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INLEIDING.

Radio-vriencLen!
-•

Ditmaal ben ik genoodzaakt een lange inleiding te schrijven, die
niet in hoofdzaak bedoelt om U uiteen te zetten, waarom dit boekje
verschijnt, maar ook om U een weinig vertrouwd te maken met
datgene, wat U aan de hand van dit werkje kunt vervaardigen.
Veroorloof mij, U even te herinneren aan Radio-Bode No. 21, van
24 Mei 1929. waarin het mij mocht gegeven zijn, publicaties aan
te vangen over

DEN ELECTROsDYNAMISCHEN
LUIDSPREKER
waarvan het principe geenszins nieuw genoemd kan worden.

;

Lang voordat de radio zoo algemeen werd, waren reeds proeven
genomen op dit gebied.
De resultaten waren echter onbevredigend, omdat een benoodigde
luchtspleet niet nauw genoeg gemaakt kon worden.
Later heeft SIEMENS & HALSKE zulk een luidspreker gecon
strueerd, waarbij zich tusschen de polen van een sterken perma
nenten magneet een dun gegolfd bandje van alluminium bevond.
Door dit bandje werden de spreekstroompjes geleid, die door hun
wisselend karakter krachten opwekten in het magneetveld.
Het bandje ging daardoor bewegen en deze bewegingen werden
weer verder overgebracht.
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De Electro-Dynamische luidspreker (we zullen dezen kortheids
halve verder aanduiden met E.D. Lsp.) berust op een ander
principe.
In het Septembernummer van Journal of the A.I.E.E. 1925 ver
schenen publicaties van Rice en Kellogg en dit bracht Drs M. Hel
lingman in 1927 tot de publicaties over den E. D. Lsp., samen
gesteld in de werkplaatsen van de M.T.S. te Dordrecht.
Deze publicaties van Drs Hellingman hebben ongetwijfeld in
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Nederland den stoot gegeven tot meer bekendheid van het systeem
en wie maar eenigszins knutselen kon, wierp zich op den bouw
er van, met of zonder resultaat.
En hieraan heeft schrijver te danken, dat hij niet vreemd stond
tegenover deze meer ingewikkelde en moeilijke „geschiedenis”.
Langzamerhand kwamen er systemen in den handel en zooals het
steeds gaat, er kwamen goede en slechte.
Wanneer echter de amateur, staande voor de étalage, de wonderen
der techniek aanschouwde en reeds ernstig overwoog te sparen
voor zulk een luidspreker, waarvan reeds de roep een wonder was.
kwam hij alras tot de conclusie, dat „het sparen" zeer veel tijd zou
vorderen, want de getallen in guldens uitgedrukt, brachten den
amateur in ongeveer dezelfde positie als het hongerige kind. dat
den neus plat drukt tegen de spiegelruit van een banketbakkersétalage.
En mocht de prijs ook sindsdien belangrijk zijn gedaald, die prijs
• vormt nog altijd een muur tusschen den E.D. Lsp. en den amateur.
We zullen dien muur nog eerst laten voor wat hij is. en in het kort
het principe beschrijven.
In het midden van een weekijzeren pot (zie figuur 1) bevindt zich
een ijzeren pen, zoodanig aangebracht, dat er tusschen het einde
van de pen en den deksel van den pot een luchtspleet ontstaat,
varieerende tusschen 2 en 3 m.M.
In die luchtspleet moet een magnetisch veld opgewekt worden en
liefst zoo sterk mogelijk.
Om dat magnetisch veld te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van
een electrischen stroom.
Daartoe wordt om de pen een spoel geschoven, bewonden met
geëmailleerd koperdraad (stippels op figuur 1).
Deze „bekrachtigingsspoel” heeft dus een begin- en einddraad.
Sturen we nu door die windingen een gelijkstroom, dan wordt het
ijzer magnetisch. Door de stroomsterkte op. te voeren, kan een
magnetische veldsterkte bereikt worden, als tot nu toe met per
manente magneten onmogelijk is.
Door het verkrijgen van magnetisme op deze wijze ontstond de
naam „E.D. Lsp!"
Om het uiteinde van de pen wordt een kokertje geschoven, om
wonden met dun geëmailleerd koperdraad, op de figuur aangeduid
als „draden van luidsprekerspoeltje".
Gaan door deze laatste wikkelingen wisselende stroomen. dus ver4
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binden we deze draden met de luidsprekerbussen van ons
ontvangtoestel, dan zullen er krachten op het kokertje werken.
Deze krachten zijn, wanneer gezorgd wordt voor een homogeen
veld in de luchtspleet, zuiver volgens de lengteas.
Bevestigen we aan het kokertje een conus, ongeveer zooals bij Uw
luidspreker, dan maakt deze conus dus geen zijwaartsche, maar
zuivere bewegingen op de asrichting.
De conus wordt opgehangen met bijv. dun leer in den conusdrager
en de bewegingen van het spoeltje zullen overgebracht worden op
de conus: gevolg luchttrillingen: uiteindelijk gevolg „geluid”.
Bij goede samenstelling en bij goede conditie van zender en ont
vanger zal deze E.D. Lsp. een geluid produceeren, dat het product
van ieder ander systeem luidspreker in de schaduw stelt.
M.a.w., deze luidspreker kan de radio-ontvangst opvoeren tot on
gekende schoonheid.
Aanvankelijk het samenstellen beschrijvend met gebruik van een
gereed in den handel verkrijgbaar systeem, was ik al spoedig
genoodzaakt op verzoek van vele amateurs, knutselaars in hart en
nieren, de algeheele samenstelling te beschrijven.
Dat heb ik gedaan! Met bezorgdheid, want zelf had ik ondervonden
welke moeilijkheden zich voordoen.
We hebben geen draaibank, geen klemmen, kortom, we missen het
noodige gereedschap. We moeten „prutsen” soms met materiaal,
dat een vakman verre van zich werpt. We moeten draad, zoo dun,
dat het nauwelijks zichtbaar is. winden, zonder dit één keer te
breken; de conus moet nauwkeurig gesneden worden; in het kort,
onze zenuwen moeten een vuurproef doorstaan.

