tijdroovend is. Bij omroepzenders gebruikt men
dan ook zoo goed als nooit anodebatterijen voor de anodevoeding
— tenzij voor versterkers — maar past men lioogspannings-gclijkslroonulynamo's dan wel gelijkrichters toe.
De hoogspanmngsdynnmo's, die soms voor de anodevoeding worden
gebruikt, verschillen in beginsel in niets van de normale dynamo’s,
die in de elcctrotechniek voor andere doeleinden toepassing vinden.
Alleen wordt er natuurlijk vooral zorg voor gedragen, dat de door
de machines afgelcverdc stroom zoo zuiver mogelijkc gelijkstroom
is, daar iedere kleine onregelmatigheid in de anodevoeding zich bij
de telefonie-weergave zal doen gelden.
Anodevoeding door middel van gelijkrichters is een zeer veel ge
volgde methode. Zulk een gelijkrichter is in beginsel geheel analoog
met het plaatstroomapparaat, dat men tegenwoordig bij vrijwel
eiken ontvanger aantreft. In verband met de veel grootere hoeveelheid
energie, die voor de voeding van een zender noodig is, zijn de afme
tingen van de ondcrdeelen, waaruit zulk één gelijkrichter bestaat
(lampen, transformator, condensatoren) natuurlijk naar verhouding.
De primaire electrische energie van een oniroepstation zal in zeer
veel gevallen afkomstig zijn van electrische centrales die, zooals men
weet, tegenwoordig vrij algemeen driephasen-wisselstroom leveren bij
een spanning, die meestal 380 volt bedraagt tusschen de phasen
onderling en 220 volt tusschen een pliase en aarde. De voor een
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zender benoodigdc anodespanning heeft — vooral bij grooterc ver
mogens — een veel hoogere waarde: moderne zendlampcn werken
met een anodespanning van 10000 volt en meer. De van liet clcctrischc
net afkomstige stroom wordt daarom eerst gevoerd naar een trans
formator, die de spanning op de vereischte waarde brengt. De uit
einden van de secundaire wikkeling voeren elk naar een gclijkrichllamp.
die den stroom slechts in cén richting doorlaat: bij een frequentie van
50 perioden per seconde — hetgeen
voor de meeste clcctrischc centrales
gebruikelijk is —: levert elke lamp per
seconde 50 gelijkstroomstooten; de
drie lampen samen dus 150. Fig. 17
moge dit verduidelijken.
De lezer is ongetwijfeld bekend
met het feit, dat men bij Jampgelijkrichters enkele en dubbele gelijkrichting kan toepassen; zoo worden
b.v. voor accugelijkrichters en plaatstroomapparaten beide methoden wel
gebruikt. Dat een dergelijk toestel
veelal slechts één lamp bezit, behoeft
nog niet met alle zekerheid een aan
wijzing te zijn, dat het apparaat met
enkele gelijkrichting werkt: veelal
w
“
bevatten dergelijkc lampen twee ano
1den, die elk aan een uiteinde der
i
secundairwikkcling van den voedingsI
transformator zijn verbonden: beide
Fig. 17.
Drie-phnsen enkele gelijkrichtiog. helften van den ecnphascnwisselstroom, dien men het apparaat tocvoert, worden dan door één lamp gelijkgericht.
In fig. 17 kan men zien, dat slechts aan één zijde van elk der
secundairwikkelingcn een gelijkrichtlamp verbonden is: dit systeem
geeft dan ook enkele gelijkrichting der drie phasen. Toepassing van
dubbele gelijkrichting is ook hier evenwel zeer goed mogelijk en levert
in verband met het verkrijgen van een zoo zuiver mogelijken gelijk
stroom voordooien op. Elk van dc secundairwikkelingcn a, b en c
uit fig. 17 wordt daarom van een middenaftakking voorzien, zoodat
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thans aan de beide uiteinden der wikkelingen een lamp is verbonden
(fig. 18). In dit geval leveren de lampen per seconde dus 800 gclijkstroomstooten, wederom uitgaande van de veronderstelling, dat voor
de primaire voeding dric-phascnwissclstroom van 50 perioden per
seconde werd gebruikt.
Zooals in liet schema is aangegeven, vormen de gloeidraden de
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Fig IS.
Drie-phason dubbele gelijkrichfciug.
positieve- liet sterpunt der transformatonvikkelingen de negatieve zijde
van het gclijkriclitsystccm.
Zoowel in fig. 17 als in fig. 18 kan men zien, dat de door de lampen
afgclcvcrdc gelijkstroom periodieke onregelmatigheden vertoont, die
veroorzaakt worden door het wisselende karakter van de aan de
lampen toegevoerde energie. Om die onregelmatigheden op te heffen
wordt gebruik gemaakt van een filtersysteem, bestaande uit smoorspoclcn en condensatoren — ook al weer van analoge constructie als
men bij plaatstroomapparatcn aantreft — met behulp waarvan de

:io
pulseercnde gelijkstroom wordt „afgevlakt”. Het zal duidelijk zijn,
dat alvlakking van dc energie, welke door een dubbchverkenden
gelijkrichtcr wordt afgeleverd, gemakkclijkcr is dan bij gebruikmaking
van enkele gel ijk richting: bij vergelijking van de figuren 17 en IS
ziet dc lezer, dat de „rimpel” van de door den dubbchverkenden

Omrocpzender van den X. D. 0. te Huizen.
Links ziet men den hoogspanningsgelijkrichter, waarin drie watergekoeldo
gelijkrichtlnmpen, welke een spanning van 10.000 Volt krijgen toegevoerd.
Op liet rek ter rechterzijde ziet men de antennespoel met variometer.
gelijkrichtcr gcproduceerden gelijkstroom kleiner is dan die van een
cnkelwerkcndcn.
Laat de afvlakking te wenschen over, dan blijft in den anodestroom,
die aan de zendlampen wordt toegevoerd, nog een grooter of kleiner
gedeelte van den „rimpel” achter, hetgeen de luisteraar als een
„machinetoon” zal kunnen hooren. Werkt een zender met een niet
voldoende afgevlakt systeem volgens fig. 16, dan hoort men in de
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telefoon of luidspreker een machinetoon met een frequentie 130
terwijl die bij de toepassing van een gelijkrichtcr volgens fig. 18
300 zal bedragen.
Gelijk reeds vermeld werd, zijn de bij een zender toegepaste anodespanningen dikwijls zeer hoog, zoodat liet al aanstonds duidelijk zal
zijn, dat de voeding van de gloeidraden der gclijkriclvtlampcn — die
een spanning van b.v. 10000 volt ten opzichte van aarde voeren —
lang niet op iedere willekeurige wijze kan geschieden. Zou men hier
voor b.v. een dynamo of een accubattcrij willen toepassen, dan zouden
aan de isolatie hiervan — zoo deze al practisch uitvoerbaar ware —
zeer hoogc eisclien gesteld worden. De stroomvoorziening geschiedt
dan ook door gebruikmaking van wisselstroom, via een transfor
mator, welks secundairwikkcling zeer zwaar geïsoleerd is. In fig. 18
is deze transformator aangegeven.
Bij de eigenlijke zendlampcn daarentegen behoeft men deze voor
zorg niet te nemen: de gloeidraad ligt hier direct aan aarde, zooals
men in de diverse schema’s kan zien. Tegen toepassing van een dynamo
en accumulatoren voor de gloeidraadvoeding is daarbij geen bezwaar.
Rest ons nog het een en ander te zeggen over de bij een zendstation
gebruikte zend- en gelijlcrichtlampcn.
De constructie van een zendlamp verschilt principieel niet van die
der ontvanglamp. Een grens tusschcn beide catcgoriën is dan ook
niet te trekken: elke lamp, die in een ontvanger gebruikt wordt, zal
ook in een zendapparaat dienst kunnen doen, al is het opgenomen en
afgegeven vermogen in dat geval natuurlijk zeer klein: niet meer
dan eenige watts.
Wanneer men een lamp voor grootcrc vermogens wcnscht, zal
vanzelfsprekend ook de constructie veranderingen ondergaan. De
gloeidraad dient een hoogcrc emissie te hebben; de energiej die hier
voor moet worden toegevoerd, wordt dus naar verhouding grootcr.
Om de lamp een voldoende vermogen te doen ontwikkelen, worden
anodespanningen gebruikt die aanzienlijk hooger zijn dan die, welke
bij ontvangers worden toegepast. Bij grootc zendstations gaat men
hierbij veelal tot 10000 volts en soms nog wel hooger.
Uit een en ander zal duidelijk zijn, dat ook de afmetingen van een
zendlamp toenemen, naarmate zij een grootcr vermogen moet kunnen
ontwikkelen. Als voorbeeld mogen hier eenige cijfers gegeven worden
betreffende het kleinste en het grootste type zendlamp, dat gefabri-
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ceerd wordt door de Philips’ Fabrieken te Eindhoven, resp. de amateur.zendlamp TA 04/5 en de groote watergekoekle zend lamp van het
type, zooals er worden toegepast in de zenders te I-Iuizen en te
Hilversum.
Kleinste type lamp.
5
1.6
-100
5
-T- 11

volt..............
amp.............
volt..............
watt.............
cm...............

Grootste type lamp.
gloeispanning .
gloeistroom...
anodespanning,
vermogen........
lengte.............

18
75
-h 10000
20000

volt.
amp.
volt.
watt.

-f- 70 cm.

Men ziet, dat de voor den gloeidraad benoodigdc energie bij de
kleinste lamp 8 watts bedraagt; bij de grootste niet minder dan
1350 watt. Als punt van vergelijking moge vermeld worden, dat de
energie welke vercischt wordt voor de gloeidradenvoeding van een
modernen 4-lamps-ontvanger (b.v. A 442—A 415—A 415—13 403)
slechts ongeveer l\ watt bedraagt, n.1. 0.37 ampère bij 4 volt. Met
de gloeidraadenergie, welke liet grootste type zendlamp krijgt toegevoerd zouden dus meer dan 900 vierlampsontvangers van glocistroom kumien worden voorzien.
Bij lampen van een vermogen van meer dan eenigc kilowatts is het
noodzakclijk, de in de lamp ontwikkelde warmte af te voeren. De
moderne zendlampcn van groot vermogen zijn dan ook zóó gecon
strueerd, dat de anode wordt afgekoeld door stroomend water. In dit
geval bevindt zich de anode aan de buitenzijde van de lamp in tegen
stelling met de andere constructies, waarbij mèt gloeidraad en rooster
de anode binnen een glazen ballon is opgesloten. In het verlengde van
de anode is een glazen gedeelte bevestigd, waaraan zich de aanslui
tingen voor den gloeidraad en het rooster bevinden.
Het metalen gedeelte van de lamp is in een koelvat bevestigd,
zoodat de anode door stroomend water wordt omgeven. Schematisch
is de opstelling van de lamp in het koelvat aangegeven in fig. 20.
Het zal duidelijk zijn dat, tenzij bijzondere voorzorgen worden
genomen, een min of meer aanzienlijk gedeelte der anode-cnergie
via het water naar aarde zal afvloeien, hetgeen de goede wer
king van de lamp zou schaden en tevens zeer oneconomisch zou
zijn. Daartoe gebruikt men voor de toe- en afvoer van het water
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sprocï-inrichtingen, waardoor de waterstroom fijn wordt onder
re rdceld öf men Iaat liet koelwater een langen weg door een
gummislang afleggen waardoor de weerstand van de waterkolom zóó
hoog wordt, dat. geen al te groot energieverlies meer optreedt. Op de
foto op blz. 96 kan men deze gummislangen — in spiraalvorm
opgewonden — onder de lampen zien.
Dank zij deze inrichtingen wordt de lek van electrischc energie
6kOtio>iA«o«AroiviTin6,
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Fig. 20.
Watergekoelde gelijkrichtlamp.
door het koelwater tot een minimum beperkt; bij den zender Daventry
Jr. b.v. bedraagt de lekstroom voor alle lampen samen slechts 50
milli-ampère, wat bij een anodespanning van 10000 volt een energie
verlies van slechts V kilowatt bedraagtl).
Voor de in een omroepzender gebruikte gclijkrichllampen geldt in
l) „Wireless World” 20-7-’27. Vele bijzonderheden betreffende de
waterkoeling van zendlainpen kan men ook vinden in een artikel over
dit onderwerp in „Radio-Nieuws” Juni 192S.
OMROEPZENDER.
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het algemeen hetzelfde, wat over de zendlampen gezegd werd: alleen
bevat een dergelijke lamp natuurlijk geen rooster. Ook hier zijn de
lampen van een niet grooter vermogen dan eenige kilowatts geheel

Fig. 21.
Omroepzender van den N”. D. 0. te Huizen.
Aan de achterzijde van het zendgebouw bevinden zich de invoeringen
van de antenne en tegencapaciteit. Verder ziet men het bassin, dat
het voor do koeling der zendlampen gebruikte water bevat,
van glas. Gclijkrichters voor grootere energie hebben, evenals dat bij
de grootere typen zendlampen het geval is een anode, die aan de
buitenzijde door stroomend water kan worden afgekocld.

HOOFDSTUK III.
RADIOTELEFONISCHE GELUIDSOVERDRACHT.
Reeds werd vermeld, dat voor de draadloozc telefonic-overdracht
gebruik gemaakt dient te worden van ongedempte elcctrische golven,
die door de uit te zenden telefonie worden beïnvloed of gemoduleerd.
Alvorens de modulatie van elcctrische ongedempte trillingen nader
te beschouwen is het wellicht niet ondienstig, na te gaan, hoe een
en ander bij de gewone lijntelcfoon geschiedt.
Lijn-telefonie.
Zooals den lezers wel bekend is, gebruikt men bij de lijntelcfonie
een microfoon om in te spreken, terwijl aan de andere zijde het ge
sprokene met behulp van een telefoon wordt hoorbaar gemaakt.
Een dcrgclijke microfoon bestaat in hoofdzaak uit een strak gespannen
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KOOLKORRELS.

Fig. 22.
Beginsel van den koolkorrclmicrofoon.

Fig. 23.
Microfoonstroom.

koolmcmbraan, waartegen een groot aantal kool korreltjes rusten.
Deze kogeltjes — welker afmetingen naar gelang van het fabrikaat
nog al cens verschillen — liggen in een uit geleidend materiaal ver
vaardigd bakje. De constructie moge uit fig. 22 blijken.
Verondersteld zij nu, dat een dergclijkc koolkorrelmicrofoon in
serie geschakeld wordt met een batterij B en een telefoon T. In den
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aldus gevornidcu kring zal een stroom optreden, welks waarde af
hankelijk is van de spanning der batterij en den weerstand van
microfoon en telefoon. Normaal heeft deze stroom een constante
waarde.
Wanneer nu evenwel in de nabijheid van de microfoon een geluid
wordt voortgebracht, wordt de toestand anders. De in trilling ge
raakte lucht zal het koolplaatje cenigszins doen heen en weer be
wegen met het gevolg, dat de drukking tusschen membraan en koolkorrcls nu eens grooter, dan weer kleiner dan normaal is. Hierdoor
verandert de weerstand van de microfoon en als gevolg daarvan
zal de in den kring optredende stroom ook stcrktewisselingen vertoonen : worden de korreltjes samengedrukt, dan is de stroom hooger
dan normaal; in het tegenovergestelde geval kleiner.
Zouden op de een of andere wijze die stroomvariaties op een
strook papier worden geregistreerd wat betreft hun sterkte, dan zou
men b.v. een lijn kunnen krijgen als voorgesteld in fig. 23. Het rechte
gedeelte geeft den constanten microfoonstroom aan; het gegolfde
gedeelte daarentegen de wisselende stroomsterkte gedurende het
spreken.
Deze wisselende stroom gaat in fig. 22 door de wikkelingen van
een telefoon: de membraan hiervan zal dus afwisselend meer of
minder worden aangetrokken. Het valt gemakkelijk in te zien, dat
de bewegingen van de telefoonmembraan geheel gclijkvormig zullen
zijn aan die van het microfoon-trilplaatjc. met liet gevolg, dat de
door de telefoon voortgebrachte luchttrillingen overeenkomen met
die, welke de microfoon troffen. Het oorspronkelijke, de microfoon
treffende geluid zal derhalve door de telefoon wederom worden terug
gegeven.
Uit fig. 23 is te zien, dat de constante gelijkstroom onder den
invloed van het spreken aan sterkte- (amplitude-) variaties onder
hevig is: de gelijkstroom wordt door die veranderingen gemoduleerd
en dient als drager van de door de luchttrillingen teweeggebrachte
slroomverandcringcn.
liet zal nu ook zonder meer duidelijk zijn, dat een wisselstroom
van b.v. 50 perioden per seconde de functie van drager niet zou kunnen
vervullen; de stroom wisselt zélf al voortdurend van sterkte en richting
en hierdoor veroorzaakt de telefoon een geluid, dat met de gcwenschtc
weergave niets heeft uit te staan en derhalve zeer storend zou werken.
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Radiotelefonie.
13ij de radiotelefonie wordt een dergelijk principe toegepast, zij
het dan niet gebruikmaking van electrischc golven als drager voor
de over te brengen Jaagfrequentc trillingen.
Deze clectrische golven moeten aan verschillende voorwaarden vol-

