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INLEIDING.
Hoe kan men draadlooze muziek in huis ontvangen?
Nu iedereen daarvan hoort en erover leest, komt van
zelf de vraag op: zou ik dat óók niet kunnen?
Er is inderdaad geen enkele reden, waarom men het
niet zou kunnen. Voor een paar honderd gulden kan
men zich een antenne op zijn huis laten zetten en een
eenvoudig ontvangtoestel met alle toebehooren aan
schaffen.
Men wandelt naar het Rijkstelegraafkantoor, waar
men aangifte doet van de plaatsing der installatie —
dat kost niets — en dan komt ’t er verder slechts op
aan, met het ontvangtoestel te loeren omgaan.
....... Dat laatste — daarin zit de voornaamste kneep!
Zelfs hij, die na eenige voorstudie omtrent het onder
werp zijn eigen toestel in elkaar heeft gezet en zich de
noodigc voorstellingen heeft gevormd omtrent de wer
king der onderdeden, waaruit het is samengesteld,
komt bij zijn eerste pogingen om er practisch mee om
te gaan cn er dus iets mee te ontvangen, tot de conclusie,
dat daar nog wat geduld cn ervaring voor noodig is.
Zoodra men voor een toestel zit, onverschillig of de
onderdeden van buiten zichtbaar zijn, dan wel of men
enkel knoppen voor de bediening heeft op een frontplaat,
is alle theorie grauw en komt ’t er maar op aan, waar
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men het eerst aan moet draaien en welke manipulaties
men achtereenvolgens moet verrichten om het verlangde
effect te bereiken.
Nu is het heelemaal niet noodig, iets te weten van
het verband tusschen „golflengte” en „frequentie”, of
van snelheid van ethertrillingen, gelijkrichting, zelfinductie, capaciteit, of wat ook, om ten slotte toch een
draadloos ontvangtoestel te kunnen bedienen.
Wij zullen voor verschillende toesteltypen, die tegen
woordig veel voorkomen, hier de noodigc aanwijzingen
geven. Zij zijn in de eerste plaats bestemd voor den
kooper van een complete inrichting, die verder van
draadlooze techniek zoo goed als niets weet en geen
tijd heeft, er ook maar een oppervlakkige studie van te
maken. Maar in de tweede plaats zullen die aanwijzin
gen ook voor vele beginnende amateurs, die reeds een
eigen toestel hebben gebouwd, nog wel iets bevatten,
waarvan zij nut kunnen hebben.

Ieder die geregeld op de hoogte wil blijven van
hetgeen men draadloos kan te hooren krijgen,
vindt alles wat hij noodig heeft in het weekblad
Radio Expres, dat bovendien populaire
voorlichting geeft en vragen van lezers
beantwoordt.

I
WAT IEDER LUISTERAAR VAN DRAADLOOZE
MOET WETEN.
Hoofdzaak van het hanteeren van elk radiotoestel is:
het afstemmen.
Elk zendstation toch zendt radiogolven uit van een
bepaalde lengte en zooveel mogelijk hebben de zenders
allemaal verschillende golflengten. De ontvangtoestellen
zijn zoo gemaakt, dat zij zooveel mogelijk maar één
golflengte tegelijk ontvangen, maar gemakkelijk voor
verschillende golflengten kunnen worden versteld. Dat
verstellen en dat instellen op bepaalde golflengte noemt
men: a f s t e m m e n. Dat is dus altijd noodig om iets
te hooien en juist door die afstembaarheid van het
ontvangtoestel is het mogelijk, te midden van de massa
gelijktijdig werkende zenders, er maar één tegelijk te
ontvangen. Zonder dat zou men ze allemaal door elkaar
hooien.
Wij willen hier tusschen haakjes de opmerking plaat
sen, dat de golflengte dus in principe niets heeft te
maken met den afstand, waarop het station zich bevindt
of met de grootte van den kring, waarbinnen het zich
hoorbaar wil maken. De keuze der golflengte is alléén
te beschouwen als een hulpmiddel om de uitzending van
elk station afzonderlijk opneembaar te doen zijn.
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De golflengten, welke door de tegenwoordige zend
stations worden gebruikt, liggen tusschen 100 en 25,000
meter. Telefonie-stations werken in hoofdzaak op golf
lengten van 350—500 meter en voorts op 900, 1050,
1780, 2000, 2600 en 4000 nieters.
Nu kan een ontvangtoestel zóó gemaakt zijn, dat het
ingesteld kan worden op alle mogelijkc golflengten.
Maar er zijn ook ontvangtoestellen, die slechts voor een
bepaald, meer beperkt golflengte-bcreik zijn ingericht,
bijv. 300—600 meter, of 150—800, of 400—4000, of
elk ander denkbaar bereik.
Bij de aanschaffing van een toestel moet men er om
denken, dat een toestel met een beperkt golfbercik er
zich veelal niet toe leent, dat bereik later naar boven of
naar beneden uit te breiden.
Het toestel, dat instelbaar is voor alle golflengten, zal
als regel een toestel zijn met verwisselbare spoelen.
Dat laat zich dan niet uitsluitend met knoppen aan den
voorkant bedienen. Wie voor dat laatste type een voor
keur heeft, vervalt bijna zeker in een ontvanger met
beperkt golfbercik en dan dient hij zich bij zijn keuze
degelijk te laten voorlichten of hij er al datgene mee kan
hooren, dat hij zich heeft voorgesteld.
De gewone radio-ontvangst heeft plaats met hoofd
telefoon — bij voorkeur dubbele — aan het oor. Daar
voor zijn de speciale, zeer gevoelige radio-tclefonen
noodig.
Vele luisteraars verlangen echter bepaald ontvangst
met een luidspreker. Dat is een grootcrc telefoon,
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gewoonlijk met horen, die zwaardere geluiden kan ver
werken.
Men moet er aan denken, dat altijd de mooiste ont
vangst wordt verkregen met telefoon aan het oor.
En verder, dat dc benaming „luidspreker” niet wil
zeggen, dat zulk een apparaat nu ook zonder meer alles,
wat met telefoon aan het oor hoorbaar is, luid door een
kamer zal doen klinken. Bij een luidspreker moet men
feitelijk altijd een versterker gebruiken. Wat dat
is, daarover spreken we nog wel nader, maar wij willen
hier alleen doen uitkomen, dat men bij een ontvang
toestel niets heeft aan een luidspreker, als men niet ook
al een versterker bezit, hetzij afzonderlijk, of in het
toestel ingebouwd.
In dit boekje vindt men verschillende aanwijzingen
en voorschriften voor het gebruik van bepaalde typen
van ontvangtoestellen. Begonnen wordt met cenige vor
men van kristalontvangers. Het doorlezen ook van de
daaraan gewijde hoofdstukjes bevelen wij een ieder ten
zeerste aan. Dat kan den lezer vertrouwd maken met
enkele begrippen, die hem bij het overzien van de hand
grepen bij meer ingewikkelde toestellen zeer te pas
zullen komen.
Ook al heeft men besloten, dadelijk een modernen
Inmpontvanger aan te schaffen, dan sla men toch die
enkele bladzijden over kristalontvangers niet over. Voor
den samenhang zijn ze noodig.
Van dc meer ingewikkelde ontvangtoestellen zijn
enkele, zeer bepaalde typen uitgekozen. Het is ondoen-
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lijk, alle vormen, die fabrikanten er aan geven, afzon
derlijk te behandelen. De hoofdzaken vindt men echter
steeds bij toestellen uit den handel terug.
Wilt u zelf uw toestellen construeercn?
Schaf dan aan: „Het draadloos Amateurstation
voor ontvangst van Telegrafie en Telefonie”,
door J. Corver. Zesde druk.
Dit boek geeft volledige schema’s en constructicaanwijzingen.