!

Nochtans, het „willen is kunnen” zegevierde.
Het speakertje van de Radio-Bode werd een succes! De betreffende
nummers waren spoedig uitverkocht en nog geruimen tijd na het
verschijnen kwamen verzoeken binnen om die nummers. En het
antwoord was vanzelfsprekend een teleurstelling.
En toen verzocht de A.V.R.O.: „Wilt U één en ander in een boekje
verwerken?”
door het schrijven van
Ja vrienden, dat wilde ik wel. maar
een boekje moest ik als het ware „het succes” kunnen garandeeren,
en .... dat kon ik niet, want ik wist zeker, dat er ook amateurs
waren, die wel gebouwd hadden, maar het ding tenslotte zonder
morren in een hoek hadden geworpen.
En die niet te onderschatten moeilijkheden moesten dus over
wonnen worden.
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Het snijden en plakken van de conus, het winden van het zoo
zenuwtergende luidsprekerspoeltje, het bewerken van den wel
goedkoopen maar slecht afgewerkten pot, het nauwkeurig winden
van de bekrachtigingsspoel, waarop bijna 3 K.G. dik koperdraad
gewonden moest worden, dat alles is vervallen.

h

De amateur mocht wel iets zelf doen. maar niet ten koste van zijn
zenuwgestel en ten slotte. ... de prijs mocht, ondanks al dit werk
werd uitgewonnen, niet belangrijk hooger zijn dan de in Radio
Bode genoteerde ƒ 19.20.
Ik zal U niet vermoeien met een opsomming hoeveel teekeningen
gemaakt zijn; hoeveel teleurstellingen zijn ondervonden; hoeveel
werd gemerkt „ongeschikt”.
Maar dank zij een onvermoeide samenwerking met de A.V.R.O.
kan thans gezegd worden, dat we uitmuntend geslaagd zijn.
De moeilijkheden zijn alle overwonnen, de prijs is niet beduidend
gestegen, de muur is tot den laatsten steen afgebroken.
De onderdeden zijn thans voor den prijs van ƒ 23.50 in den solieden
Radiohandel verkrijgbaar. Ook daarvoor heeft de A.V.R.O. het
hare bijgedragen. Er restte ons niets anders meer dan het zoeken
naar een kenmerkenden naam waarin de A.V.R.O. als mater van
de Gedachte terug te vinden zou zijn.
Zoo kozen wij dan den naam van
AVROFOON.
Laat deze Avrofoon spoedig in Uw huis de muziekweergever zijn.
Ik zal U niet zeggen, hoe schoon het geluid wel is, wanneer Uw
toestel „af' is.
Wel kan ik U mededeelen, dat hier voor de amateurs iets moois is
bereikt.
En dat Gij daarvan zult profiteeren, hoopt van harte,
Uw radiovriend,

i

Amsterdam, 5 April 1930.
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ALS DE BOUWDOOS
IS GEARRIVEERD
is ons eerste werk controleeren, of alles wel aanwezig is.
Daarbij kan de plaat achter in dit boekje ons reeds goede diensten
bewijzen.
Wat we uit de doos halen wordt nader aangeduid met de letter,
op die plaat bij de onderdeden geplaatst.
A. Conusdrager, bevestigd aan het deksel van den pot met reeds
aangebrachte conus en luidsprekerspoeltje:
B. Pot- en transformatorhuis
C. Transformator
D. Pot
E. Verbindingsplaat
F. Pen
G. Bevestigingsschroef bij pen
H. 2 Sluitklemmen
J. 2 schroeven behoorende bij H.
K. Condensator
Tot zoover de geteekende onderdeden.
Vervolgens treffen we aan:
1 Klos geëmailleerd koperdraad
* 2 Snoeren
8 Isolatiebuisjes.
Het werk waartoe we ons thans bepalen is