Fig. 24.
Gehjkricliting van gedempte en ongedempte trillingen.
doen. In de eerste plaats moet de door een tclcfoniczcnder uit te
stralen ongemodulccrdc energie ongedempt zijn en verder een frequentie
bezitten die zóó hoog is, dat die door een tclcfoonmcmbraan niet
meer kan worden gevolgd: in liet tegenovergestelde geval zou de
draaggolf in telefoon of luidspreker van het ontvangtoestel een
muzikalcn toon veroorzaken en de weergave der telefonie bederven.
Overigens is de telefonie-weergave zuiverder, naarmate de frequentie
der draaggolf lioogcr is. Ten slotte is, zooals we later zullen zien,
ook uit praetische overwegingen telefonie op kortere golflengten te
verkiezen, zoodat men als gevolg van een en ander voor omroepstations vrijwel nooit een golflengte boven 2500 a 3000 meter toepast,
terwijl voor telcgrafiezcndcrs golflengten tot 20.000 a 25.000 meter
worden gebruikt.
Dat gedempte electrischc golven voor telefonic-doeleindcn niet zijn
te gebruiken, moge ten overvloede blijken uit fig. 24. Men ziet, dat
na gclijkrichting van een reeks gedempte golven een min of meer
muzikale toon in telefoon of luidspreker hoorbaar zal zijn, terwijl
bij ongedempte golven een constante gelijkstroom het resultaat is,
welke door het gehoor niet wordt waargenomen. Verder liggen tusschcn
de opeenvolgende reeksen gedempte golven momenten, gedurende
welke in het geheel geen energie aanwezig is.
IIoc nu een geluidstrilling, na door gebruikmaking van een micro
foon in electrischc stroomvariatie's te zijn omgezet, een ongedempte
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golf beïnvloedt, moge verduidelijkt worden aan dc hand van fig. 25.
Bij liet modulcercn wordt dc amplitude van dc draaggolf bepaald
door die van de zoo juist genoemde laagfrequente variatie's, zoodat
de uitgestraalde energie een trillingsvorm zal aannemen, zooals de
dik getcekcndc golflijn weergeeft. Deze trillingsvorm heeft eenige
overeenkomst met dien der reeds eerder genoemde gedempte trillingen
en dit is dan ook de reden, dat men bij den omroep de telefonie met
behulp van een kristaldetcctor kan hoorbaar maken, terwijl de
draaggolf zélf daarmede niet valt waar te nemen.
In verband met het feit, dat bij dc hier beschreven, methode van
modulcercn de amplitude van de draaggolf wordt veranderd, spreekt
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Fig. 25.
Gemoduleerde ongedempte golf.

Fig. 26.
Grondgolf met twee neven
frequenties.

men van amplitude-modulatie. De draaggolf-/e»g/e blijft constant.
Een methode, waarbij het omgekeerde geschiedt en bij het modif
iceren de golflengte verandert, wordt op blz. 44 genoemd.
Amplitude-modulatie.
Hoewel bij amplitude-modulatie dc lengte en daarmede de fre
quentie der draaggolf constant blijven, heeft men bij toepassing
van dit systeem met een bijzondere omstandigheid rekening te houden.
Men kan n.1. wiskundig bewijzen en overigens gemakkelijk practisch
aantoonen, dat bij modulatie van een draaggolf nevcnfrequcnlics
optreden, die hooger en lager zijn dan die van de draaggolf. Hoe ver
die zich uitstrekken hangt samen met de modulatie-frcquentic:
wordt door een telefoniezcnder b.v. een zuivere muzikale toon van
800 trillingen per seconde uitgezonden bij een golflengte van 1000
meter (f = 300.000), dan treden nevengolven op met frequenties
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van 300.000 ± S00 of 300800 en 299200, overeenkomende met golf
lengten van 997.34 en 1002.67 meter. Grafisch moge dit door fig. 26
weergegeven worden; de ongemoduleerde draaggolf A heeft een
frequentie 300.000. Zoodra deze golf echter gemoduleerd wordt
door een toon 800, verbreedt zich het frequentie-bereik en treden
twee zijgolven op met trillingsgetallen 300800 en 299200 (B en C).
De frequentieband BC heeft dan wat men zou kunnen noemen een
„breedte” van 1002.67- 997.34 = 5.33 meter.
Anders wordt de toestand evenwel, wanneer de draaggolf niet
door één toon, maar door een .samenstel van tonen, zooals we die bij
spraak en muziek kennen, gemoduleerd wordt. Wc hebben dan met
een zeer groot aantal neven frequentie’s te maken, die zich ook hier
ter weerszijden van de
d raaggol ffrcqucntic zul
len groepceren en wel
over een bereik, dat des
te grooter is, naarmate
de modulecrcndc
fre
quenties hoogcr zijn.
Op blz. 1.4 werd reeds
9«7
IOOO
I03H
melding gemaakt van den
eisch, dat een omroepFig. 27.
zendcr
toon frequenties
Grondgolf met meerdere nevenfrequenties.
tot 10.000 moet kunnen
rcproducecren. In ver
band daarmede moge eens nagegaan worden wat er geschiedt, wanneer
een draaggolf — om bij het oorspronkelijke voorbeeld te blijven
zij de lengte hiervan op 1000 meter gesteld — door een toon frequentie
van 10.000 wordt gemoduleerd. Blijkens het bovenstaande zullen
de uiterste nevenfrequenties 290.000 en 310.000 zijn, overeen
komende met golflengten van 1034.4 en 967.4 meter. De breedte
van het frcqucntic-gebicd bedraagt hier dus 1034.4 — 967.4 = 67 M.
(Fig. 27).
Hieruit volgt, dat bij het ontvangen van radiotelefonie met het
ontvangtoestel niet uitsluitend wordt afgestemd op de juiste lengte
der draaggolf, maar in werkelijkheid op een vrij uitgebreid golfbereik.
De frequentie-strooken, die men zich blijkens het bovenstaande,
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ter weerszijden van de draaggolffrcquentic kan denken, zou men
„zijbanden” x) kunnen noemen. Deze zijbanden zullen breeder zijn,
naarmate met een hoogere toon frequentie wordt gemoduleerd.
Gelijk zoo juist werd aangetoond, neemt een telefoniezender,
die met een draaggolflengte van 1000 meter werkt, een golfbereik
van ongeveer 9GS tot 1034 meter in beslag en het zal den lezer zonder
meer duidelijk zijn, dat deze omstandigheid veel gewicht in de schaal
legt wat betreft het tegelijkertijd werken van meerdere omroepstations op golflengten, die weinig van elkander verschillen. Want
1.

2.

3

Fig. 2S.
Voorbeeld van storing tusschen twee omroepzenders.
De stations 2 en 3 storen elkaar. Het horizontaal gearceerde gedeelte
illustreert de interferentie van de neyenfrequenties van het eene met de
draaggolf van het andere, terwijl de totaal arceering aangeeft, hoe de
nevenfrequenties van beide stations tot onderlinge storing aanleiding kunnen
geven. Zender I heeft een golflengte, die juist genoeg van die van zender 2
verschilt om niet te storen.
niet alleen de draaggolven van twee of meer omroepzenders zuilen
een hinderlijken interferentietoon („fluittoon”) kunnen produceercn,
maar hetzelfde zal ook kunnen geschieden tusschen de bij elk dezer
draaggolven behoorende nevenfrequentie’s. Bij de toewijzing van de
golflengten, waarop de verschillende omroepstations zullen werken,
dienen deze zóó gekozen te worden, dat ook de zijbanden dezer
stations voldoende wij van elkander zijn. Eerst dan heeft men zeker
heid, dat geen onderlinge storing van omroepzenders optreedt.
Fig. 28 moge dit illustreeren.
Berekent men de breedte der frequentiebanden voor verschillende
draaggolflengten dan zal men zien, dat deze, in meters uitgedrukt,
des te kleiner worden, naarmate men de draaggolflengte lager kiest.
Nevenstaande tabel moge dit voor enkele golflengten aantoonen:
*) Engelsch: „Sido-bands”; Duitsch: „Seitenbilnder”.
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als maximum modulatielrequentic zij hier, evenals in het eerste voor
beeld, 10.000 aangenomen.
Men ziet, dat bij langere golven de zijbanden een golfbereik opcischen dat veel grootcr is, dan de praktijk toelaat, omdat slechts
weinig zenders in een dergelijk gebied kunnen worden gegroepeerd.
Naarmate men met kleinere golflengten werkt, kunnen van ver
schillende zenders de draaggolven dichter bij elkander liggen. Dit
moge blijken uit onderstaande tabel waarin wordt opgegeven, hoeveel
zendstations in een bepaald bereik kunnen worden ondergebracht
zonder elkander te storen. Als totale breedte der zijbanden moge
weer een frequentie van 2 x 10.000 aangenomen worden.
Golflengte bereik.
1000—900
900—S00
800—700
700—600
600—500
500—400
400—300
300—200
200—100

Aantal stations.

M.
„
„
„
„
„
„
„
„

13
25
75

1000—100 M.

135

2
2
3
3

5
7

In het tussclien 100 en 1000 meter gelegen bereik is dus plaats
voor 135 zenders, waarvan al meer dan de helft tusschen 100 en
200 meter gelegen is. Kiest men de golflengte nog lager, dan komt
er nog veel meer ruimte: zoo zouden tusschen 10 en 100 meter draaggolflengte niet minder dan 2700 zenders kunnen werken, zonder
elkander te storen en tusschen 3 en 30 meter zelfs 4200. Dat in ver
band met het steeds toenemend aantal zenders meer plaats op de
korte dan op de lange omroepgolven beschikbaar is, blijkt uit het
bovenstaande wel zeer duidelijk.
Overigens is er nog een andere reden, die voor omroepdoeleinden
het gebruik van golflengten boven ongeveer 5000 meter praktisch
onmogelijk maakt. Uit bovenstaande tabel kan men zien, dat de
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frequentie van die draaggolf en die van de laagste zijband al bedenkclijk dicht naderen tot de voor het menschclijk oor Avaarneembarc toongebieden. Kiest men de draaggolf nog Avat hooger, dan zal
de frequentie daarvan zóó laag Avorden, dat deze als een zeer hoog
fluiten in telefoon of luidspreker hoorbaar is; in zulk een geA’al kan
de AvcergaA'e vanzelfsprekend niet meer natuurgetrouw zijn.
Er is evenwel nog een derde factor, die \-oor het gebruik van kortere
golflengten pleit. Voor het verkrijgen van een onvervormde ontvangst
is het natuurlijk noodzakelijk, dat alle frequenties e\rcnrcdig Avorden
Avccrgcgeven. Is nu de frequentieband zeer breed — b.A\ meer dan
1700 meter bij gebruik eener 5000-meter draaggolf, — dar. zal bij een
normalen ontvanger slechts een
gedeelte van dit bereik Avorden
onwat, dat des te kleiner is,
naarmate men o\rcr een meer
selectie\rcn ontvanger beschikt.
Daardoor Avorden de uiterste
gedeelten der zijbanden als het
Avarc afgekapt met het gevolg,
dat de hoogc tonen niet- of in
968 1000 1034
onvoldoende mate Avorden weergegCA’en.
Fis?. 29.
Bij kortere golven — b.A'. Verband tusschen selectiviteit en
Avaar de fre- kwaliteit der weergave bij liet ont1000 meter
ATangtoestel.
quentiebanden samen G7 meter
breed zijn, doet zich dit be
zwaar bij den normalen ont\rangcr al lang niet meer A7oelen, aangezien
in de meeste gevallen de selectiviteit avcI zóó is, dat een dergelijk
golfbereik in zijn geheel voldoende natuurgetrouAV wordt gerepro
duceerd.
Hoewel strikt genomen niet onder de zendtcchniek thuisbehoorende
is het wellicht toch interessant om in verband met het bovenstaande
ccns na te gaan, hoe de afstemming van een ontvanger dient te zijn
om een natuurgetrouAve Aveerga\7e te verkrijgen. Verondersteld zij
weer, dat de beschouwing geldt voor het. beluisteren van een omroepzender, Avelks golflengte 3000 meter bedraagt.
De afstemming van den ontvanger moet blijkens het boven
staande zóó zijn, dat een golfbereik van 9GS tot 103-A meter Avordt
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bestreken. De ideale kromme ziet men in fig. 29 door A aangeduid:
de afstemming verloopt over het genoemde bereik geheel gelijkmatig
en neemt aan beide zijden daarvan snel af. Is de ontvanger te selectief
(B), dan worden de hoogere frequentie’s niet weergegeven een krijgt
men een onnatuurlijkc weergave. Verloopt de afstemming volgens
C, dan wordt, wat de kwaliteit der weergave betreft, voor een zeer
groot deel aan de ideale voorwaarden voldaan, maar het ontvang
toestel is dan zeer weinig storingsvrij.
Bij den amateurontvanger — die uit den aard der zaak slechts
over eenvoudige afstemhulpmiddelen beschikt — zal men een com
promis dienen te treffen tusschen kwaliteit der weergave en de storings
vrijheid, waardoor men tot een afstemkromme D komt, die voor
beide factoren aan redelijke cischcn voldoet1).
Melding moge gemaakt worden van het feit, dat men het door
een zender benoodigde frequentiegebied tot op de helft kan tcrugbrengen, door écn der zijbanden door gebruikmaking van speciale
zcnderschakelingen te onderdrukken en slechts de andere uit te
zenden. De kwaliteit der weergave blijft daarbij even goed. Deze
methode wordt echter nog maar zeer sporadisch toegepast.
Golflengte- (Frequentie-) modulatie.
Zooals reeds op blz. 38 werd vermeld, kan men een zender ook
zoodanig moduleercn, dat de golflengte gewijzigd wordt, zoodat —
in tegenstelling met de hiervoor besproken methode — de draaggolf aan frequentieveranderingen onderhevig is. Hoewel deze methode
tegenwoordig niet meer wordt toegepast, is zij voor Ncderlandsche
luisteraars althans van historisch belang, daar de in 1919 in bedrijf
gestelde zender van dc „Ncderlandsche Badio Industrie” te Den
Haag volgens dit systeem werkte 2).
Microfoons.
In het voorafgaande werd uiteengezet; dat dc ongedempte energie.
1) Hoe men bij een ontvangtoestel de ideale afstemkromme kan be
naderen door gebruikmaking van een toestel met meerdere kringen met
onderling iets verschoven afstemming vindt men beschreven in de „Proc.
I.R. E.” van Maart 1928. (Blz. 255).
2) Voor een beschrijving van dit systeem zij verwezen naar „Het
draadloos zendstation voor den amateur” door J. Oorver.
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die door liet antenncsystccm van een omroepzender wordt uitgcstraald,
gemoduleerd dient te worden. Als voornaamste schakel tusschen de
over te brengen geluiden en de uitgezonden golven dient de microfoon,
die het geluid omvormt in clectrische stroomwisselingen, welke aan
de draaggolf het karakter der uit te zenden klanken als het ware
opdringen.
De hoofdvoorwaarde, welke aan een microfoon gesteld wordt is,
dat het apparaat de toegevoerde geluidsenergic op natuurgetrouwe
wijze clectrisch reproduceert, daar slechts in dat geval het ontvang
toestel een onvervormde weergave kan verschaffen. De microfoon
mag dus in de eerste plaats geen voorkeur hebben voor bepaalde toonfrequenties, terwijl ook de intensiteit der gereproduceerde clectrische
variaties evenredig moet zijn
1
met die der toegevoerde gen
UJ
luidstrillingen.
*
De eerste cisch brengt dus
mede, dat een goede omroep- r
§
microfoon tenminste de tus- *
schen ± 100 en ± 7000 ge- **
legen
frequenties gelijkelijk
GELUIDSTERKTE
moet verwerken. Wc zagen in
Fig. 30.
het eerste hoofdstuk namelijk,
Gevoeligheidskrommc van een
dat niet alleen do grondtonen,
microfoon.
doch ook de hoogerc harmonischen dienen te worden weergegeven. Wanneer men in aan
merking neemt, dat de hoogste toon van de piano een trillingsgetal
van 0480 heeft en anderzijds gccischt wordt, dat de 2c en 3e harmonischen óók worden weergegeven, komt men tot frequenties van
0900 en 10440. De laatstgenoemde waarde wordt natuurlijk niet zoo
heel dikwijls bereikt, maar de bovengegeven grenzen tusschen 100—
7000 dienen toch wel als minimum beschouwd te worden.
Verder dient er, zooals gezegd werd, een evenredig verband te
bestaan tusschen de aan de microfoon toegevoerde geluidsenergic en
de gereproduceerde clectrische wisselingen. Bij het overbrengen van
het gesproken woord heeft men zelden met al te grootc intcnsitcitswisseïïngen te maken, doch bij de overdracht van muziek treden
soms geluidsterkteverhoudingen van de orde 1 : 1000 op. Vrijwel
steeds vertoont een microfoon echter een min of meer onevenredige
uJ
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betrekking tusschcn de twee genoemde grootheden, tcrwiji ook een
drempelwaarde aanwezig is, waarbij een toename van het geluids• volume géén vermeerdering der clectrische energie meer tot gevolg
heeft: liet omgekeerde kan zelfs het geval zijn. In lig. 30 geeft I de
ideale gevoclighcidskrommc aan, tcrwiji II de betrekking tusschcn
stroom en geluidsterkte aangeeft voor een ongunstig geval.
Voor cenigc der meest gebruikte typen microfoons moge worden
nagegaan, in hoeverre die aan de ideale voorwaarden voldoen en op
welke wijze men dit tracht te bereiken.
De Koolkorrelmicrofoon.
Op blz. 35 werd reeds uiteengezet, hoe dit microfoontypc gecon
strueerd is. Wc zagen tevens, dat deze constructie al vele jaren bij
de lijntelelbnie wordt toegepast en liet valt niet te verwonderen, dat
men ditzelfde instrument ook aan de radiotelefonie heeft trachten
dienstbaar te maken.
De koolkorrelmicrofoon voldoet echter lang niet aan de eischcn
wat betreft de gcwenschtc onafhankelijkheid van verschillende
frequenties en de evenredigheid tusschen geluids- en clectrische
energie. Zooais bij alle membranen het geval is, bezit ook het kool
plantje — (soms wordt ook wel een metaalplaatje gebruikt) — een
bepaalde massa; heeft dus ook een eigen slingertijd en vertoont
derhalve voorkeur voor die frequentie, welke met dien slingertijd
overeenkomt. Bruikbare resultaten levert dit microfoontype slechts
voor het tusschcn 300 en 3000 gelegen frequentiegebied; voor spraakoverdracht is dit voldoende. Voor muziekoverbrenging moet, zooais
wc weten, dit gebied veel grootcr zijn en in verband daarmede heelt
men verschillende methoden bedacht, om dit te bereiken, zulks door
toepassing van aperiodischc en idlrapcriodischc membranen.
In het eerste geval wordt de trilplaat mechanisch zóó sterk gedempt,
dat eenige voorkeur voor bepaalde frequenties wordt onderdrukt.
Bij de tweede methode, die o.a. bij de bekende „Western Electric”microfoon wordt toegepast, is de membraan vervaardigd van zeer
dun metaal en tevens zóó strak gespannen ingeklemd, dat de eigenfrequentie der trilplaat een waarde bereikt van b.v. 10000. Deze
waarde is zóó hoog, dat men onder normale omstandigheden geen
hinder van het dominecren cencr bepaalde fiequentic meer onder
vindt.
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Van dc juistgcnoemdc „'Western EIcctric”-rnlcrofoon moge nog
vermeld worden, dat deze dubbel werkend is uitgevoerd; aan beide
zijden van de trilplaat bevindt zich namelijk een koolkorreleapsulc,
zooals uit de schematisch doorsnede (fig. 31) te zien is. Hierdoor is
het mogelijk, een symmetrische schakeling toe te passen („Push-pull-V
ol’ balans-inethode), hetgeen aan de natuurgetrouwheid der weergave
ten goede komt. Zooals later zal worden besproken, wordt een omroepmicrofoon steeds door een versterker gevolgd en is daarmede gc-
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Fig. 31.
„Western Electric”-microfoon.
(Doorsnede).