HET MAKEN VAN DE SPOEL.
Uit een stuk stevig teekenpapier of ivoorkarton knippen we een
strook lang 40 c.M. en breed 5j/? c.M.
Om de pen F wordt een strook schrijfpapier eenige malen stijf ge
wonden, zoodat een dikte aan papier van ongeveer y2 m.M. ver
kregen is.
8 •
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Hierover rollen we de strook teekenpapier of ivoorkarton en
plakken met lijm, zoodat een kokertje verkregen wordt.
\
Dit plakken dient reeds aan te vangen bij het eerste omslaan.
Wanneer het kokertje dus gereed is, moet het een stevig geheel
vormen, dat we laten drogen.
i
■?
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Een stuk strookarton of ander stevig materiaal wordt onder het
drogen van het kokertje verwerkt tot twee schijven.
De dikte kan 2 m.M. zijn of desnoods iets dikker.
We teekenen twee cirkels met een straal van
c.M., zoodat de
middellijn 9 c.M. is en knippen langs die cirkels uit.
Bij het trekken van die eerste cirkels hebben we een weinig hard
op den passer gedrukt, om vooral het middelpunt terug te kunnen
vinden.

i
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Hierna meten we den diameter van het kokertje buitenwerks en
trekken op de schijven, uitgaande van het middelpunt, een cirkel
met een middellijn als het kokertje aangeeft.
Deze kleine cirkeltjes moeten worden uitgesneden, waartoe men
de punt van een zakmesje goed slijpt.
Bij dat uitsnijden mag niet buiten de potloodlijn gesneden worden,
aangezien anders het gat te groot wordt en de schijf niet klemt om
het kokertje.

I
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Sluiten beide schijven goed, dan kunnen ze met lijm aan de uit
einden van dat kokertje gelijmd worden, onder welk werk men
zorg draagt, dat de lijm tusschen de hechtingsplaats dringt.
Door het geheel voorzichtig te rollen, kan nagegaan worden, of
de schijven recht zijn aangebracht. Groote slingeringen bij dat
rollen dienen niet voor te komen. Geschiedt dat toch. dan is het
nu nog tijd de schijven even te verbuigen.
Eenmaal droog boren we in één der schijven bij het kokertje een
gaatje (diameter ongeveer 3 m.M.) terwijl boven dat gaatje, dus
op dezelfde hoogte, een hoekje uit de schijf gesneden wordt.
Figuur 2 toont ons de bedoeling.
Na het drogen wordt de spoel goed ingestreken met isolatievernis
(dat is 1 deel schellak opgelost in 10 deelen spiritus).
Bepaald noodzakelijk is deze laatste behandeling niet, maar wel
goed, terwijl tevens de spoel in stevigte wint. omdat de vernis zal
loopen tusschen eventueele openingen in de aanhechtingsplaatsen.

HET WIKKELEN
VAN DE SPOEL.
We dienen nu het draad, dat zich op den klos bevindt, te wikkelen
op de zoo juist vervaardigde spoel en zullen 'dan veel gemak hebben
van een wikkelmachinetje.
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Foto A geeft het winden van de spoel weer op een gesloopte oude
handnaaimachine. Nu is het niet m'n bedoeling. U bijzonderlijk
voor dit geval het maken van iets dergelijks aan te raden.

r
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Maar als amateur komt een dergelijk stuk gereedschap ons altijd
van pas en ook kan op veel eenvoudiger wijze nog zulk een
machine samengesteld worden, bijv. met behulp van een handboor,
een oud fietswiel en wat dies meer zij.
Wie een kennis heeft, die een draaibank bezit, is al heel spoedig
gereed.
En desnoods kan men. terwijl één der huisgenooten de klos op een
breinaald houdt, met de hand de spoel als een klos garen vol
winden. Een machine zal het werk uit den aard der zaak vlugger
doen en netjes naast elkander wikkelen bevorderen, maar .... de
proefexemplaren zijn moedwillig slordig gewikkeld en dus kunt U,
wanneer vervaardiging van een machinetje te veel tijd vordert,
gerust wikkelen volgens de laatst aangegeven methode. De'hoe
veelheid draad gaat met gemak op de spoel.
Als we beginnen schuiven we een stukje isolatiekous over den
draad, steken dit vanaf den binnenkant der spoel naar buiten door
het gaatje en zorgen dat een stukje draad van ongeveer 15 c.M.
door de schijf vrij blijft hangen.
Vervolgens wordt de spoel volgewonden — met het aantal win
dingen houden we geen rekening in dit geval — en aan het einde
gekomen, schuiven we weer een stuk isolatiekous over den einddraad. buigen dat einde door het uitgesneden hoekje, zoodat ook
hier ongeveer 15 c.M. vrij blijft, en binden dan door middel van een
touwtje, dat in tegengestelde richting gedraaid wordt, de laatste
winding vast, waardoor het afrollen van den klos voorkomen
wordt.
Bij dat winden houden we er rekening mede. dat de emaille niet
beschadigd mag worden en dat de geheele klos draad gebruikt wordt.
En na deze bewerking kunnen we reeds zeggen, dat het moeilijkste
is geschied.
Het volgende is nog eenvoudiger dan het verwerken van een
bouwplaat uit onze kinderjaren.