Kig. 32.

Schakelschema van een dubbehverkende
microfoon.

koppcld met behulp van een transformator. Fig. 32 moge een en
ander verduidelijken.
Zooals men ziet is het electrische middenpunt van de microfoon —
dc trilplaat — via een batterij verbonden met liet midden van den
koppeltransformator; de beide korrelcapsules via regelweerstanden
aan de beide uiteinden. Als men de stroomloop nagaat zal men be
merken, dat de richting van den batterijstroom in beide transformatorlielften tegengesteld is, zoodat hierdoor dc ijzeren kern niet gemagneti
seerd wordt. De beide regelwcerstanden dienen, om een volkomen
evenwicht in beide takken te kunnen verkrijgen. Vervorming door
te sterke magnetisatie der ijzerkern wordt op deze wijze ver
hinderd.
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De „Reisz^-Microfoon.
Bij zeer veel omroepzcnders — o. a. Hilversum en Huizen —
wordt tegenwoordig de Reisz-microfoon toegepast, waarvan men de
principiëelc constructie in fig. 33 vindt aangegeven.
Deze microfoon bestaat uit een marmerblok M, dat van een vier
kante insparing voorzien is. Aan twee tegenovergestelde zijden dezer
ruimte zijn twee koolelectroden Iv bevestigd: hiertusschcn ligt een
dunne laag koolgruis. Het geluid treft deze laag in loodrechte richting
zooals de pijl aangeeft.
Zooals uit de teckening blijkt, was oorspronkelijk geen membraan
aanwezig: de uitvinder hoopte daardoor te verkrijgen, dat bij dit
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Fig. 33.
Schematische voorstelling van de
„Reisz”-microfooo.
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Fig. 34.
Gevocligheidskrommen van een
koolgruis-microfoon.

systeem geen voorkeur voor bepaalde frequenties zou blijken te
bestaan. Hij vond evenwel, dat de dunne laag gruis de lage tonen
gemakkelijker doorliet dan de hooge: ook hier bestond dus weer
geen uniforme stroomdoorgang bij verschillende frequenties en had
men derhalve te kampen met dezelfde bezwaren, die men ook bij
andere typen had ondervonden.
Bij verdere proeven bleek, dat de betrekking tusschen de door
liet koolgruislaagjc doorgelaten stroom en de toonhoogte afhankelijk
is van de dikte der gruismassa. Voor twee dezer waarden wordt deze
betrekking grafisch in fig. 34 voorgcstcld. Om derhalve een microfoon
te construcercn, die alle frequenties gelijkmatig weergeeft, zou men
op de een of andere wijze de dikte van het gruislaagje een groot
aantal waarden tegelijkertijd dienen te geven.
Practisch heeft men hetzelfde weten te bereiken door liet gebruik
van koolgruis, waarvan de deeltjes verschillend van afmeting zijn.
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Dc Rcisz-microfoon, zooals die de bovengeschetste ontwikkelingsgang
heeft, doorloopcn, wordt verticaal opgcstcld. Dc open zijde van de
insparing is door een gummi-membraan afgesloten, zoodat het koolgruis niet weg kan vloeien. Dc zwaarste deeltjes nu zullen voor
namelijk aan dc onderzijde liggen, dc fijnere en lichtere deeltjes daar
boven. Men ziet, dat op deze wijze hetzelfde bereikt wordt als bij
gebruik van koolkorrcls van gclijlcc grootte in een laag van ongclijkc
dikte.
Door dc gruislaag vrij dun te houden bereikt men, dat dc hooge
zoowel als de lage frequenties ccnigszins door het marmerblok worden
teruggekaatst: is de laag te dik, dan worden dc hooge in te sterke
mate geabsorbeerd, waardoor de lage tonen te veel zouden dominecren.

t
Fig. 35.
Doorsnede van dc „Reisz^-microfoon.
De aanwezigheid van een gummimembraan heeft geen bezwaren,
aangezien deze volkomen aperiodisch is.
Dc doorsncdc-tcckening (Fig. 35) moge dc constructie verduidelijken.
De „Marconi-Sykes-Round,,-Microfoon.
Dit type, dat vooral bij dc Engclsche Omrocpstations een uit
gebreid c toepassing heeft gevonden, vertoont wat de constructie
betreft, overeenkomst met den clcctro-dynamischcn luidspreker.
Zooals fig. 3G aangeeft, bestaat deze microfoon uit een potmagncet,
welke een sterk ringvormig magnetisch veld kan ontwikkelen. In
dit veld bevindt zich een zeer licht plat spoeltje van aluminiumdraad,
dat op zijdepapier is vastgeplakt en op een onderlage van vilt of
watten rust.
Wordt het spoeltje door een geluidstrilling getroffen, dan zal het
in beweging geraken, waarbij door het snijden der krachtlijnen van
het magnetische veld in de wikkeling een stroom zal optreden. Deze
OMROEPZENDER.

4

A

ss

ÖO

stroom heeft intusschen slechts een zeer geringe waarde, omdat het
systeem sterk gedempt wordt; een zeer hooge versterking is dus
noodig, alvorens men een voldoende hoeveelheid energie ter modulatie
van een zender beschikbaar heeft.
Deze microfoon is geheel aperiodisch en verschaft dan ook een
zeer natuurgetrouwe weergave. Als nadeel geldt het vrij grootc
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Fig. 36.
„Marconi-Sykes-Round”-microfoon.
gewicht. alsmede het feit, dat men voor de bekrachtiging een batterij
van aanzienlijke capaciteit behoeft. Bij gebruik in de open lucht
dient men te zorgen, dat de wind het lichte spoeltje niet kan be
ïnvloeden; waar de gchecle installatie namelijk staat ingesteld op
luchttrillingen van zeer geringe sterkte, zou een te groote beweging
noodlottige gevolgen voor de zendapparaten kunnen veroorzaken.

*

Andere Microfoonconstructie’s.
Er bestaan nog verschillende microfoontypen, welke intusschen
niet zoo veel worden toegepast als die, welke beschreven werden.
Zoo gebruikt men b.v. ook de Condcnsator-microfoon („WesternElectric”) waarvan de werking berust op de verandering der capaciteit
tusschen twee platen, waarvan er één vast is opgesteld, terwijl de
andere door het over te brengen geluid wordt getroffen en daardoor
in trilling geraakt.
In Duitschland past men soms de Band-Microfoon toe: deze werkt
volgens hetzelfde principe als de Marconi-Sykcs-Round-microfoon: in
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plaats van een spoeltje wordt hier evenwel een geplissecrd bandje van
dun aluminium gebruikt, dat in een magnetisch veld is opgehangen.
Gramofoon-Weergave.
Bij het. uitzenden van gramofoonmuziek — hetgeen door zeer veel
omroepstations regelmatig geschiedt — kan men natuurlijk zonder
meer van een microfoon gebruik maken en de gramofoon op de
normale wijze laten werken. Deze methode, welke men vroeger uit
den aard der zaak wel toepaste,
heelt men thans geheel laten
varen.
Zooals men weet, bestaat een
gramofoonplaat uit een harde
substantie, waarin zich oen groef
met horizontale1) afwijkingen be
vindt. De naald van den weer
gever volgt die afwijkingen en
geraakt daardoor in een trillende
beweging, welke via een hefboom
op een mica-mcmbraan en ver
volgens door een hoornsystcem
aan de lucht wordt overge
dragen. Wcnscht men de op de
;
plaat vastgelegde muziek uit te
zenden, dan kan men daartoe een
microfoon in de nabijheid van de
Fig. 37.
gramofoon opstellen.
Gramofoon-weergever. („Brown”).
Tegenwoordig gebruikt men
echter een methode, die veel eenvoudiger is en tevens een betere
weergave verschaft. De bewegingen van de naald worden n.1. niet
eerst hoorbaar gemaakt, om vervolgens een microfoon te beïnvloeden,
doch weergever en microfoon worden als het ware gecombineerd in
een apparaat, dat als „Pick-up” of als „Elcctrische gramofoon weer
gever” bekend staat en dat zich vooral in den laatsten tijd in een
grootc en welverdiende belangstelling mag verheugen.
*) Bij de „Edison”- en do „Patlió,,-platen verloopen deze afwijkingen
in verticale richting.
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Fig. 37 laat een dergclijken weergever zien. I-Ict apparaat bestaat
uit een U-vormigcn staalmagneet, welks beenen voorzien zijn van
twee poolschoenen, waaromheen een draadwikkeling ligt. De naald
is bevestigd aan een ijzeren ankertje, dat tusschen de poolschoenen
zweeft. De beweging der naald wordt gedempt door twee gummibuffertjes, zoodat rcsoncerèn op de eigen-frequentie van het systeem
niet kan plaats vinden.
De trillingen der naald zullen op liet ankertje worden overgedragen;
liet magnetische veld tusschen de beide poolschoentjes is daardoor
onderhevig aan veranderingen, die in de spoeltjes inducticstroomen
zullen veroorzaken. Na versterking kunnen deze ter modulatie van
een zender dienen.
Zooals men uit de figuur kan zien, heeft de electrische weergever
een vcrloopstuk ter bevestiging aan den toonarm van een gramofoon.
De weergave die men bij gebruikmaking van een dergclijk instru
ment verkrijgt, is natuurgetrouwer dan bij toepassing van een gewonen
weergever: vooral de lage tonen komen veel beter tot hun recht. In
het bijzonder is een zeer goede reproductie — welke de werkelijkheid
evenaart — te verkrijgen, wanneer meni gebruik maakt van elcctrisch
opgenomen platen, zooals die tegenwoordig vrijwel uitsluitend worden
gefabriceerd. Uit .het volgende hoofdstuk zal blijken, dat men de
electrische reproductie over liet algemeen beter onder controle heeft
dan bij de directe, vroeger gebruikelijke mechanische methode het
geval kon zijn.
Het valt dan ook niet te verwonderen, dat bij de normale kamcrwcergave van gramofoonmuzick allengs meer van de electrische
methode gebruik gemaakt wordt, waarbij men, behalve over een
weergever, dient te beschikken over een goeden versterker en een
dito luidspreker. Het laagfrequcnt-gedeeltc van een vierlamps-radiotoestel is voor deze functie zeer wel bruikbaar en in verband daarmede
worden tegenwoordig electrische weergevers met de daarbij behoörendc
aansluit- en regelapparaatjes in den handel gebracht, die op liet
toestel kunnen worden aangesloten.
Behalve de vele buitcnlandschc merken is ook een electrische
gramofoonweergever van Ncderlandsch fabrikaat verkrijgbaar, n.1.
die der N.V. „Philips’ Radio”.
Zooals werd vermeld, laat de met behulp van een electrischen
weergever verkregen reproductie kwalitatief niets te wenschen over.
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Soms kan het, vooral bij het bespelen van oude platen, gebeuren,
dat men ccnigcn hinder ondervindt van het krassen der naald. De
frequentie van dit storende geluid is constant en tevens vrij hoog;
dit bezwaar kan op eenvoudige wijze worden ondervangen door
A

B

O
Fig. 3S.
Schakeling van den gramofoon-weergever.
A: Gmmofoon-opnemer. — B: Krasfilter. — C: Stcrkteregelaar. —
D: Versterker.
parallel aan den weergever een „krasfilter” te schakelen. Bij den
weergever der N. V. „Philips Radio” is een dcrgclijk filter in het
apparaat zelf ingebouwd.
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HOOFDSTUK IV.
OMROEPZENDERS.
Uit liet voorafgaande is den lezer wel gebleken, dat met vele om
standigheden rekening gehouden dient te worden, wil men van de
goede weergave der door een omroepzender uitgezonden telefonie
verzekerd zijn. We hebben evenwel nog lang niet alle factoren be
schouwd die, wat de weergave betreft, gewicht in de schaal leggen.
In de eerste plaats moge daarom het; een en ander gezegd worden
over de ruimten, waarin de microfoons ten behoeve cencr uitzending
worden opgesteld.
Dat er een diepgaand verband bestaat tusschcn muziek en de
omgeving, waarin deze wordt weergegeven, is wel aan een ieder be
kend. Er heeft derhalve steeds een streven bestaan, om muziek aan
te passen bij een bepaalde omgeving (of omgekeerd), zoodat het
effect dezer combinatie aan het menschelijk oor een zoo groot mogelijke
muzikale bevrediging verschaft. Zoo leenen zich bepaalde soorten
gezangen het best voor uitvoering in een kerk of andere groote, holle
ruimte; „kamermuziek” is speciaal geschreven om ten gehoore te
worden gebracht in middelmatig groote ruimten en geeft in een
dergelijke omgeving ook het beste effect. liet gesproken woord komt
liet best tot zijn recht in een nog kleiner vertrek.
Op een dergclijke wijze als met het menschelijk oor het geval is,
dient ook voor een microfoon een bepaalde omgeving te worden
uitgezócht. I-Iier moge echter aanstonds aan worden toegevoegd, dat
de omstandigheden voor beide gevallen zeer uitecnloopcn: het is
mocilijkcr om te voldoen aan de cischen welke de microfoon, dan aan
die, welke het menschelijk oor stelt.
Verder dient men niet te vergeten, dat liet menschelijk oor een
aanpassingsvermogen bezit, dat de microfoon mist en tevens helpt
de omstandigheid, dat de mcnsch over twee ooren beschikt er toe
mede, dat men zich in een tooneel- of concertzaal op de muziek kan
instellen. Overigens draagt in een dergelijke omgeving zelfs het gezicht
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er liet zijne toe bij, om cventuecle tekortkomingen van het gehoor te
corrigcercn: bekend is, dat men het gesproken woord beter verstaal,
wanneer men den spreker tevens ziel. Het zal dus duidelijk zijn, dat
de opstelling van een microfoon, welke alle aanpassingsvermogen
mist, met dc meeste zorg dient te geschieden, wil men den luisteraar
een weergave bieden welke zooveel mogelijk overeenstemt met de
ideale omstandigheden in theater- of concertzaal zelf.