!
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HET BEGIN VAN
DE MONTAGE.
Onderdeel B wordt nu ter hand genomen en we bemerken op de
bouwplaat, dat bij elk onderdeel nummers voorkomen.
11

Wordt in den vervolge een bepaald schroefje of gaatje bedoeld,
dan wordt aangegeven Al of B4 of Cl. El enz.
Op onderdeel B komen bijv. 9 cijfers voor.
Wil ik Uw aandacht vestigen op het ronde gaatje in het midden
van onderdeel B, dan kan ik dus volstaan met te schrijven Bl
Ook onderdeel C komt voor den dag en we verwijderen de moeren
en sluitplaatjes van de schroeven Cl en C2.
Deze schroeven Cl en C2 worden gestoken in de gaatjes B4 en
B5. zoo, dat de draden, die uit den transformator komen, naar ons
gekeerd zijn. Zooals deze transformator dus op de plaat geteekend
staat, wordt hij geplaatst in onderdeel B.
Vervolgens worden de sluitplaatjes op de schroeven Cl en C2
aangebracht en vervolgens de moeren stevig aangedraaid. (Zie
model Cl en 2).
Uit den transformator (uitgangstransformator) komen vier draden.
2 dikke en 2 dunne. Mogelijk dat bij exemplaren de dikke onder
komen en de dunne boven.

i

Foto B geeft de vordering tot nu toe weer.
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Hoe de draden ook uitkomen, we schuiven over de dikke draden
groen isolatiekous. over de dunne rood, en draaien de draden tot
spiralen om een dikke breinaald.
De uiteinden ontdoen we van de emaille met behulp van een mesje
of schuurpapier.
Vervolgens nemen we de onderdeden D, F en G.
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Schroef G wordt gestoken door Bl, en vervolgens D aangebracht
door het gat in den achterwand van D over G te schuiven.
Hierna wordt F op G geschroefd, waardoor B en D met elkander
verbonden zijn.
Daarbij letten we er op. dat Dl komt voor B2 en D2 voor B3.
Zie model en foto C.

Nu wordt de spoel aangebracht. Deze wordt dus geschoven over
F, zoo. dat de draden aan den voorkant komen.

t

Beide draden, de spoeldraden dus, worden gestoken door D3.
waarna we deze draden op eenige centimeters van den pot af
knijpen.
Eén der snoeren, n.1. dat zonder steundraad, wordt gesoldeerd aan
de draden van de spoel, waarna de twee soldeerplaatsen worden
omwikkeld met isolatieband.
13

Onderdeel E komt nu aan de beurt.
Het overgebleven snoer wordt op de volgende wijze aangebracht.
Eén der draden wordt gestoken door E9, de andere door Eli.
De steundraad komt door E10, waarna we hierin een paar knoopen
leggen, zoodat, wanneer we aan het snoer trekken, de knoop tegen
het gat E10 stuit, en dus voorkomen wordt, dat eventueele trekking
komt op de eigenlijke geleidingsdraden.

z

Op onderdeel E komt een verbindingsplaatje voor, waarop beves
tigd zijn soldeerklemmetjes.
Eigenlijk zijn er acht van deze klemmen, doch daar 2 tegenover
elkaar staande klemmetjes doorverbonden zijn, zijn deze van 1 t/m
4 genummerd.
Zooals dit model op de plaat geteekend is, spreken we dan van
voorste en achterste klemmen.
De einden van het snoer met steundraad worden gelegd op die
klemmetjes E2 en E3 (achter) en vastgesoldeerd.
We plaatsen nu E voor B en soldeeren de dunne draden van C
aan de klemmen E2 en E3 (achter), dus op dezelfde plaatsen waar
aan het snoer gesoldeerd werd.
De dikke draden van C worden gesoldeerd aan El en E4 (achter).
Bij het ombuigen van die klemmen houden we de verbinding van
die klemmen vast en buigen dus alleen het opstaande stripje om.
Doen we dat niet. dan bestaat de kans. dat het klemmetje loslaat.
We hebben dus goed begrepen.
De dikke draden van den transformator worden verbonden met de
uiterste klemmetjes (achter), terwijl de dunne draden benevens
de oogjes van het snoer komen aan de twee binnenste klemmen
(achter).
Thans kan E aan B bevestigd worden.
We buigen de zijkanten van B iets uit en daardoor is het makkelijk
E aan te brengen.
E5 valt dan in B6; E6 in B7; E7 in B8 en E8 in B9.
We steken nu het laatst besproken snoer door El2, terwijl het
eerst aangebrachte snoer zonder meer hangt uit de opening aan
de onderzijde van B.
14
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Foto D geeft aan, hoe ver het werk thans is opgeschoten, op welke
foto we nog zien, dat de voorste klemmen E2 en E3 ver naar voren
gebogen zijn.
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Foto D.
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Zeer voorzichtig behandelen we het thans aan de beurt zijnde
onderdeel A.
Bekijken we dit onderdeel eens nauwkeurig (wees verstandig
en schroef niet onnoodig schroeven los), dan zien we binnenin
het luidsprekerspoeltje, de conus, het leer, waarmede de conus is
opgehangen, terwijl op den conusdrager weer soldeerklemmetjes
aanwezig zijn, welke geisoleerd werden ten opzichte van het
metaal.
De klemmetjes buigen we weer voorzichtig uit, zoowel aan binnenen buitenzijde, (bedoeld worden dus A3 en A4).
We hebben al reeds bemerkt, dat twee draadjes bungelen, voor
zien ieder van een dik stukje koperdraad. A5 en A6.