Fig. 39.
ITet Studio-gebouw van den A.Y. R. 0. te Hilversum.
In dit gebouw bevinden zich de verschillende studio’s die ten behoeve
dor A. V. R'. O.-uitzendingcn worden gebruikt, alsmede een versterkerkauier,
waarin de microfoonstroomen worden versterkt, alvorens via een
telefoonlijn naar den N. S. F.-zender te worden gevoerd.
Het effect, dat een muziekuitvoering in een besloten ruimte zal
sorteeren is voornamelijk afhankelijk van de wijze, waarop de terug
kaatsing van het geluid plaats vindt. Een in dc open lucht gelost
revolverschot klinkt als een enkele klap; wanneer dit in een groote
holle ruimte geschiedde, zou het geluid door plafond en wanden eenige
malen worden teruggekaatst en gedurende meerdere seconden waar-
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neembaar blijven. De tijd, welke verloopt tusschcn liet ontstaan en
liet uitsterven van het geluid geeft een maat voor de acoustische
eigenschappen van de desbetreffende ruimte en proefondervindelijk
heeft men bepaald, hoe groot die tijdsduur dient te zijn, om de meest
bevredigende resultaten te verzekeren. Voor een vertrek van be
scheiden afmetingen waarin een spreker optreedt, mag de totale duur
der terugkaatsing niet langer aanhouden dan $ seconde. Wordt in
een dergelijk vertrek gezongen, dan mag deze tijd ongeveer één seconde
bedragen. Bij uitvoeringen in grootere ruimten moet die tijd aan
merkelijk langer genomen worden: voor een klein orkest in een
middelmatig groote zaal is de terugkaatsings-tijdwaarde 1-J—2
seconden, terwijl deze voor groote orkesten in concertzalen tot 3
seconden bedraagtx).
Het echo-effect is, behalve van de afmetingen der ruimte, afhankelijk
van den aard der materialen, waaruit het gebouw is opgetrokken,
alsmede van de eigenschappen der in het vertrek aanwezige voor
werpen. Bekend is, dat het geluid in een lecge concertzaal anders
klinkt dan bij aanwezigheid van publiek; een dergelijk verschijnsel
neemt men ook waar bij ai dan niet gemeubileerde kamers in een
woning.
Teneinde den luisteraar een zoo natuurgetrouw mogelijke weergave
te verschaffen, dient men met deze en nog vele andere omstandigheden
rekening te houden. Door voor elke soort muziek het passende ruimtetype te kiezen en tevens de noodigc zorg te besteden aan de juiste
plaatsing van de microfoon, vermag men een weergave te verkrijgen
die weinig of niet onderdoet voor het effect, dat onder de meest
gunstige omstandigheden op de plaats der uitvoering zelf verkregen
kan worden
Studio’s.
Om aan die voorwaarden te kunnen voldoen, heeft men sinds het
begin van den omroep steeds speciale muziekkamers toegepast, die
men met den naam studio bestempelt.
In de eerste jaren gebruikte men steeds sterk gedempte studio’s.
Men had de overtuiging dat de geluiden, die de microfoon bereiken,
De genoemde tijdswaarden zijn ontleend aan liet artikel „JEteverberation” van A. H. Davis in de „Wireless World”. (28-3-’28).
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deze rechtstreeks — dus niet via de wanden of het plafond teruggekaatst — bchoorcn te treffen. Die demping werd bereikt, door dc
wanden van meerdere gordijnlagen te voorzien: liet plafond werd
gedrapeerd en op den vloer lag een zwaar kleed. Iedere echo werd op

Fig. 40
Omroepzender van den N. D. O. tc* Huizen.
Yoor het geval dat do telefoonlijnen tusschen N. D. O.-studio’s te Hilversum
en Amsterdam gestoord zouden zijn heefc men in het zendgebouw te
Huizen beschikking over een kleine studio. Yoor het verkrijgen vau de
juiste aooustische voorwaarden zijn de wanden en het plafond met
celotex — een suikerrictvezel-prepnraat — bekleed. Den microfoon ziet
men op een standaard op den achtergrond.
deze wijze volkomen onderdrukt maar het zal duidelijk zijn, dat de
uitzendingen veelal aan natuurlijkheid tekortschoten. Vooral bij
uitvoeringen, gegeven door orkesten van ccnigszins aanzienlijke
sterkte trad dit verschijnsel sterk op; daarbij kwam nog het bezwaar,
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dat het totale gemis aan echo aan de musici zelf een onjuisten indruk
geeft van het bereikte effect.
Deze methode is thans verlaten en tegenwoordig gebruikt men voor
elk type uitvoeringen speciaal ontworpen studio’s. Daarbij is ge
bleken, dat men — zooals uit hetgeen boven besproken werd, ook
wel begrijpelijk is — een zekere echo niet kan missen. In verband
daarmede gaat men thans met de toepassing van drapecringen veel
spaarzamer te werk, dan vroeger het geval was. Nu maakt men de
inrichting zoodanig, dat men b.v. één studio heeft, welke zich het
beste leent voor groote orkesten; een tweede is daarentegen ingericht
voor kleinere ensembles en solisten; weer een andere bezit de eigen
schappen, die het gesproken woord het beste tot zijn recht doen
komen. Zoo heeft de „British Broadcasting Corporation” in haar
hoofdgebouw te Londen niet minder dan tien studio’s, die elk voor
een speciaal type uitzending het meest geschikt zijn. Ook dc „AVRO”
beschikt in Hilversum over meerdere studio’s en de lezer zal bij het
beluisteren der verschillende uitzendingen zelf dikwijls hebben
geconstateerd, dat men ook hier dc studio-inrichting op de juiste
wijze aan het karakter der uitzendingen heeft weten aan te passen.
Behalve de microfoon zijn in een studio doorgaans geen verdere
onderdeden der zendinstallatie aanwezig: wel treft men er veelal
een inrichting aan, met behulp waarvan de technicus, die de uitzen
dingen controleert, lichtseinen kan geven, om de uitvoerenden te
kunnen doen weten, wanneer de microfoon staat ingeschakeld, wan
neer zij kunnen beginnen, enz.
Kunstmatige echo.
Bij verschillende omroeporganisatie’s — b.v. de reeds genoemde
„B.B.C.” — heeft men zich niet tevreden gesteld met liet inrichten
van speciale studio’s voor diverse soorten programma’s. Wel zijn de
resultaten, die men op deze wijze verkrijgt, niet ongunstig, doch
veelal treedt niettemin het uitgesproken karakter van de in gebruik
zijnde ruimte tc sterk op. Men Iaat tegenwoordig daarom het echoeffect niet alleen afhangen van den aard der studio, maar voor het
verkrijgen van de juiste condities past men een z.g. „kunstmatige
echo” toe.
De moderne studio wordt nu zóó ingericht, dat zij geen te sterk
uitgesproken echo-effect vertoont: al naar gelang het programma
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zulks vercischt, wordt dit effect kunstmatig — en wel langs clcctrischen weg — verkregen.
Men maakt hiertoe gebruik van twee microfoons, die naast elkander
in de studio zijn opgehangen. De energie van één dezer microfoons
wordt rechtstreeks via een versterker
en een sterkteregelaar SR i
naar dc contróle-kamer gevoerd. De door de tweede microfoon jM2
afgcleverdc energie wordt echter met behulp van een versterker V*
op een waarde gebracht welke zoo groot is, dat een luidspreker LS
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Fig. 41.
Schakeling voor het opwekken van kunstmatige echo.
hierop naar behooren kan werken. Deze luidspreker is geplaatst in
een kamer welke geheel leeg is en daardoor een zeer sterk ccho-cffcct
vertoont. In die kamer is tevens een microfoon M3 opgesteld, die het
door den luidspreker gereproduceerde en door dc wanden teruggekaatste geluid opvangt. Dc door M3 afgelcverde energie passeert
een versterker V3 en een sterkteregelaar SR2. Een en ander is schema
tisch voorgesteld in Fig. 41.
Zooals men ziet, worden de door microfoon Mj rechtstreeks- en de
door Mo via M3 afgelcverde stroomen achter dc respectieve sterktcregelingen bij elkander gevoegd. Het is duidelijk, dat men met behulp
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dezer regelapparaten elk gewenscht echo-effcet te voorschijn kan
roepen. Staat SRt op maximum- en SR2 op minimum-sterkte ingesteld,
dan krijgt men vanzelfsprekend enkel de weergave, zooals de studio
die verschaft. Door met behulp van SR2 allengs meer energie toe te
voeren verkrijgt men achtereenvolgens het effect, alsof de oor
spronkelijke weergave in een groote kamer, een concertzaal of een
groot kerkgebouw plaats vindt.

Fig’. 42.
Studio van een Amerikaanschen Omroepzender. (Oakland, Cal.)
Door de instelling juist te kiezen kan men voor elke soort muziek
de juiste voorwaarden verkrijgen. De afregeling dezer apparaten
dient te geschieden door een ervaren musicus, die op de hoogte moet
zijn van de juiste verhoudingen, zooals die b.v. bestaan moeten,
wanneer een orkest of een piano een solist begeleiden.
„Mixing”.
„Mixing” of het „mengen” van de door twee of zelfs meer microfoons
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afgelcverdc energie komt bij den radio-omroep zeer veel voor. Door
toepassing van sterktcregelingen — op analoge wijze als bij de boven
omschreven methode — kan men de microfoons parallel doen werken
op zulk een wijze, dat men de door elk afgegeven energie naar believen
kan doen dominceren.
Voorbeelden van deze methode kan men bij welhaast elke uit
zending waarnemen. Er zal b.v. gedurende een concert een tijdsein
worden uitgezonden. I-Iet plotseling afbreken der muziek is uit artistiek
oogpunt niet toelaatbaar te achten. Daarom regelt men op het moment,
dat de klok gaat slaan de sterkte op een kleinere waarde, terwijl die
van de klok (welke in een apart vertrek is opgesteld en een eigen
microfoon heeft) langzaam grootcr gemaakt wordt en wel op zulk een
wijze, dat men het orkest nog ccnigszins kan hooren. Na afloop van
het tijdsein voert men de sterkte der muziek weer geleidelijk — dus
zonder sprongen — op. Ook het doen van dringende, onverwachte
aankondigingen — b.v. de S.O.S.-bcrichtcn, zooals men die meer
malen door de Engclschc stations en ook wel door de A. V. R. O.
hoort geven — pleegt op een dergelijke wijze te geschieden. Plotseling
overschakelcn van verschillende microfoons, wat bij het luisteren in
het algemeen onprettig en onartistiek aandoet, wordt op deze wijze
ondervangen.
Een dergelijke methode wordt ook toegepast bij de uitzending van
opera’s en zulke uitvoeringen, waarbij nu eens een op volle sterkte
gespeeld orkestnummer, even later een solo en dan weer een solo met
orkestbegeleiding moet worden verwerkt. Men zal inzien, dat het zeer
bezwaarlijk — zooal niet onmogelijk — is, om in een dergelijk geval
met één microfoon te kunnen volstaan. Zou men deze in de orkest
ruimte plaatsen, dan zouden de gezongen gedeelten waarschijnlijk
niet tot hun recht komen, terwijl bij plaatsing op het tooncel de
muziekweergave zou lijden. Bij dergelijke uitzendingen maakt men
dus gebruik van twee of meer microfoons, die ieder een speciale
functie te verrichten hebben en daartoe op de meest gunstige plaatsen
worden opgesteld. Naar behoeven laat de technicus, die met de be
diening der ter plaatse aanwezige apparaten belast is elk der micro
foons het juiste gedeelte der totaal benoodigde energie afleveren, door
instelling van het bij elke microfoon behoorende regelapparaat.
Om dit op de juiste wijze te kunnen doen, heeft deze technicus
veelal beschikking over een partituur der weer te geven muziek,
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zoodat plotseling optredende sterke passages c. d. door hem voorzien
kunnen worden, zoodat het terugbrengen of opvoeren der geluidsterkte
niet pas behoeft te geschieden, wanneer het eigenlijk al te laat is.
Door toepassing dezer methoden is men in staat resultaten te
bereiken, die aan de hoogste eischen voldoen. Heel dikwijls zijn bij
een opcra-uitzending de solozangers voor de luisteraars beter te
verstaan dan voor het in de zaal aanwezige publiek, juist omdat door
gebruikmaking van meerdere microfoons de meest gunstige verhou
dingen kunnen worden ingesteld, terwijl hieraan voor het zaalauditorium niets te veranderen valt.
GElUibcn

ECHO

t.

3.

O
O
O
O

o
o

3.

■o

3

4.

flAAR G0nTf?0L£kamer en ZEnoER.

5
6.

Fig. 43.
Gelijktijdige sterkteregeling voor meerdere studio’s.
Ten slotte past men tegenwoordig veelal ook meerdere microfoons
toe bij de uitzending van z.g. ,,Hoorspelen”. Zooals men weet, komen
bij een bepaald hoorspel — behalve het gesproken woord — ook alle
mogelijkc extra-gcluiden te pas die er toe moeten bijdragen, den
luisteraar een zoo realistisch mogelijken indruk van het spel te ver
schaffen. Nu is het meestentijds ondoenlijk, om al die effecten bij
gebruikmaking van slechts één studio te bereiken en daarom worden
bij het uitzenden van een dergclijk spel meerdere studio’s gebruikt:
de sprekers bevinden zich in de cene; in een tweede het orkest, terwijl
een derde weer voorzien is van diverse instrumenten om alle mogclijke
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geluiden (omveer, regen, wind, paardengetrappel, het dichtslaan van
deuren, enz.) te kunnen nabootsen.
In het hoofdgebouw der B. B. C. te Londen kan men op deze wijze
alle studio’s naar believen combinccren, al zal het natuurlijk zelden
voorkomen, dat er voor één spel meer dan drie of vier tegelijk dienst
moeten doen. De microfoonleidingen komen samen op een bedieningstafel*), van waaruit elke microfoon kan worden ingeschakeld, terwijl
voor elk een sterkteregcling aanwezig is. Met behulp van een omschakelbaren microfoon kan de bedienende technicus vanaf de tafel
zich met de uitvoerenden in elk der studio’s in verbinding stellen tot
het geven van aanwijzingen. Het resultaat van het „mengen” kan hij
beoordeelen door middel van een op de bcdieningstafel opgestelden
luidspreker. Fig. 43 geeft een en ander schematisch aan.
Men zal inzien, dat het resultaat van de weergave voor een groot
gedeelte afhankelijk is van de wijze, waarop het „mengen” geschiedt
en de bedienende technicus mag hier zeer zeker vergeleken worden
met den orkestdirigent of tooneelregisseur.
Lijnverbindingen.
Tegenwoordig gebeurt het dikwijls, dat een programma wordt
uitgevoerd op een plaats, die op veelal aanzienlijken afstand van den
zender verwijderd is. Wat dit betreft heeft men al een zeer goed
voorbeeld aan den N.D.Ö.-Zender te Huizen, welks programma’s
steeds uit andere plaatsen afkomstig zijn.
In beginsel blijft de inrichting dezelfde, als wanneer studio en
zender vlak bij elkaar gelegen zijn. Alleen is het natuurlijk ondoenlijk,
om voor zulk een gelegenheid een speciale verbinding tusschen studio
en zender tot stand te brengen en daarom verkrijgt men bij dergelijke
gelegenheden beschikking over interlocale telefoonlijnen.
Deze telefoonverbindingen behooren aan bepaalde eischen te vol
doen. In de eerste plaats moeten ook hier alle geluidsfrcquenties
gelijkmatig worden overgebracht: bij kabelvcrbindingen, waar men
tusschen de verschillende geleiders een vrij aanzienlijke capaciteit
krijgt, laat dit nog al eens te wensclien over met het gevolg, dat de
hoogc frequenties niet of onvoldoende worden weergegeven.
Ook ondervindt men wel eens last van storingen, die parallel-
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x) Voor bijzonderheden zie men „Radio Times” 15-6-’28.
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loopende telegraafverbindingen veroorzaken: alsdan treedt in de
weergave een storend tikken als nevengeluid op.
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Fig. 44.
Speciale lijnverbindingen ten dienste der Engelscho Omroepzenders.
Aan beide bezwaren komt men tegemoet door het maken van
bijzondere radio-lijnen welke zóó geconstrueerd zijn, dat ook de voor
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•een natuurgetrouwe weergave onmisbare lioogerc frequenties be
hoorlijk tot hun recht kunnen komen, terwijl voorzorgen worden
getroffen, dat telegraafinductie is uitgesloten.
Dergelijkc spéciale verbindingen heeft men o.a. tot stand gebracht
tusschen de vele Engelschc zenders, die, zooals men weet, dikwijls
(hetzelfde programma uitzenden. Fig. 44 laat de loop dezer lijnver
bindingen zien 1).
Ook in andere landen wordt een dergelijk systeem veel toegepast,
jzoo worden in Duitschland verschillende groepen zenders elk vanuit
[één studio van programma’s voorzien en zenden Münster, Keulen
jen Aken vrijwel steeds hetzelfde uit als Langenberg, terwijl dit ook
imet Breslau en Gleiwitz, Frankfurt en Cassel, Leipzig en Drcsdcn,
Stuttgart en Frciburg, enz. het geval is.
j De niet-draadloozc overdracht van een door écn of meerdere
{zenders te verspreiden programmas zal van des te meer belang blijken
jte zijn, naarmate men er beter in slaagt de lijnverbindingen zóó te
bouwen, dat de weergave aan kwaliteit niet noemenswaardig inboet.
|Thans reeds heeft b.v. Warschau met goed resultaat programma’s
[uitgezonden, die te Weenen werden gegeven, zoodat een afstand van
(vele honderden kilometers met een telefoonverbinding overbrugd
[diende tc worden.
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Draadlooze her-uitzendingen.
Ook zonder gebruikmaking van een lange-afstands telefoon
verbinding kan een zendstation een elders gegeven programma ver
spreiden. Deze methode van lier-uitzending — in Engeland spreekt
men van „Relaying” — wordt zeer veel toegepast.
Het station, welks programma men opnieuw wenscht uit te zenden
wordt daartoe beluisterd met een betrouwbaren ontvanger. Dezen
plaatst men liefst ergens op het platteland of in het algemeen daar,
waar de kans op storing door allerlei clcctrische invloeden (o.a. van
generccrende luisteraars, die het bewuste station zelf ook willen
hooren!) zoo gering mogelijk is. ITct ontvangstation is via een lijn
met den zender verbonden — men gaat overigens geheel op dezelfde
wijze als bij gebruik van een microfoon te werk — en de
ontvang-energie wordt, na versterkt te zijn, aan den zender toegevoerd.
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De resultaten, die op deze wijze verkregen kunnen worden, zijn
dikwijls zeer goed en mocht aan de weergave na de uitzending al ecns
wat ontbreken, dan wordt dit doorgaans voor den luisteraar wel goed
gemaakt door de belangwekkendheid van het feit zelf.

Fig. 45.
Oraroepstation te Oakland.
De foto geeft een afbeelding van de controle-kamer waarin een groote
kast is opgesteld, die de verschillende versterkers, schakelinrichtingen,
raodulatiemeters, lijnaansluitapparaten en dergelijko toestellen bevat.
Deze zender werd gebouwd door de „General Electric Co”.
Versterking der microfoon-energie. Vervorming.
De hoeveelheid electrische energie, welke door een microfoon wordt
afgeleverd is slechts zeer gering — eenige honderste gedeelten
van een watt of nog minder — zoodat het gemakkelijk is in te
zien, dat men met die zwakke stroomen niet zonder meer een
zender kan moduleeren. De microfoon-energie dient dus te worden
versterkt.

07

Hiertoe gebruikt men laagfrcquentversterkers van vrij normale
constructie: het aantal trappen, waaruit het vcrsterkersystcem bestaat
hangt af van verschillende omstandigheden, b.v. het microfoon-type,
lengte der eventueel gebruikte telefoonlijn, de aard van het tocgcpastc modulatie-systecm, enz.
Van zeer groot belang is hier natuurlijk ook weer, dat het versterkings-systcem op zulk een wijze is geconstrueerd, dat de microfooncncrgïe wèl versterkt, doch overigens onvervormd aan den zender
wordt toegevoerd.
De aard van de eventueel optredende vervorming kan tweeledig
zijn: er kan loon- of ainplüudc-vcvvovming bestaan.
Bij toon vervorming zal men te kampen hebben met een zekere
voorkeur voor bepaalde fre
quenties, zoodat die te sterk
— andere daarentegen onvol
doende worden weergegeven.
Door gebruikmaking der
juiste onderdeden — zorg
vuldig geconstrueerde trans
formatoren c. d. — kan men
hieraan tegemoet komen. Bij
den liuidigcn stand der radio
techniek behoeft men hiervan
geen last meer tc hebben en
men beschikt dan ook over
inrichtingen, die een abso
luut gelijkmatige versterking
waarborgen.
Amplitude-vervorming kan
Fig. 46.
op verschillende wijzen op
Juiste weergave.
treden; in sommige gevallen
zelfs, wanneer overigens de zendinstallatic goed in orde is.
In dc eerste plaats dient bij elke versterkerlamp voor een voldoende
negatieve roosterspanning te worden gezorgd, zoodat geen roosterstroom en daarmee vervorming der weergave kan optreden. Verder
dient elke lamp voldoende „ruim” tc zijn, d. w. z. berekend, om de
aan liet rooster toegevoerde wisselspanningen naar behooren in den
plaatkring te kunnen reproduceercn. Ten slotte dienen de lampen in
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het rechte deel hunner karakteristiek te werken. De figuren
mogen ccnigc dezer cischcn verduidelijken.
Fig. 46 laat zien, hoe een aan het rooster cencr lamp toegevoerde
wisselspanning (AB) versterkt in den anodekring wordt gereprodu
ceerd. De instelling is zóó getroffen, dat alleen het rechte deel der.
landkarakteristiek A' B' gebruikt wordt. Duidelijk blijkt, dat de
variaties in den anodekring geheel gelijkvormig zullen zijn met die,
welke aan den roosterkring werden toegevoerd.
Bij fig. 47 ziet men echter iets anders optreden. De roosterspannings-
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Fig. 47.
Vervormde weergave.

')
wisselingen zijn te groot om alleen het rechte gedeelte der .lamp-:
karakteristiek te kunnen benutten: de lamp is derhalve overbelast of:
niet voldoende „ruim”. De punten* A' en B' liggen nu in het gebogen
gedeelte der karakteristiek, zoodat de *wisselingen in den anodekring;
niet meer gelijkvormig zijn aan die in den roosterkring. Iioc de;
toestand behoorde te zijn, is door de gestippelde gedeelten aangegeveru*
Natuurlijk is het ook mogelijk, dat' de vervorming niet aan de:
boven- en onderzijde tegelijkertijd optreedt. Dit zal b.v. kunnen;
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geschieden wanneer dc lamp voor de toegevoerde wisselspanningen
wel „ruim” genoeg is, maar de negatieve roosterspanning niét zoo
danig is ingesteld, dat alleen liet rechte gedeelte der karakteristiek
wordt gebruikt.
Men zal inzien, dat het in fig. 4-7 geïllustreerde verschijnsel niet
uitsluitend behoeft op te treden bij een niet-naar-behooren-uitgevoerdc
installatie. Dit kan b.v. ook geschieden, wanneer gedurende een
orkest-uitzending zeer sterke passages optreden, zoodat dc lampen
dan tijdclijk worden overbelast. Dit te voorkomen is o. a. de taak van
de technici, die dc versterkers en contrölc-apparaten bedienen.
Modulatie-methoden.
Achtereenvolgens is nagegaan, hoe de ongedempte energie, die bij
een omroepzender als drager gebruikt wordt kan worden opgewekt
en verder, hoe men te werk gaat, om geluidstrillingcn in clcctrischc
stroomwisselingen om te zetten. Fcnigc der verschillende wijzen,
waarop men met behulp van deze laagfrcquentc wisselingen de onge
dempte energie van den zender kan modificeren, mogen thans iets
nader worden beschouwd.
Directe modulatie.
Dc meest voor dc hand liggende modulatiemethode is wel die,
waarbij een koolkorrelrnierofoon direct in den antennekring van een ongedempten zender geschakeld wordt.
(Fig. 48). Deze methode werd bij dc allereerste telcfonieproeven dan ook toegepast, doch men stuitte
op liet bezwaar, dat bij een eenigszins aanzienlijke
stroomsterkte de koolkorrels samenpakten en zelfs
verbrandden, zoodat de microfoon al spoedig onbruik
baar werd. Allerlei hulpmiddelen heeft men bedacht,
om aan deze bezwaren tegemoet te komen, o. a. door
Fig. 4S.
gebruikmaking van vlocistof-microfoons e. d.*).
Directe
De uitvinding der drie-elcctrodcnlamp heeft ook
Antennehier een totale omkeer teweeg gebracht en dc moeilijk
heden, die men tot dusverre ondervonden had, doordat modulatie.
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*) Voor een beschrijving dezer vroegere microfóonconstructies zie men:
A. N. Goldsmifcli, „Radio ïelophony’’, p. 127, c.v.
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de microfoons bij een wat grootcr zendcrvcrmogen niet meer naar
beliooren werkten, werden door de toepassing der lampen al spoedig
ondervangen.
Zooals vermeld werd, was het plaatsen van een microfoon in de
antenne een der eerst toegepaste methoden: bij het spreken verandert
de weerstand van de microfoon en in overeenstemming daarmede
ook de hoeveelheid uitgestraalde energie. Men paste derhalve een
directe modulatie der antenne-energie toe, welke methode men bij de
moderne zenders evenwel geheel heeft verlaten.
Een dergelijke directe methode, waarbij voor de modulatie echter
gebruik werd gemaakt van een dric-electrodenlamp, werd ongeveer
10 jaren geleden door de Marconi-Maatscliappij toegepast. In fig. 19
is deze methode schematisch voorgcstcld.

i
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Fig. 49.
Antenne absorptie-modulatie.
Het rcchtschc gedeelte is de eigenlijke zender: de door de lamp I
in spoel
opgewekte energie wordt overgedragen op L2, welke deel
uitmaakt van het antennesysteem.
Links vindt men het modulatorgedeeltc. De koolmicrofoon is in
serie met een kleine batterij Bjl verbonden aan de primairwikkeling
van een transformator, welks secundaire naar den roosterkring der
modulatorlamp II voert. Met behulp van B2 wordt aan het rooster
de vereischte negatieve voorspanning gegeven. De anodekring van
den modulator is verder via een weerstand R afgetakt op de antennespoel L2.
Bij het spreken zullen op het rooster van de modulatorlamp spanningswissclingen teweeggebracht worden, als gevolg waarvan ook in
den anodekring veranderingen zullen optreden. De weerstand hiervan
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is bij liet spreken aan voortdurende wisselingen onderhevig en bij
gevolg wordt op overeenkomstige wijze de h.f.energie in het antennesysteem beïnvloed.
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Fig. 50.
Omroepzender van den N. D. O. te Huizen.
De foto is genomen vanuit de controlekamer, waar het bedienend
personeel zich gedurende de uitzendingen bevindt, ltechts ziet men een
schakelkast, waarop verschillende meters zijn aangebracht, terwijl tevens
een stel drukknoppen aanwezig is, waarmede de geheele installatie in
geval van nood kan worden uitgeschakeld. Op de tafel ziet men verder
een tableau, waarmede de verschillende telefoonlijnen op den zender of
op de rechts zichtbare toestellen kunnen worden geschakeld. In het
middengedeelte van de kast bevinden zich diverse rcgelapparateu en links
een versterker. Met behulp van den rechts zichtbaren luidspreker kan
het bedienend personeel do uitzending controleercn.
De installatie van het H. D. O. zendstation word ontworpen en uitgevoerd
door de N. S. F. te Hilversum.
De afrcgeling der modulatie geschiedt met behulp der roosterbatterij B2, den weerstand R en door het opnemen van een

i
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grooter of kleiner gedeelte van spoel L2 in den anodekring der
modulatorlamp.
Hoewel dit systeem verschillende bezwaren heeft en tegenwoordig:
daarom ook niet meer wordt toegepast vormde het toch voor de
eerste telefoniezenders een bevredigende oplossing van het tot dien
tijd zoo lastige modulatie-probleem: men was, wat de microfoonconstructie betreft, nu tenminste niet gebonden aan een beperkte;
h.f.energie. Vanaf dien tijd datecren dan ook de telefonic-lampzendcrs!
van eenigszins aanzienlijk vermogen 1).
I
Tegenwoordig bouwt men een telefoniczender — in tegenstelling
met hetgeen bij de reeds besproken methode het geval is — zóódanig.:
dat de lampen welke de antenne-energie leveren, zélf worden ge-j
moduleerd of de van voorafgaande lampen afkomstige gemoduleerde:
energie hoogfrequent versterken.
Rooster-modulatie.
Een van de meest eenvoudige modulatie-mcthodcn is wel die.!
waarbij de microfoon in den roosterkring eener gcncreerende lamp isj
geschakeld, zooals voorgesteld
in Fig. 51.
Het eigenlijke zendschcma is
normaal: in serie met den roos-;-'
terkring is een transformator
geschakeld, welks primairwikr
keling aan een microfoon is
verbonden. Door het spreken
ontstaan spanningswissel ingen
op het rooster der lamp: in den
anodekring zullen deze gerepro
duceerd worden met het gevolg,
.Roostermodulatie.
dat de door de lamp opge
wekte hoogfrequentie-energie liet karakter draagt van de geluidstrillingen, die de microfoon troffen.
Bij zenders van klein vermogen kan men niet deze methode goede

Uj

*) Zie „Radio-Hews” van Oct. 1920. Hierin vindt men een beschrijviug
van een 15 K.W. Miirconi-zender, waarbij van deze modulatiemethode
gebruik wordt gemaakt.
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!
resultaten verkrijgen. Bij een energie van meer dan eenigc honderden
watts is zij niet meer bruikbaar: de vrij sterke roostcrspanningswisselingen die dan noodig zijn, zullen niet alleen de amplitude der
hoogfrequente trillingen, doch ook de terugkoppeling beïnvloeden,
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Fig. 52.
Omroepstation te Oakland.
De foto geeft een overzicht van de machinekamer, waarin de omvormers
zijn opgesteld, die de voor den zender benoodigdo energie leveren. Teneinde
bij eventueele storingen een onderbreking in de uitzendingen te voorkomen,
zijn allo machines in tweevoud aanwezig. Aan de muur zijn de regelapparaten
bevestigd welke bediend worden vanaf het in een ander vertrek opgestelde
schakelbord, dat in fig. 55 is afgebeeld.
zoodat de kans bestaat, dat de lamp af en toe „afslaat”, (niet meer
genereert), waaronder de kwaliteit der uitzending natuurlijk ten
zeerste lijdt. Bij omroepzenders wordt deze methode van roostermodulatie tegenwoordig dan ook niet meer toegepast.
I
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Anode-modulatie.
Deze methode is uitgevonden door den Amerikaan Ilcising cn
■wordt in Amerika, Engeland en verschillende andere landen veel
gebruikt.
In fig. 53 is I de eigenlijke zcndlamp, II de modulatorlamp. De
hoogspanningsbron (batterij, gelijkstroomdynamo of gelijkrichter)
levert een constante energie voor de voeding van beide lampen. De
door de microfoon op het rooster van den modulator veroorzaakte
spanningswisselingen maken, dat ook de anodeslroom zich zal wijzigen.
De weerstand van de modulatorkcten verandert, zoodat ook de
stroomopnamc in dezen kring aan wisselingen onderhevig zal zijn.
s
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Fig. 53.
Anode-modulatie.
Zooals gezegd is, blijft de totaal-energie voor beide lampen constant:
neemt de modulator meer, dan krijgt de zcndlamp minder en om
gekeerd. De modulator regelt derhalve de aan de zcndlamp toegevoerdc energie in overeenstemming met de intensiteitswisselingcn
van den microfoonstroom.
De modulatorlamp dient bij toepassing dezer methode minstens
dezelfde afmetingen te hebben als de ermede gekoppelde oscillator,
waardoor — alsmede door het naar verhouding grootc energie-gebruik
— anode-modulatie niet het meest economische middel is. De zeer
goede kwaliteit der weergave die men op deze wijze verkrijgt, legt
echter bij een omroepstation veel meer gewicht in de schaal, zoodat
deze methode een uitgebreide toepassing heeft gevonden.
Roostergelijkstroom-modulatie.
Deze modulatie-methodc, welke vooral bij Duitschc zendstations
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een ruime toepassing liceft gevonden, berust op liet veranderen van
den roostergelijkstroom cener zendlainp. Men weet, dat bij een
oscilleerende zendlamp een aantal clcctronen op het rooster zal
terecht komen, waardoor dit steeds meer negatief wordt. Wordt de
negatieve lading te groot, dan zakt de anodestroom op zulk een lage
waarde, dat de lamp afslaat. Om dit te voorkomen, wordt doorgaans
een lekweerstand aangebracht, waardoor de negatieve lading naar
den gloeidraad kan afvloeien. Wordt nu tusschen het rooster en den
gloeidraad een veranderlijke lekweerstand geschakeld, dan kan men
dit afvlocicn der clcctronen regelen en daarmede de grootte der door
de lamp opgewekte hoeveelheid hoogfrequente energie beïnvloeden.
Geschiedt deze regeling in overeenstemming met de door het spreken
in den microfoon opgewekte stroomen, dan kan men op deze wijze
de zend-energie moduleeren.
Uit fig. 54, waarin het principe der roostergelijkstroom-modulatic

.
:.