I
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Met een splinter tang etje of een schaar plaatsen we de stukjes
koper in de soldeergaatjes van A3 en A4, zorg dragend, dat de
draadjes niet breken en niet strak gespannen zijn. Vervolgens soldeeren we de stukjes vast. Foto E maakt één en ander duidelijk.
De buitenste soldeerlipjcs A3 en A4 zijn dus nog vrij.
Aan de klemmetjes El en E4 (voor) soldeeren we ieder een stukje
draad ter lengte van 7 cM. en nu kunnen we onderdeel A aanbrengen.
15
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De opening waarin het luidsprekerspoeltje is aangebracht wordt
geschoven over het zichtbare deel van pen F. M.a.w., we brengen
het geheele onderdeel A aan.
Daarbij zorgen we er voor, dat de klemmtjes A 3 en A4 onderaan
komen (zie model) en voorts de openingen in den conusdrager.
Al en A2 komen ter hoogte van B2 en B3.
Zooals op het model weergegeven komt dus A2 naast B2.
De haakjes H worden één voor één aangebracht, het omgebogen
gedeelte in de opening van den conusdrager, zoodat het schroefgat
komt voor de opening B2 en B3, waarachter zich bevinden de
schroefgaten Dl en D2.
Vervolgens worden de schroeven J goed aangeschroefd, waarna
één stevig geheel is verkregen.
De nog los hangende draadjes aan El en E4 worden nu respectie
velijk gesoldeerd aan A4 en A3.
Hiermede is het systeem gereed en dienen we even stil te staan bij

DE BEKRACHTIGING.
Zooals we uit de inleiding gelezen hebben, moet er «en stroom
gestuurd worden door de windingen van de bekrachtigingsspoel,
d.i. de spoel, die we zelf gewonden hebben.
En die stroom moet gelijkstroom zijn en wel een spanning hebben
van 4—6 volt.
16
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Wilt Gij iets meer weten van Gelijkrichters voor de
voeding van Uw ElectrosDynamischen Luidspreker?
Wilt Gij zelf Uw accu laden of wel deze vervangen
door een gloeistroomapparaat, met behulp waarvan Gij
de gloeidraden van Uw acculampen kunt voeden uit
het wisselstroomnet?
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Wilt Gij de zoo lastige automatische roosterspanning
moderniseeren, zoodat Gij deze kunt instellen onafhans
kelijk van de plaatspanning?
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Zoo ja, dan hebt Ge een goede en duidelijke hands
leiding noodigl
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Wilt Gij deze apparaten zelf vervaardigen en wel
zoo goed en goedkoop mogelijk?

De A.V.R.O. kan U die bezorgen!
In ons keurig bewerkt boekje,

DE A.V.R.O. LAMP» EN
METAALGELIJKRICHTERS
VOOR RADIO»DOELEINDEN
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vindt Ge uitvoerige gegevens, toegelicht met vele foto’s
en teekeningen, terwijl vier gekleurde montageplaten
op ware grootte het bouwen in bijzondere mate vers
gemakkelijken.
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In een afzonderlijk hoofdstuk maakt het U vertrouwd
met de Metaalgelijkrichtcellen, hun samenstelling en
toepassing.

1

Ii1
i1
1

I

5^

Tabellen geven de benoodigde onderdeden met vers
melding van den prijs voor ieder apparaat aan.
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BESTELT HET NOG HEDEN!
Toezending volgt na storting van f 1.— op Giro no. 128000. — Op
het stortingsbiljet duidelijk vermelden: „Voor AvrosGelijkrichters"
Zendt geen afzonderlijken adviesbrief! Zendt nimmer postzegels!

^
^

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
18

i

I

Het eenvoudigste is dan wel de draden van het snoer, die met die
windingen verbonden zijn aan te sluiten op een accu van 4 of
6 volt.

DE ACCU ALS
VOEDINGSBRON.
Zeer goed mogelijk is deze methode bij gebruik van een accu van
4 volt, daar het stroomverbruik bij een spanning van 4 volt slechts
0.5 Ampère is.
We zouden dus een 27 Amp. accumulator 54 uren kunnen ge
bruiken.
Deze berekening is wel zeer in het voordeel, doch laat ons zeggen,
dat de accu zeker in staat zal zijn 40 uren stroom te leveren. 4 uren
luisteren per dag kunnen we dus 10 dagen toe, alvorens de accu
opgeladen dient te worden.
Bij gebruik van een 6 volts accu zal het stroomverbruik van de
spoel 0,8 Ampère zijn.
Een spanning van 4 volt is echter al reeds voldoende om den luid
spreker naar behooren te doen functioneeren.
Met het voorgaande wil ik niet zeggen, dat ik deze methode prefe
reer. Er zijn andere middelen, die gemakkelijker zijn dan het ge
bruik van een accu. en daarom zullen we onze toevlucht
.nemen tot

METAALGELITKRICHTERS.
Hiervoor hebben we noodig een transformator, die de spanning
van het lichtnet omlaagtransformeert tot 9 volt; vervolgens een
metaalgelijkrichtcel (Kuprox, Westinghouse, Weco Oxydulcel) die
de wisselstroom verandert in pulseerenden gelijkstroom en ten
slotte een electrolytischen condensator (capaciteit 2500 a 3000
Mfd).
Door deze drie onderdeden te scha'kelen volgens- figuur 3 hebben
we de beschikking over gelijkstroom, juist geschikt voor onzen
luidspreker.
Het zou te ver voeren hier uitvoerig uit te weiden over deze gelijkrichters. Voor de samenstelling en de practische toepassing ervan
moge ik U verwijzen naar „De A.V.R.O. Lamp- en Metaalgelijkrichters voor Radio-doeleinden." (Zie pag. 18.)
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Fig. 3.