' i

M
l

I

;

-Wöooö
/

B

S

i

n
~

!

Fig. 54.
Roostergelijkstroom-modulatie.

■

is afgebecld ziet men, dat als veranderlijke lekweerstand een lamp
(II) gebruikt wordt; overigens is het zendschema normaal. Bij het
spreken in de microfoon M worden op het rooster van den modulator
spanningswisselingcn veroorzaakt, waardoor de weerstand van den
plaatkring dezer lamp — welke in de plaats treedt van het roosterlek
der zendlamp — zich zal wijzigen en derhalve de opgewekte h.f.energie beïnvloeden.
Tusschen het rooster van de zendlamp en den modulator is een
smoorspoel S aangebracht om te zorgen, dat de modulatorketcn voor
h.f.stroomen geblokkeerd is. Met behulp van de batterij B wordt de
juiste spanning afgcrcgcld en daarmede de weerstand van den anode-
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kring van II op zulk een waarde gebracht, dat bij niet-moduleeren
de zcndlamp op ongeveer het halve trillingsvcrmogen staat ingesteld.
In vergelijking niet de vorige methode heeft men bij roostcrgelijkstroommodulatic het voordeel, dat men met modulatorlampen.
van aanzienlijk geringere afmetingen kan volstaan: als gevolg daarvan
behoeft hier de versterking van de microfoonstroomcn niet zoo ver
te worden doorgevoerd.

i

Fig. 55.
Omroepstation te Oakland.
Ter linkerzjjde ziet men liet schakelbord, waarmede de zendinstallntie
wordt bediend. Rechts daarvan ziet men een zesphnsen gelijkrichter, die
de hoogspannings-energie levert. Yan den eigenlijken zender ziet men
en gedeelte op den achtergrond.
Modulatie van zenders met stuurkring.
Op blz. 24 e. v. werd reeds vermeld, dat men tegenwoordig zeer
veel zenders gebruikt, waarbij een stuurkrjng wordt toegepast. Met
behulp hiervan wordt een hoeveelheid h.f.energie van zeer constante
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frequentie opgewekt. Door één of meer lampen van telkens grooter
wordend vermogen wordt die bcgin-cncrgic tot op de vcrcischte
waarde hoogfrequent versterkt.
Nu zal men zich afvragen, op welk punt van de opeenvolgende
reeks li.f. verstcrkcrlampcn de modulatie zal geschieden. Dit hangt
met verschillende omstandigheden samen.
Bij de meeste Engelsche Omrocpstations gebruikt men een stuur-:
kring en één trap hoogfrequent-versterking met anodc-modulatic.
Schematisch kan men deze inrichting voorstellen, zooals Fig. 56:
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Fig. 56.

:
weergeeft. De lioogspanningsvoeding is duidelijkheidshalve niet
geteckcnd.
Bij den zender Davcntry Jr. past men, in verband met de aan
wezigheid van meerdere versterkingstrappen een andere methode toe.
Men gebruikt daar na den stuurkring drie hoogfrequenttrappen,
waarvan de eerste gemoduleerd wordt. Deze inrichting vindt men
schematisch in fig. 57 voorgesteld *).
De scheidingskring, die tusschen den stuurkring en den gcmodulecr*) Over de voordcelen van deze z.g. „Low power modulation” tegenover
modulatio in de laatste trap zie men een artikel van P. P. Eckersley in
het „Journal of the Inst. of E. E.” Vol. 66. N°. 377 (Mei 1928).
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den versterker is opgenomen, dient om te beletten, dat er terug
werking plaats vindt van den eersten versterker op den stuurkring.
Bij liet systeem, zooals in Fig. 5G is afgebeeld, verkrijgt men bij
toepassing van anode-modulatie een niet steeds voldoende constant
heid der door den stuurkring opgewekte frequentie. Bij het moduleeren
verandert n.1. de anodespanning van den gcmodulcerden versterker,
zoodat ook de roosterstroom aan wisselingen onderhevig zal zijn. Bij
directe koppeling van stuurkring ’cfA gemoduleerden versterker
zouden die veranderlijke roosterstroomen de frequentie der stuurlampenergie beïnvloeden, zoodat de golflengte niet meer voldoende constant
zou zijn. Door tusschenschakcling van dezen scheidingskring, die zóó
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Fig. 57.
Inrichting van den zender Daventry Jr. (schematisch).
geconstrueerd is, dat daar géén roosterstroom in optreedt, bereikt
men, dat de door de stuurlamp opgewekte energie een absoluut
gelijkmatige frequentie behoudt.
Bij de kleinere omroepzenders van Duitsch fabrikaat gebruikt men
een stuurlamp en één versterkertrap, bij welken men rooster-gelijkstroommodulatic toepast. Ook de Koscu/iiigcl-zendcr te Weenen,
welks versterkertrap twee watergekoeldc lampen van 10 kw elk
bevat, wordt op deze wijze gemoduleerd 1).
Bij den nieuwen zender te Königswustcrhausen heeft de stuurlamp
een energie van 2i kw; de eerste versterker 20 kw, terwijl de laatste
hoogfrequenttrap een vermogen van niet minder dan 120 kw kan
ontwikkelen. Normaal bedraagt de door de laatste trap afgegeven
energie echter niet meer dan ongeveer 30 kw. Ook hier wordt roostcr-

J) „Experimental Wirelcss”. Sepr. 1926, p. 533.
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gelijkstroommodulatie toegepast en wel bij den eersten versterker1).
Teneinde een overzicht te krijgen wat betreft de samenvoeging
van alle tot dusver besproken onderdeden tot één geheel, moge de
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Omroepzendor van den jST. D. O. te Huizen.
Op den voorgrond bevindt zich het rek, waarin drie watergekoelde
zendlampen zijn opgesteld. In hot midden de groote luchtcondensator,
die met de spoel op den voorgrond den tusschenkring vormt. De anodespanning wordt afgelezen met behulp van den vóór den luchtcondensator
zichtbaren voltmeter.

i

lezer verwezen worden naar de schematisch^ voorstelling van een
willekeurige, complete zendinstallatie (Fig. 59).
I-Ict owrocj)gcbouiv bevat een paar studio’s en een ruimte, waarin
l) Voor uitvoerige beschrijving van dezen zender zie men „E.T.Z.”
17 Mei 1928.
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de verschillende apparaten zijn opgesteld. Door middel van telefoonTMtATER.
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Fig. 59.
Schematische voorstelling van de inrichting eener omroepinstallatie,
lijnen is dit gebouw verbonden met een theater en een concertzaal,
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Naar gelang de programma’s zulks vcrcischen, worden de ver
schillende studio’s of concertzalen via de schakcltafel met den hoofdverstcrkcr verbonden. Deze versterker bevat tevens de noodige
regelapparaten. In hetzelfde vertrek zijn verder een ontvangtoestel
en luidspreker opgesteld, zoodat het bedienende personeel kan nagaan,
hoe de zender werkt.
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Fig. G2.
Sohema van oen microfoon- en lijn versterker.
In het zendgebotav bevindt zich een machinc-installatic, die via de
noodige schakelapparaten den geheelen zender van stroom voorziet.
Een gelijkrichter levert de benoodigdc hoogspanning voor de voeding
van de stuur- en versterkcrlampen. De energie, welke over de telefoon
lijn ontvangen wordt, passeert nogmaals een versterker, om eventuccle verliezen te compensccren en bereikt daarna den modulator,
die met den h.f.versterker gekoppeld is.
De fig. GO, G1 en 62 geven eenige schema’s van zendinstallatie’s,
zooals die in de praktijk toegepast worden.

HOOFDSTUK V.
KORTE-GOLFZENDERS.

Voortplanting van electrische golven.
Wanneer men een omroepzender, die op een tamelijk lange golf
lengte werkt — b.v. 1200 meter — op verschillende afstanden be
luistert. dan zal men bemerken, dat de ontvangststerkte allengs
minder wordt. Deze afname is een gevolg van het feit, dat de electrische
golven op hun weg langs het. aardoppervlak geabsorbeerd worden.
Deze absorptie is van verschillende omstandigheden afhankelijk. Zoo
zal men in de eerste plaats kunnen constateeren, dat het boven
genoemde zendstation op grootcren afstand en sterker ontvangen
wordt, wanneer de electrische golven hun weg over zee kunnen kiezen,
dan wanneer het gehcele gebied tusschen zender en ontvanger uit
land bestaat. Water absorbeert de electrische golven namelijk in veel
mindere mate, dan door den aardbodem geschiedt.
Verder is het verlies aan ontvangststerkte door absorptie des te
minder, naar gelang de golflengte grooter is. Dit is dan ook de reden,
dat men tot voor een tiental jaren van steeds langere golven — tot
25000 meter toe — gebruik maakte, naarmate men met een draadloozcn tclegrafiezender grootcre afstanden wilde overbruggen.
Reeds is uiteengezet1), waarom men voor een omroepzender geen
golflengten van meer dan ± 3000 meter toe kan passen: dit sluit dus
tegelijkertijd in, dat men met een dergelijken telcfoniezcnder nooit
een grootcre nuttige werkingssfeer dan b.v. 1000 kilometer kan ver
krijgen; men dient dan reeds over een station van aanzienlijk ver
mogen te beschikken.
Bij het beluisteren van een omroepzender, welke met een tamelijk
lange golflengte werkt — om bij het oorspronkelijk aangehaalde voorZie blz. 42.
1
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beeld te blijven, /.ij deze op 1200 meter gesteld — zal men bemerken,
dat de ontvangsterkte op een bepaalde plaats weinig of niet aan
veranderingen onderhevig is. Iets anders neemt men echter waar,
wanneer men naar een kortegolf-omroepzender (/. b.v. 200 meter)
luistert. Xu eens zal men de uitzending goed kunnen hooren, dan
weer zinkt de ontvangst als het ware weg, om een oogenblik later
weer in sterkte toe te nemen. Dit z.g. „fading”- of „sluier-cffect” is
den lezer ongetwijfeld uit eigen ervaring bekend. Ook zal hij meer
malen hebben waargenomen, dat men vele kortegolf-zenders overdag
slecht of in het geheel niet, des avonds en des nachts daarentegen
zeer goed kan ontvangen.
Reeds werd vermeld, dat de clectrische golven des te sterker
geabsorbeerd worden, naarmate hun lengte korter is en toch kan
men, juist door gebruikmaking van korte golven over zeer groote
afstanden draadloos seinen. Het is derhalve voor de hand liggend, dat
er bijzondere omstandigheden in het spel moeten zijn, waardoor die
absorptie zich niet hinderlijk doet gelden.
De antenne van een zendstation straalt de hoogfrequente energie
naar alle richtingen uit; niet alleen evenwijdig aan het aardoppervlak,
doch ook schuin en loodrecht naar boven. Oppervlakkig zou men
geneigd zijn aan te nemen, dat alléén de zich langs het. aardoppervlak
verbreidende golven een ontvangantenne kunnen treffen. Blijkens de
resultaten, die men met korte-golfzenders heeft bereikt, is dat echter
niet het geval cn kunnen ook de z.g. „ruimtegolven” weer op de aarde
terugkomen: blijkbaar door terugkaatsing.

I

De Heaviside-laag.
Om al deze verschijnselen te verklaren, neemt men aan. dat in de
atmosfeer een soort spiegelende laag aanwezig is: de „IvenncllyHeavisidc-laag”, zoo genoemd naar dc geleerden, die het bestaan
ervan het eerst aannamen.
Over het wezen der Heaviside-laag, welke verondersteld wordt, zich
op een afstand van 40 tot 100 kilonjeter van het aardoppervlak ver
wijderd tc bevinden, heerschen verschillende opvattingen. Onder
meer neemt men aan, dat op. de genoemde hoogte dc druk der atmos
feer zóó gering is, dat ionisatie der hierin aanwezige gassen optreedt,
zoodat de laag een goede geleider wordt cn daarom de haar treffende
golven ook weer kan terugkaatsen (Fig. 03). Ook zou men zich kunnen
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voorstellen, dat de golven de laag binnendringen en als gevolg van
een buigiiigs-verschijnsel zich er over een aanzienlijken afstand in
voortbewegen en haar daarna weer verlaten, om ten slotte het aard
oppervlak weer te treffen. (Fig. 64). De electrischc golven leggen dus
een weg af, die veel langer is dan de afstand tusschcn zender en
ontvanger 'doch die langere weg is geheel vrij van de absorptie-

Fig. 63.

Fig. 64.

verschijnselen, waaraan de zich langs de aarde voortplantende
golven onderworpen zijn.
Bij kortc-golfzcnders kan men op deze wijze de enorme afstanden
behalen, zooals dat voor een tiental jaren enkel met op lange golf
werkende tclegraficzendcrs van veel grooter vermogen mogelijk was.
Bij de zeer lange golven speelt alleen de directe straling langs de
aarde een rol, daar absorptie hier immers in slechts zeer geringe mate
optreedt. Bij de ultra-korte golven daarentegen is de directe straling
practisch vrijwel van geen beteekenis: de zich langs de aarde voortplantendc golven worden al zeer spoedig geabsorbeerd, hetgeen liet
bestaan van een z.g. „stille zóne” rondom een korte-golfzender ver
klaart: eerst buiten die zóne
komen de door de I-Ieavisidemacht.
laag gereflecteerde golven
weer naar de aarde toe en
het lijkt, alsof zij over die
stille zóne heenspringen.
(„Skip-distance”).
De dikte der Heavisidelaag is afhankelijk van de
. door de zon teweeggebrachte
Fig. 65.
ionisatie der lucht. Overdag
is de ionisatie sterker: de laag is dus dikker en ligt derhalve dichter
bij het door de zon beschenen aardgedcelte. Des nachts wordt de
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ionisatiegedeeltelijk opgeheven: de laag komt dus liooger te liggen.
Aan de hand van fig. G5 laat zich gemakkelijk verklaren wat een
oorzaak kan zijn van het reeds vele jaren bekende feit, dat men des
nachts over grootere afstanden kan werken dan overdag mogelijk is.
Dat hel zonlicht een groote rol bij de voortplanting der electvische
golven speelt, blijkt behalve uit het bovenstaande ook uit de waar
nemingen van Rcinartz en anderen, waarbij gevonden werd, dat de
werkingssfeer van een zender des morgens (dus bij zonsopgang) naar
het oosten kleiner is dan naar het westen, terwijl des avonds, wanneer
de zon in liet westen ondergaat, het omgekeerde het geval is. Op het
middaguur is de werkingssfeer naar beide windstreken gelijk.
Verder bestaat voor een draadloozc verbinding tusschcn twee be
paalde plaatsen een gunstigste golflengte: deze is evenwel niet con
stant, doch hangt af van den tijd: des morgens voldoet een kleine het
beste; ’s middags een grootere. Op grond dezer waarnemingen valt te
besluiten, dat de terugkaatsing en buiging der golven ook van de
grootte der golflengte afhangt, zoodat onderscheiden golflengten op
verschillende hoogten boven het aardoppervlak worden tcruggekaatst.
Aan een dergclijk verschijnsel is liet wellicht ook toe te schrijven, dat
gedurende den nacht veelal vervorming van telefonic-ontvangst op
treedt: een gemoduleerde draaggolf bevat, zooals vroeger reeds werd
uiteengezet een zeer groot aantal verschillende frequentie’s: worden
die ongelijkmatig teruggekaatst, dan lijdt de kwaliteit der weergave
hieronder.
Het op- en neergaan van de ontvangsterkte — het reeds genoemde
„sluier-effcct” — acht men veroorzaakt te worden door onregelmatig
heden in de Ilcavisidc-laag, waardoor op cén moment de terugkaatsing
der golven op een andere wijze plaats vindt dan een oogenblik daarna.
Bij golven boven ongeveer 1000 meter treedt dit verschijnsel niet
hinderlijk op.
Nog moge vermeld worden, dat men bij de ontvangst van korte
golven aanzienlijk minder last van luchtstoringen ondervindt, dan
onder gelijke atmosferische omstandigheden bij gebruik van lange
golven het geval is.
Ontwikkelingsgang der Korte-Golftechniek.
I-Iocwcl juist den laatstcn tijd door de toepassing der zeer korte
golven opzienbarende resultaten verkregen zijn, meene men niet dat
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men er ook pas kort "deden in slaagde, dergelijke hooge frequenties
voort te brengen. De golven, die Hertz nu meer dan 40 ja ren geleden
bij zijn eerste proeven opwekte, hadden een zeer geringe lengte,
zulks als gevolg van de kleine afmetingen van den oscillator. dien hij
daarbij gebruikte. (Blz. 15).
Toen tegen het einde der vorige eeuw Marconi met deze proeven
voortging, bleek al spoedig, dat men met een zend installatie, zooals
in Fig. 8 is afgebeeld, belangrijk gunstiger resultaten kon krijgen,
wanneer de eenc zijde van het oscillator-systcem aan aarde werd
gelegd, terwijl de andere aan een verticale draad (antenne) van
eenigszins aanzienlijke lengte werd verbonden. Dit bracht mede, dat
de golflengte veel grooter was, dan bij toepassing der oorspronkelijke
methode en dank zij de goede uitkomsten, die men in snelle opeenvol
ging verkreeg, heeft men gedurende vele jaren de aandacht voor
namelijk op de lange golven geconcentreerd en wel vooral in die
periode, gedurende welke men zenders toepaste, waarbij nog niet van
drie-clcctrodcnlampen gebruik werd gemaakt.
Dat de korte golven als het ware opnieuw ontdekt zijn, is voor een
deel ongetwijfeld te danken aan het werk der radio-amateurs van
verschillende nationaliteiten, die zich voor hun proeven het lager dan
200 meter gelegen golfbereik zagen toegewezen. Zelfs met zeer kleine
energieën werden enorme afstanden overbrugd en het is nu reeds
7 jaren geleden (December 1921), dat de zwakke zenders der Amerikaansehc amateurs aan deze zijde van den Atlantischen Oceaan
konden worden gehoord. De golflengte, die toen werd toegepast,
bedroeg 200 meter. Sindsdien hebben cl.e amateurs nog vele successen
kunnen boeken en hebben zij verbindingen tot stand kunnen brengen
over de grootste aardschc afstanden — 20000 kilometer — daarbij
gebruik makende van golflengten van ± 20 tot .± 100 meter en een
zendenergie, die veelal niet meer dan 100 watts — of zelfs soms nog
minder — bedroeg.
In 1923 deed Marconi een reeks proeven, waardoor niet alleen werd
aangetoond, flat met korte golven een betrouwbare verbinding over
zeer lange afstanden mogelijk was, doch tevens werd opnieuw de
aandacht gevestigd op een omstandigheid, die Hertz reeds vele jaren
daarvoor had waargenomen.
Bij de proeven van Hertz was namelijk gebleken, dat men clcctrische golven met behulp van bijzondere reflectoren kan terug-
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kaatsen op analoge wijze, als b.v. met een lichtstraal mogelijk is.
In 1021 deed de Engelschc ingenieur Franklin dergelijke proeven
met een op 15 meter golflengte werkenden tclcfoniezondcr tusschcn
de op ongeveer 150 kilometer van elkander verwijderde plaatsen
Ilendon en Birmingham. Zoowel op het zend- als op het ontvang
station werd daarbij gebruik gemaakt van een parabolischen reflector,
die uit een groot aantal verticale draden bestond. .Metingen toonden
aan, dat men een ongeveer 200 malen grooterc outvangsterkte ver
kreeg, dan zonder toepassing van reflectoren het geval was.
Deze proeven werden door Marconi herhaald, waarbij dergclijkc
gunstige resultaten werden verkregen, dat vrijwel onmiddellijk werd
overgegaan tot het bouwen van een aantal van rcflector-antenne’s
voorziene zenders in Engeland, Amerika en verschillende andere
landen.
In Amerika kwam omstreeks 1923 de eerste ultra-korlegolfzender
(KDKA, Pittsburgh, Pa.) in gebruik, die sindsdien door vele andere
is gevolgd.
In Nederland werd een der eerste kortcgolf-suceosson geboekt door
de X. S. F. te Hilversum, welker provisorische korte-golf telcgrafiezender — werkende op een golflengte van ongeveer 30 meter — begin
1925 in Jndic werd gehoord.
Door de Rijkstelegraaf werden eveneens korte-golfzcnders gebouwd,
welke tc Kootwijk zijn opgesteld en die sinds Augustus 1925 het
overgroote deel van het draadlooze verkeer met Indic voor hun
rekening nemen.
Op korte-golf owtroepgebied bezet Nederland op het oogenblik een
eerste plaats als gevolg van de schitterende resultaten, die met den
k.g.zender van het Philips-laboratorium te Eindhoven werden bereikt,
terwijl ook door de Rijkstelegraaf een installatie is gebouwd, die
eerlang een geregelde telefonische verbinding met Xcderlandsch Indië
tot stand zal brengen.
De Philips’ Korte-golfzender. ')
Reeds werd vermeld (blz. 20), dat. speciaal bij kortc-golfzendcrs
veelal een oscillccrcnd kristal wordt toegepast, dat de frequentie van
*) De gegevens voor deze beschrijving werden ontleend aan de brochure
„Radio-Telefonic Ilolland-Indiö” der N. V. Philips’ Radio.
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den zender bepaalt. De zeer zwakke trillingen die het kristal opwekt
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Fig. 66.
Watergekoelde Philips-zendlamp, speciaal voor korte golf.
(Type TA 12/20000 K).
De anode is omgeven door een koelmantel, waarin water circuleert. Ook
de roostertoevoer wordt door strooinend water afgekoeld. Door de gloeidraadleidingen, benevens langs de plaatsen, waar de anode aan de glazen
boven- en ondergedeelten is vastgesmolten, wordt samengoperste lucht gebla
zen. Het vermogen van een dergelijke zendlamp bedraagt 20 a 25 kilowatt.
worden door een reeks in cascade geschakelde versterkerlampcn op
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de vcreisclitc waarde gebracht. Theoretisch is het mogelijk, voor elke
gewcnschtc frequentie een kristal te vervaardigen, doch practisch
stuit men dan al spoedig op het bezwaar, dat voor zeer korte golf
lengten het kristalplaatjc zóó dun moet zi jn. dat het zeer spoedig zou
breken, daargelaten of het slijpen van een zoo dun plaatje mogelijk
ware. Men gebruikt- derhalve dikwijls een kristal, dat een trillingstijd
heeft, welke overeenkomt met een veelvoud der op te wekken golf
lengte. Na versterking der grondfrequentie wordt één of meermalen
een hoogerc harmonische hiervan uitgezeefd en versterkt, zoodat men
dan ten slotte toch de gewcnschtc frequentie verkrijgt, welke het
kristal niet direct kan verschaffen.
Hij den Philips’ korte-golfzender, die oorspronkelijk te Eindhoven,
doch sinds begin 1928 te Hilversum is opgcsteld, wordt deze methode
toegepast. Gebruikt wordt een kwartskristal met een cigen-frcquentic,
welke overeenkomt met een golflengte van ongeveer 18S.4 meter. De
lamp, in welker roosterkring het kristal is opgenomen wordt gevolgd
door zes versterkertrappen, waarvan één dient voor verdubbeling en
een andere voor verdrievoudiging der frequentie. De aldus verkregen
188.4
= 31.4 meter. De laatste twee vergolflengte is derhalve - A O

sterkertrappen zijn voorzien van watergékoelde lampen.
Modulatie geschiedt in de anodeketen der laatste versterkerlamp
niet behulp van twee watergekoeldc modulatoren met een gezamnelijk
vermogen van 30 kilowatt. Aan de laatste versterkerlamp wordt een
vermogen toegevoerd van 20—25 kilowatt, waarmede een antenneenergie van ongeveer 15 kilowatt wordt bereikt.
Fig. (Ki geeft een afbeelding van een dergelijke, speciaal voor het
gebruik in kortc-golfzenders ontworpen zendlamp. De anodevoeding
voor deze lampen wordt verzorgd door een gclijkrichtcrinstallatic,
waarin zes watergekoeldc gelijkrichtcrs worden gebruikt.
Fig. 07 geeft een overzicht van het gchecle hoogfrequente gedeelte
van den zender met modulator en sub-modulator (geheel rechts).
Boven op den zender zijn duidelijk zichtbaar de voor de toe- en
afvoer van het koelwater dienende rollen gummislang. Rechts tegen
den muur ziet men de centrale toevocrlcidingcn voor water en koellucht.
Geheel rechts is de tafel zichtbaar waaraan de persoon zit, die
controle uitoefent over den zender en die o.a. waakt tegen overmodulatie. Op deze tafel zijn gemonteerd:
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(i. Een nooddvukknop, waarmede de anode,spanning van den

laatsten versterkertrap en van.de beide modulatoren kan uitgesehakcld
worden.

«3

b. Een controle-luidspreker, welke aangesloten is op de z.g. modulatie-lijn en dus weergeeft, wat aan den zender toegevoerd wordt.
c. Een regelinrichting (potentiometer) voor de inodulatiediepte.
(L Een telefoontoestel.
In de zendkamer is voorts opgesteld een op de foto niet zichtbare
ontvanger met luidspreker, waarmede het uitgezondene kan worden
gecontroleerd.
Fig. (18 geeft een schematisch overzicht der installatie. Men ziet,
dat de gchcele inrichting in drie hoofdonderdeelen kan worden ge
splitst. De anodevoeding van den kristaloscillator en der eerste twee
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Fig. 68.
Scliemntisch overzicht van den Philips korte-golfzender.
versterkertrappen wordt verzorgd door een 500 volts batterij; die
van de derde en vierde trap door een 2000 volts geljjkstroomdynamo,
terwijl de vijfde en zesde trap hun energie ontlccnen aan gelijkrichters,
die spanningen van 5000 resp. 10000 volt opwekken.
De gloeidraden van alle in den zender gebruikte lampen worden
gevoed met wisselstroom.
Fig. 69 geeft een afbeelding van den laatsten versterkertrap met
modulator.
Fig. 70 Iaat zien. hoe de microfoons met bijbehoorendc versterkers
geschakeld zijn. Deze laatsten bevatten drie versterkingstrappen en
zijn, samen met eengramofoon- en een telefoonlijnversterker, benevens
een toongencrator aangesloten op een centrale sterkteregeling, waar
voor elke groep de beste instelling wordt getroffen. De microfoonenergie wordt daarna nog cens tweevoudig versterkt en bereikt dan,
via de reeds genoemde contróletafcl, den zender.
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De Korte-Golfzender der Rijkstelegraaf.
Ms gevolg van de verrassende resultaten, die niet den Philips’
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korte-golfzender werden behaald, waardoor de mogelijkheid eener
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telefonische verbinding met onze koloniën bewezen werd, begon men
in het midden van 1927 op het Laboratorium der Rijkstelegraaf tc
's-Gravenhage met den bouw van een sterken telcfoniezcnder. Kort
daarna werd de installatie naar Kootwijk overgebracht en reeds in
September slaagde men erin, met Bandocng te spreken.
De zender werkt op een golflengte, die zich voor het verkeer ge
durende de daguren als een zeer gunstige heeft uitgewezen, n.J.
18 meter.
De installatie bestaat uit een stuurzcndcr. welke is voorzien van
een H- kilowatt-lamp en twee versterkertrappen, die hun anodeHcrorcpn I
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Fig. 70.
Schakeling van microfoons, versterkers en regelinrichtiugen van den
Philips korte-golfzender.
energie ontleenen aan op het net der Provinciale centrale aangesloten
gelijkrichters. Die van den stuurzender en eersten versterkertrap zijn
voorzien van glazen lampen. De gelijkrichter van den laatsten versterkingstrap — waarvan fig. 71 een afbeelding geeft — is evenwel
met watergekoekle lampen uitgerust, De glocistroom van de stuurcn versterkerlampen wordt geleverd door een gclijkstroomdynamo.
Bij deze installatie geschiedt de opwekking der gewenschtc frequentie
direct met de juist genoemde stuurlamp: een oscillecrend kristal
wordt niet gebruikt. Ook hier wordt anode-inodulatie toegepast.
De anode-energic van den laatsten trap is bij telefonie ge
middeld 20 kilowatt, terwijl het nuttig effect ongeveer 70 % be
draagt.

9(5
Aangezien «leze zender speciaal bestemd is voor de verbinding met
Nederlandse!» Oost-Indic, wordt gebruik gemaakt van een gericht
antcnne-systeem, waarvan fig. 7'1 een afbeelding geeft.
Fig. 73 geelt een afbeelding van de korte-golfcentrale te Kootwijk,
waar behalve de zoo juist besproken telefoniezcndcr ook de ver
schillende korte-golf telegraficzenders staan opgestcld.

Fig. 71.
Zes-phasen gelijkrichter voor de voeding van den laatsten versterkertrap
van den korre-golfzender der Rijkstelegraaf.
De hoogspanningsenergie wordt geleverd door de transformatoren op den
achtergrond. De gelijkrichtlainpen zijn geïsoleerd opgesteld. De toe- en
afvoer van lier koelwater geschiedcu met behulp van do gummislangen,
welke zich onder de lampen bevinden.
Gericht-zenden met Reflector-antenne’s.
Antenneis, zooals die meestal bij omroepstations worden gebruikt,
stralen in het algemeen naar alle richtingen uit. Beschouwt men b.v.
de verticale, uit één draad bestaande antenne, zooals die door Marconi
liet eerst werd toegepast en gaat men metingen verrichten om de
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Fig. 72.
Refiectorantenne’s van den korte-golf tclefonic-zender der Rijkstelegraaf
te Kootwjjk. Op den achtergrond ziet men het gebouw en de masten van
den lange-golfzender.
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Fig. 73
Korte-golfcentralo te Kootwijk, waar de verschillende korte-golfzonders
der Rijkstelegraaf zijn opgesteld.
OMROEPZENDER.
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ontvangsterkte te bepalen, clan zal men vinden, dat alle punten met
gelijke ontvangsterkte gelegen zijn op een cirkel met het zendstation
als middelpunt (Fig. 7-1). Aangenomen wordt natuurlijk, dat de
ontvangst niet beïnvloed wordt door gebouwen, heuvels of boomen,
die een afschermende werking uitoefenen.
Een dergelijke verticale antenne wordt bij een gewonen omroepzender vrijwel nooit toegepast: men gebruikt doorgaans een luchtnet
met een grooter of kleiner verticaal gedeelte, n.1. zoogenaamde ”f_ °f
|“-antenne’s. Een "f-antenne straalt het beste uit in de twee rich-

!
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Fig. 74.
Stralingsdiagram van een
verticale antenne: richtwerldng
bezit eeu dergelijk systeem niet.