Wel moet ik U er nog even op wijzen, dat het beslist noodzakelijk
is de + van het gelijkrichtelement te verbinden met de + van den
electrolytischen condensator.
Voldoende duidelijk is dat op de figuur aangegeven.
De draden van den transformator verbinden we met het lichtnet,
die gemerkt + en — met de draden van onze spoel (het snoer).
We kunnen nu al vast de goede werking controleeren ten deele,
door stroom te geven en een schroevendraaier met het dikste einde
te houden op de pen F. We zullen moeite hebben deze weer los
te krijgen.

.

Thans moeten we één en ander zeggen over den

KLANKBODEM.

:

De klankbodem of wel het klankbord bestaat in zijn eenvoudigsten
vorm uit een plaat multiplex (minstens 1 c.M. dik) minimum afme
tingen 60 X 60 c.M.

i

!

Uit het midden van die plaat wordt een cirkel weggezaagd. Mid
dellijn 19 c.M.

■

We zoeken het midden van de plaat op door de hoeken met pot
loodlijnen te verbinden. Het snijpunt dezer is het midden van de
plaat.

\

Uit dit midden wordt een cirkel getrokken met een straal van 9j^
c.M. en een tweede met een straal van 11 x/2 c.M.

i

De binnenste cirkel wordt uitgezaagd door middel van een schrobzaagje. Vervolgens plaatsen we het systeem met den aanwezigen
20

i

vilten ring op het ontstane gat. zoodat de nog zichtbare cirkel om
den geheelen conusring zichtbaar is.
We weten dan. dat het systeem goed geplaatst is, en dus de conus
zich precies voor de opening bevindt.
We priemen nu met een puntig voorwerp door de 4 gaatjes in den
conusring en merken dus de plaat op 4 plaatsen, waar doorgeboord
moet worden. De te maken gaatjes hebben een diameter van 3 m.M.
net voldoende om montageboutjes door te laten.
Aan de voorzijde ruimen we de gaatjes iets uit om de koppen van
de montageboutjes te doen verzinken en als dit alles past. ver
wijderen we nog even die boutjes, omdat we moeten controleeren,
of de luidspreker goed functioneert.
Aan het nog oveigebleven snoer (luidsprekersnoer) monteeren we
een stekker en plaatsen dien in de luidsprekerbussen van ons
ontvangtoestel.
Vervolgens zetten we de bekrachtigingsspoel onder stroom en
zullen dan hooren. dat het geheel werkt. Uit den aard der zaak is
het geluid slecht, doch zoodra we het klankbord op den conusring
leggen wordt het geluid vol en hebben we reeds een eersten indruk
van de weergave.
We letten nu goed op, of de luidspreker eventueel „kleppert”.
Met dit geluid wordt bedoeld het trillen dat veroorzaakt kan wor
den door het aanloopen van het luidsprekerspoeltje.
De ruimte die dit spoeltje heeft is uiterst gering en dus zal een
zeer geringe afwijking aanloopen veroorzaken.
Deze afwijking zal slechts veroorzaakt kunnen worden door den
lederen ring. waaraan de conus is opgehangen.
We gaan nu met den vinger langs den omtrek van dat leer, daarbij
licht drukkend en zullen op een gegeven plaats bespeuren, dat het
trillen ophoudt. Op deze plaats moet dan iets gespannen worden.
De schroeven, die conusring met conusdrager verbinden, worden
op die plaats even los gedraaid en de papieren ring, waaraan het
leder is bevestigd, naar binnen gedrukt. We merken dan al dade
lijk. dat het leer zich gaat spannen. Aldus drukkend worden de
schroeven weer vastgedraaid, waarmede de zaak in orde is.
In verreweg de meeste gevallen zal deze bewerking overbodig
blijken, wanneer men onderdeel A met de noodige voorzichtigheid
heeft behandeld.
Het systeem kan dan voorgoed op de plank bevestigd worden,
wanneer deze plank of plaat is geschroefd tegen een bodem.
De openingen in het vilt bij de montageboutjes kunnen we nog
21

opvullen met een stukje vilt en daarmede is de electro-dynamische
luidspreker in zijn eenvoudigsten vorm gereed.
Foto F geeft hem in beeld, op den bodem geplaatst den metaalgelijkrichter, voor de voeding van de bekrachtigingsspoel.
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Foto F.

Hoe grooter het klankbord is, hoe lager de tonen van den luid
spreker zullen worden. Op de foto had het bord een afmeting van
70 X 70 c.M. Den amateurs kan ik geenszins adviseeren zulk een
groot bord te nemen. Voor demonstratie in een zaal zal een groot
bord zeer dienstig zijn, maar in onze huiskamer geloof ik, dat
een luidspreker met een bord van 60 X 60 c.M. toelaatbaar kan
worden geacht.
Uit den aard der zaak kan zulk een bord wel verborgen worden
doch die mogelijkheid houdt verband met de mogelijkheden van
het huis.
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Foto G.