Fig. 75.
Een T-antenne straalt het beste uit
in de richting van het horizontale
gedeelte en het minste in de lood
recht daarop liggende richting.

tingen, die in het verlengde der antenne liggen en het minste loodrecht
daarop (Fig. 75).
Bij een |—-antenne heeft men iets dergelijks: daarvoor vertoont de
ontvangkromme een vorm, zooals in fig. 70 is aangegeven. Hoewel
dus de meeste antenne’s een zeker richteffect bezitten, is hiervan
in de praktijk niet zoo heel veel. te merken cn wanneer men b.v.
een f”-antenne zou toepassen om de door een station uitgestraalde
energie in één richting te dirigeeren, dan zou het bereikte resultaat
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weinig praktische beteekenis hebben. Wil men dus met een bepaald
ontvangstation werken, dan beteekent dit, dat het overgroote deel
der zend-energie onnut wordt uitgestraald. Slaagt men er van den
anderen kant in, de door een zender opgewekte energie in één richting
te sturen, dan beteekent dit een groote besparing, terwijl men tevens
zooveel minder last van storing tusschen verschillende stations heeft.
Zooals werd vermeld, werden reeds in 1921 door Franklin proeven
gedaan om met behulp van reflectoren elcctrische golven in één
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Fig. 76.
Bij een f“-antenne is de straling het grootste in de richting, welke yan het
horizontale gedeelte afwijst; minder in de richting van de antenne, terwijl
ook hier weer het minimum bereikt wordt in de richting, welke loodrecht
hierop staat.
bepaalde richting te zenden. Hij gebruikte daarbij een parabolischen
reflector, zooals in fig. 77 is afgebecld; de antenne in een loodrechte,
in liet brandpunt der parabool opgehangen draad. Men verkrijgt
hierdoor een dergelijk effect als b.v. bij gebruik van een parabolischen
reflector in een automobicllantaarn; de electrischc golven worden
door een reflectorantenne als een bundel uitgestraakl. Het terugkaatsende vermogen van het systeem hangt samen met de verhouding
tusschen de breedte van den reflector en de gebruikte golflengte.
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Hoewel de parabolische rcflectorantennc bij de eerste proeven met
gericht zenden bevredigende resultaten gaf, past men tegenwoordig
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Kg. 77.
Parabolische reflector-antenne.
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Fig. 78.
Schematische voorstelling van oen vlakke reflector-antenne.
Ter linkerzijde ziet men eenigc antennedraden met hierachter de bijbehoorende stellen reflectordraden. Aan de rechterzjjde der figuur zijn deze
gedetailleerd weergegeven.
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een ander systeem toe en gebruikt men vlakke reflector-antenne’s.
Een dergelijk systeem bestaat uit cenige masten, welke opgestcld zijn
volgens een lijn loodrecht op de richting, waarin men wenscht te
zenden. De masten zijn voorzien van dwarsarmen, die onderling door
ophangkabels /.ijn verbonden. Deze kabels dienen ter bevestiging van
twee stellen verticale draden, waarvan één de antenne en het tweede
stel de reflector vormt. Fig. 7S moge een en ander verduidelijken,
terwijl ook op de foto's (Fig. 79 en 80) de samenstelling goed te zien is.

i
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Fig. 79.
Reficctorantenne van het Marconi-station te Grimsby.
De antennedraden zijn door vocdingsleidingcn met den zender
verbonden op zulk een wijze, dat de lengte van al deze geleidingen
precies gelijk is, zoodat in alle antennedraden de stroomen in phase
zijn. De golflengte, die men bij een dergclijk systeem toepast, ligt
meestal tusschcn ±15 en ± 30 meter.
i) Do foto’s fig. 79, 80 en 82 werden welwillend beschikbaar gesteld
door de N. S. F. te Hilversum.
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Wanneer men nu de antenne in haar eigen frequentie '/.ou 'willen
laten slingeren, dan zou de lengte der draden gelijk dienen te zijn
aan £ gedeelte der golflengte; de antenne zou in dat geval een hoogte
hebben van slechts 4 a 8 meter en de werkingssfeer zou daardoor

Fig. 80.
Reflectorantcnnc te Grimsby.
Dit station is bestemd voor het verkeer met Australië. Op de foto is te
zien, dat twee stel antennedraden aanwezig z|jn, waartusschen zich de
reflector bevindt. De liuksche antenne dient voor het verkeer met Australië
in oostelijke richting, terwijl de rechtsche antenne gebruikt wordt,
wanneer men het tegenstation via de westelijke richting 'wenscht te
bereiken. Welke route men kiest hangt o.a. af van den stand der zon.
(Zie blz. 87).
ongunstig beïnvloed worden. Bij gebruik van langere draden (3, 5,
7 of meermalen \ 7. lang) krijgt men staande golven, waarvan de eene
halve periode de andere tegen zal werken, zoodat hunne magnetische
velden elkander zullen ncutraliseeren.
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Om aan dit bezwaar, veroorzaakt door het gebruik van dcrgclijkc
relatief lange antenne’s te ontkomen, heeft men een bijzondere
constructie der antennedraden bedacht. Op de plaatsen, waar de nictgewenschtc halve periode optreedt, is de antenne opgcrold, zoodat
het betreffende gedeelte een zeer kleine omvang heelt en derhalve
ook niet noemenswaardig uitstraalt. Deze spoelen vindt men schema
tisch in fig. 78 afgebeeld, terwijl men hen in fig. 80 ook in de antenne
draden kan zien hangen.
Achter elk der antennedraden hangen twee rcflectordraden op
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Fig. 81.
Strftlingsdiagrnm van oen vlakke reflectorantenne.
\ golflengte afstand; deze zijn door isolatoren in stukken van i golf
lengte lang onderverdeeld. Door de antennedraden worden hierin
stroomen van tegengestelde phase geïnduceerd.
Een dcrgclijke antenne geeft een zeer sterk lichteffect en reeds bij
afwijkingen van cenigc graden van de richting, waarin de energie
wordt gezonden, valt een zeer grootc vermindering in de ontvangsterkte te constateercn, doordat interferentie-verschijnselen optreden.
Een voorbeeld van een stralingsdiagram eener vlakke reflcctorantenne vindt men in fig. 81. Duidelijk blijkt, dat de energie van den
zender in een vrij smalle bundel geheel op het ontvangstation wordt
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geconcentreerd. De concentratiegraad is ook hier weer afhankelijk
van de breedte van het antenne-systeem, welke op haar beurt weer
verband houdt met de gebruikte golflengte.
Fig. 82 geeft een idee van de opstelling der langs den grond loopcnde
vocdingsleidingen, die uit twee concentrische buizen bestaan. Via

Fig 82.
De reflector-antenne’s zijn in paren met den zender verbonden door
vocdingsleidingen, welke uit concentrische buizen bestaan. De opstelling
is zóó ingericht, dat alle vocdingsleidingen even lang zijn. Links ziet men
een kast, waarin de koppelspoelen zijn ondergebracht. Op den achtergrond
een reeks hefboomen voor het strakhouden der antenne- en reflectordraden.
een paar koppelspoelen voeren die vocdingsleidingen naar de antenne
draden (zie ook fig. 78).
Het hier beschreven systeem wordt vooral in Engeland bij ver
schillende stations der Marconi-Maatschappij toegepast; tot dusverre
enkel bij telegrafiezenders, omdat daar nog geen korte-golf telefoniezenders zijn, die enkel in één bepaalde richting behoeven te werken'.
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1

Bij den telefoniezcnder der Nederlandsche Rijkstelegraaf is zuiks
echter wèl het geval; deze dient voor de verbinding met Indië en
daarom past men bij dien zender ook een reflector-antennc toe,
waarvan fig. 72 een overzicht geeft. In constructie is het hier gebruikte
systeem cenigszins verschillend met dat der Mareoni-Maatscliappij.
Bij gebruik van lange golven is een reflectorantenne om construc
tieve redenen niet meer toe te passen, daar de afmetingen dan te groot
zouden worden.

!

Fig. 83.
Gezicht op het zendstation van den „Nederlandschen Draadloozen Omroep”
én de Zuiderzee vanuit de zuidelijke antennemast te Huizen.
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Tabel van de Europeesche Omroepzenders, welke beschikken over een
energie var. 1 kw of meer.
Golflengte Frequentie
in
in kilo
meters.
perioden.
2650
2000
1875
1870
1806
1764.7
1680
1649
1562.5
1522.8
1450
1333.6
1250
1200
1200
1170
1153.8
1150
1117
1111.1
1100
1075
1075
1071.4
1050
1000
975
950
930
925
875

L

113.2
150
1G0
160.4
166.1
170
178.5
1S1
192
197
206.9
220
240
250
250
256.4
260

260.9
268.6
270
272.7
279
279
280
285.7
300

307.7
315.8
. 322.6
324.3
342.9

Naam.

Nationaliteit.

Energie
in kw.

Parijs (Eiffeltoren)
Kowno
Scheveningcn-Haven
Huizen
Angora
Radio-Paris
Gliarkov
Zeesen
Daventry Sr.
Lahti
Moskou
Motala
Kon igswusterhausen
Rome
Stamboul
Minsk
Kalundborg
Kbely
Nivosibirsk
Warschau
Krementchug
Noltchik
Rostov
Hilversum
Erivon
Leningrad
Odessa
Voronej
Samarkand
Goomel
Wologda

Frankrijk
Lithauen
Nederland
Nederland
Turkije
Frankrijk
Rusland
Duitschland
Engeland
Finland
Rusland
Zweden
Duitschland
Italië
Turkije
Rusland
Denemarken
Ts. SI o vak ije
Rusland
Polen
Rusland
Rusland
Rusland
Nederland
Rusland
Rusland
Rusland
Rusland
Rusland
Rusland
Rusland

50
3

5
5
5
12
15
30

25
40
40
30
30
4

5
4
7.5
3

4
S

1.2
1.2
4
5
1.2
10
1.2
1.2
2

1.2
1.2

1
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Golflengte Frequentie
in
in kilo
meters. j perioden, j

Natio
naliteit.

Naam.

Energie
in k\v.

i

!

870
850
S40
820
795
7S0
775
705
750
740
730
720
715
700
095
050
040
575
500
555.6
550
548
535.7
526.3
525
517.2
508.5
500
500
500
491.8
490
483.9

.314.8

352
357.1
305.9
377.3
384.0
387
392.2
400
405.4
41.1
410.7
419.5
428.6
431.6
401.5
408.8
521.8
530
540
545.5
547
500
570
571.5
580
590
600
600
600
610
612
020

Ti flis
Ornsk
I Nisjni-Novgorod
Noltchek
! Artemovsk
Askobat
i Kiev
Petrozavodsk
! Bakoe
i Stal i na
! Ufa
Armavir
Tasjkent
I Astrakan
! Twer
| Vcliki-Ustjuch
j Orenburg
j Koersk
Ivrakau
Boedapest
Staviopol
Milaan
München
Riga
Kazan
Wccnen
Brussel
Minsk
Smolensk
Aberdcen
Davcntry Jr.
Piënsa
Berlijn

4
Rusland
1.2
Rusland
Rusland
1.2
1.2
Rusland
1.2
Rusland
4
Rusland
1.2
Rusland
2
Rusland
1.2
Rusland
!
1.2
Rusland
Rusland
2
1
Rusland
2
Rusland
Rusland
1
1.2
Rusland
1.2
Rusland
1
Rusland
Rusland
1
Polen
1
Hongarije
IS
1.2
Rusland
7
Italië
2
Duitschland
3
Letland
1
Rusland
5
Oostenrijk
België
1
1.2
Rusland
2
Rusland
1
Engeland
25
Engeland
1.2
Rusland
2
Duitschland
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Golflengte j Frequentie
in
in kilo
meters.
perioden.
480
477
476.2
468.8
462
461.5
460
454.5
450
447.8
441.2
434.8
428.6
425
422.5
416.7
411
408
405.4
405
400
400
400
400
394.7
390
389.6
384.6
I
380
379.7 i
375
370.4
365.9

625
628.5
630

640
640.3
650
652
660
666.7
670
6S0

690
700

705.8
710
720
730
735
740
741
750
750
750
750
760

769.2
770
780
789.5
790
800
810
820

Naam.

YVladiwostok
Charkov
Lyon
Langenberg
Barcclona
Oslo
Maskatsjkala
Stockholm
Moskou
Rome
Brünn
Sevilla
Frankfort
Poltawa
Katowitz
Grenoble
Bern
Tallin
Glasgow
Dnepropetrovsk
l Mont de Marsan
Cork
Madrid
Bilbao
Hamburg
Grasnodar
Toiüo'use
Manchester
Grosny
Stuttgart
Madrid
Bergen
Leipzig

Natio
naliteit.

j Rusland
Rusland
i Frankrijk

Energie
in k\v.

I

Duitschland
Spanje
Noorwegen ;
Rusland
I
Zweden
Rusland
Italië
j Ts. Slovakijcj
j Spanje
Duitschland :
i
Rusland
I Polen
j Frankrijk
i
Zwitserland !
j Estland
Engeland
Rusland
I Frankrijk
i
I
Ierland
Spanje
i
Spanje
Duitschland
Rusland
Frankrijk
Engeland
Rusland
Duitschland
Spanje
Noorwegen
Duitschland
■

1.5
4
5
20

1
1.2
1
1.5
1
2

2.5
1.5
2

1
10
1
1
1.5
1
1
1.5
1
1
1
2

1
3

1
1.2
2

1
1
2

I
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Golflengte Frequentie
in
in kilo
meters. I perioden.

Naam.

Nationalitcit.

Energie
j in kw.

.

301.4

355
352.9 |
350
348.9
344.8
342.9
340.9
335.3
335.3
330
329.7
320.1
322.0
319.1
310.7
312.5
300.1
303
302
300
291.3
280.8 I
283
280
279
270.3
253
245.9
241.9
240
238.1
200

830
845.1
850
857
SOO
S70
875
880
900
900
909
910
920
930
940
947
900
980
990
993
1000
1030
1040
10G0
1071.3
1075
1110
1185
1220
1240
1250
1260
1500

Engeland
Spanje
Engeland
Rusland
Ts. Slovakijc
Spanje
Polen
Nederland
Italië
Ijsland
Rusland
Duitschland I
Engeland
i
Duitschland j
Ierland
Zweden
Engeland
I Newcastle
Engeland
| Bclfast
Duitschland
I Koningsbergen
I Parijs (Radio Vitus) Frankrijk
Frankrijk
j Marseille
Frankrijk
i Lyon
| Bordeaux (Lafavclte) Frankrijk
Duitschland
Keulen
Frankrijk
Limoges
Frankrijk
Angcrs
Frankrijk
Ren nes
Frankrijk
Montpellier
Frankrijk
Toulouse
Duitschland
Neurenberg
Frankrijk
Ni mes
Frankrijk
Bordeaux
Frankrijk
Biarritz
Londen
Carthagena
Cardiff
Petigarsk
Praag
Barcelona
Posen
Huizen
Napels
i Reikiavik
| Sa ma ra
Gleiwitz
j Bournemouth
' Breslau
Dublin
! Fa 1 un

2
1
1
1.2
5
1
1
0.5
1
5
1.2
(i
1.5
2
1
2
1.5
1
2
2
1.5
1.5
1.5
2
1
1.5
1.5
1.5
2
2
1
1.5
1.5

c*
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Tabel van de voornaamste Korte-golfzenders.
Golf
lengte
in
meters.

Frequentie
in kiloperioden.

4434
4762
4990
5003
5291
5882
6976
7968
9231
9231

67.65
63

60.12
59.96
56.7
51
43
37.65
32.5
32.5
o

I

32

31.93
31.4
31.4
28.5
27

24
21.96 i
!
18
17.2 i
17
l
16.02
15.93 j

9375
9395
9554
9554
10526
11111
12500
13661
16666

17441
17647
18726
18832

Naam.

Döberitz
Pittsburgh
Chabarovsk
Bound Brook
Nauen
Bergedorff
Pittsburgh
Döberitz
Sydney
Eiffeltoren
(Parijs)
Melbourne
Bandoeng
Hilversum
Schenectady
Sydney
Pittsburgh
Chelmsford
Schenectady
Kootwijk
Nauen
Bandoeng
Rocky Point
Bandoeng

|

Nationali
teit.

Naamsein.

Duitschland
Amerika
Rusland
Amerika
Duitschland
Duitschland
Amerika
Duitschland
Australië

AFK
I\DKA
RA97
3XL
AGJ
AFL
KDKA
AFK
2BL

Frankrijk
Australië
N. O. Indië
Nederland
Amerika
Australië
Amerika
Engeland
Amerika
Nederland
Duitschland
N. O. Indië
Amerika
N. O. Indië

FL
3LO
ANE
PCJJ
2XAF
2FC
SXIv
5SW
2XAD
PCLL
AGC
ANTI
2XG

ANE

Ener
gie in
K.W.

5
|

:

|
!

20
30

3

25

40
15
20
30

:
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Van Oost tot West,
Van Zuid tot Noord,
't is alles PHILIPS,
Waar men hoort.
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