Foto G geeft den luidspreker van voren gezien.
Voor we tot de bespreking
dienen we

van andere mogelijkheden over gaan

DE AANPASSING
BIJ DE EINDLAMP
eens onder de loupe te nemen.
Laat ik dan even met nadruk verklaren, dat onze luidspreker
uitnemend voldoet achter ieder goed ontvangtoestel, ook al is dat
een drielamps.
Vele amateurs verkeeren in de meening, dat voor zulk een luid
spreker beslist een ..krachtversterker” noodig is.
Uit den aard der zaak zal met een krachtversterker een zwaarder,
maar desondanks zuiver eindgeluid verkregen worden. Maar dat
is slechts het gevolg van het vermogen van de lamp.
Onze Avrofoon spreekt zeer makkelijk aan en geeft met matige
middelen een machtig geluid.
23
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Wanneer met een gewonen luidspreker Uw toestel bijvoorbeeld
steeds naar Uw genoegen heeft gewerkt; Uw luidspreker dus in
alle opzichten bevrediging schonk, zal het hooren van de Avrofoon
— in onze oogen — een openbaring zijn.
Van zeer groot belang is echter de eindlamp. althans de inwendige
weerstand daarvan.

)

We hebben reeds opgemerkt, dat zich in het systeem een trans
formator bevindt.
De inwendige weerstand van de gebruikte eindlamp kunnen we
aflezen van de gegevens, die bij elke lamp gevoegd zijn.

f

Nemen we bijvoorbeeld de B 405. dan lezen we voor inwendigen
weerstand 2100 Ohm; bij de B 443 55500 Ohm; bij de RE 134 van
van Telefunken 4500 Ohm; bij de RE 604 1000 Ohm.
De weerstand van ons luidsprekerspoeltje heeft slechts een weer
stand van enkele Ohms, en als we dan bedenken, dat de uitwendige
weerstand ongeveer ruim het éénvoudige moet zijn van den inwendi
gen lampweerstand. dan zullen we begrijpen, dat ons spoeltje, met
slechts weinig weerstand een raar figuur zou slaan bij bijv. de
B 405 met een inwendigen weerstand van 2100 Ohm.
Hiertoe nu is de transformator „om aan te passen".
Vandaar ook dat de wikkeling met lagen weerstand verbonden is
aan de draden van het luidsprekerspoeltje. terwijl de wikkeling
met hoogen weerstand is verbonden met het luidsprekersnoer, dus
met de luidsprekerbussen van het ontvangtoestel.
Nu behoeven we ons geenszins ongerust te maken over een ver
schil van enkele honderden Ohms. en daarom kunnen we gerust
zeggen, dat de luidspreker zonder meer geschikt is te worden aan
gesloten bij gebruik van een eindlamp als de B 405, van Philips
de RE 134, de RE 304 of 604 van Telefunken; de Splendorlampen
V 62 en V 72. kortom alle lampen met meer of minder lagen weer
stand.
Bij gebruik echter van de schermroosterlampen, zal een goede aan
passing zoek zijn.
Deze lampen met hun zeer hoogen inwendigen weerstand, die maar
al te vaak „lastig" is, zullen iederen luidspreker maken tot een
„schreeuwleelijk" waarom nog meer getransformeerd moet worden,
of wel, men doet het geheel een domper op. waardoor de schelle
hooge tonen verdwijnen.
Deze dompers zijn in den handel onder den naam van toonzeven
enz., bestaande uit een condensator van duizenden centimeters.
24
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Gebruiken we een dergelijke lamp met uiterst hoogen inwendigen
weerstand, dan maken we gebruik van ons onderdeel K, en soldeeren de blanke draadjes op de klemmetjes E2 en E3 (voor).
Tot zoover over de aanpassing.
We zullen nu nog eenige pagina’s wijden aan de

PRACTISCHE TOEPASSING.
Die toepassing zal uiterst moeilijk zijn. wanneer we ons aan het
beschreven klankbord houden. Waar zoudt U in de huiskamer
zulk een gevaarte willen plaatsen?
We moeten dus een middel vinden om een groot klankbord te ver
krijgen en toch te blijven tot kleine afmetingen.
Stel U eens voor. dat we ons klankbord ombuigen. Wanneer we
de hoeken uitzagen, zullen de omgebogen vlakken tegen elkander
sluiten en verkrijgen we dus een kist zonder achterschot.
Op het voorschot bevindt zich de luidspreker en wanneer we nu
maar zorgen, dat de kist van achteren open blijft, zal de thans
ontstane kist dezelfde diensten bewijzen als ons klankbord, toen dit
nog één vlak was.
Waar dus de zijschotten, bovenwand en bodem kunnen beschouwd
worden als een voortzetting van het klankbord, kunnen we een
kastje vervaardigen, dat minder plaats inneemt dan het bord en .. .
we kunnen ook onze smaak laten werken en in dat opzicht iets
fabriceeren of doen fabriceeren, dat past bij het meubilair enz.
Amateurs, die in het bezit zijn van een kastje, waarvan het onder
gedeelte gebruikt wordt voor berging van plaatstroomapparaat e.d.,
zijn al zeer spoedig gereed. Van dat onderdeel wordt het achterpaneel weggezaagd, terwijl op een plaatje multiplex van 1 c.M. dik
het systeem gemonteerd wordt, welk plaatje dient te passen tegen
de voorzijde van de kast; van achteren inqeschoven. Dat plaatje
wordt vastgeschroefd tegen die voorzijde en daarna de achterzijde
afgedekt met gaas of doek.
Bestaat het onderdeel van ons toestel uit een tafeltje, dan kunnen
voorzijde en zijkanten dichtgemaakt worden met multiplex, terwijl
weer op het voorbord het systeem wordt bevestigd.
Kortom, hier kan de amateur en vooral de knutselaar zijn hart
ophalen.
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Foto H geeft aan een speciaal vervaardigd kastje, dat als bloemen
tafeltje kan dienen. De afmetingen binnenwerks zijn 40 c.M. breed,
40 c.M. hoog, 35 c.M. diep.

=

Foto H.

Voor de opening of over de geheele plaat wordt een aardig doekje
gespannen of geplooid (een prachtig werk voor groote zus) en
indien men het geheel tip top wenscht af te werken, kan als volgt
te werk gegaan worden.
Een plaat triplex. 5 m.M. dik. aan één zijde eiken, evengroot als
het eigenlijke klankbord wordt uitgezaagd naar een aardig motief.
Op het eigenlijke klankbord wordt een doekje gespannen.
Zeer handig kan dat op de volgende wijze geschieden.
Het doekje moet vanzelfsprekend grooter zijn dan het uitgezaagde
motief.
Dat kan eerst op het klankbord afgeteekend worden.
Vervolgens wordt een streek lijm gegeven op de afteekening, het
doekje vastgestoken met punaises, daarna aan de drie andere zijden
een streek lijm, waarna het doekje aangetrokken wordt en aan alle
kanten met punaises wordt vastgehecht.
Na droging kunnen de punaises verwijderd worden en met een
scherp mesje langs den omtrek van het doekje eventueele franje
weggesneden worden.
26
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A. V. R.O.=U ITG AVEN
WisselstroomsSchema (3*lamps)......................................
AladinsSchema (3slamps gelijkstroom)...........................
CocktailsSchema (4*Iamps gelijkstroom).......................
UltrasKortesGolfsSchema...................
.......................
Bij elk der bovenstaande schema’s wordt gratis vers
strekt een lijst van golflengten der Europceschc
omrocpstations. Bij het U.K.G.sSchcma een lijst van
U.K.G.*stations.
Schema Plaatstroomapparaten (voor wisselstroom* en
gelijkstroomnetten).....................................................
Schema Gelijkrichter voor Radio doeleinden . . .
Omslag voor Radiobode..................................................
Hier is Hilversum, de A.V.R.O.......................................
(Beschrijving A.V. R. O.sbedrijf ).
Mercurius voor de microfoon..........................................
(Een serie handelswetenschappelijke lezingen).
A.V.R.O. Radiospel (voor de kinderen) . .
...
Belastinggids (personcele* en inkomstenbelasting) . . .
Gezond worden en gezond blijven..............................
Een serie lezingen uitgesproken in het Gezondheids*
halfuurtje.
Lijst van golflengten van Europeesche Omroepstations
(Overdruk Radiobode).
De beklimming van de Poermanpatsja (voor kinderen)

f
f
f
f

1.00
1.00
1.00
1.00

f 1.00
f 1.00
f 0.75
f 0.35
f 1.25
£ 0.35
f 0.65
f 1.00
f 0.10
f 1.30

Alle schema’s worden beschreven in
geïllustreerde boekjes van pl.m. 40
pagina’s, terwijl een uitvouwbare dui*
delijke bouwteekening is toegevoegd.

Toezending volgt uitsluitend na ontvangst van het verschuldigde
bedrag op Giro no. 128.000. Op het stortingsbiljet duidelijk
vermelden waarvoor de gelden bestemd zijn. — Zendt géén
afzonderlijken adviesbrief. — Zendt nimmer postzegels.

Op aanvraag verstrekken wij gratis bouwschema’s
op ware grootte met uitgebreide toelichting van de
meest moderne toestellen, voor gelijk# of wisselstroom
en voor één#knops afstemming.
Vooral de bouwdoos

L

PILOD YNE-Ë
is een buitengewoon succes gebleken,

f

en is bizonder geschikt voor den Avrofoon luidspreker.
De gemakkelijke bouw, de eenvoudige bediening, de
groote bedrijfszekerheid, de schitterende weergave en
de maximale selectiviteit maken dit toestel tot een
apparaat, dat vooraan staat in de reeks der producten
van de Radio-Techniek.
De mogelijkheid tot het aansluiten van een pick#up
waardoor een bijna volmaakte weergave van gramofoon#
platen kan worden verkregen, heeft vele bezitters van
een „PILODYNE— E” er naar doen verlangen ook een
gramofoonsmotor te bezitten.
Om aan dezen wensch te voldoen, brengen wij thans
op de markt de

„DUAL” electrische
gramofoonmotoren
Deze motoren zijn voor iedere netspanning geschikt
en storen de radio#ontvangst absoluut niet.
De prijzen van deze motoren zijn f 34.—, f 40.—
en f 45.— compleet met draaischijf, snelheidsregelaar
en automatische uitschakelaar.
;
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