II

HET EENVOUDIGSTE TOESTEL MET
KRISTALDETECTOR.

‘

Bijna alle tegenwoordige ontvangtoestellen werken
met écn of méér „lampen”.
Woont men echter dicht in de nabijheid van een zend
station, dan is het mogelijk, ook zonder lampen telefonie-ontvangst te verkrijgen, n.I. met een toestel met
zoogenaamden kristaldetector.
Detector noemt men het toesteldeel, dat noodig is om
de draadlooze golf of trilling die door het zendstation
wordt uitgezonden en door de ontvangantenne wordt
opgevangen, om te zetten in eer. verschijnsel, dat hoor
baar is in een telefoon. Daarvoor nu kan dienen een
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combinatie van bepaalde kristallen met daarop druk
kend metalen stiftje of plaatje öf ook van twee verschil
lende, op elkaar drukkende kristallen. Gewoonlijk is het
samengevoegd in een metalen of ebonieten doosje, ge
monteerd op een stcekcontact, passend in twee steekbusjes op het toestel, terwijl veelal een knop aan het doosje
is aangebracht om den detector gevoelig te stellen.
Zulk een kristaldetcctor heeft n.l. wel eens eenige
regeling noodig, waarover wij straks nog iets zullen
zeggen. Afgezien daarvan is het ontvangtoestel met
kristaldetector het eenvoudigst denkbare.
Het afstemmen is het eenige, wat men er aan heeft
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FIG. I.

te doen en bij een kristaltocstcl kan dit heel primitief
gebeuren, met een z.g. glijcontact-spocl.
Onze fig. 1 toont het volledige toestel.
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Evenwijdig met een kartonnen koker, waarop geïso
leerd draad is gewonden, is een koperen glijstaaf aan
gebracht, waarop een glij contact kan worden heen en
weer bewogen, zoodanig, dat een veer aan dat glijcontact zich beweegt over blank geschuurde gedeelten van
de geïsoleerde draden. Als men in de figuur naziet, hoe
antenne en aarde zijn verbonden, dan zal men licht be
grijpen, dat in den electrischen weg tusschen antenne
cn aarde een grooter gedeelte der draadspoel wordt
ingeschakeld wanneer men het glijcontact verplaatst
naar rechts. Dat komt hierop neer, dat men door bewe
ging van het glijcontact naar rechts afstemt op grootere
golven en door beweging naar links op kleinere.
Afstemmen van dit toestel betcckent niets dan bewe
gen van het glijcontact totdat men liet gewenschte
station het sterkst hoort.
Om een dergclijk toestel in werking te stellen, heeft
men het volgende te doen:
a. Antenne en aardleiding worden aan de daarvoor
bestemde klemmen verbonden.
b. De telefoon wordt met den steker, die aan het
telefoonsnoer zit, verbonden in de steekbussen voor de
telefoon op het toestel.
c. De detector, zoo die niet vast is gemonteerd in
of op het toestel, wordt eveneens in de daarvoor be
stemde steekbussen aangesloten. (Soms moet een scha
kelaar worden omgedraaid om hem in te schakelen.)
Zoodra dit alles is geschied, moet men als regel reeds
eenig gepruttel in de telefoon hooren van lucht- en
tramstoringen. Hoort men niets cn hoort men ook bij
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verschuiven van het glijcontact niets, clan is vermoede
lijk de detector ontregeld en moet door voorzichtig
draaien aan den detectorknop gepoogd worden, een ge
voelige plaats van het kristal naar voren te brengen.
Hoort men bij dat draaien even een geluid, dat evenwel
weer verdwijnt, dan draait men niet verder, maar voor
zichtig iets terug en daarna weer heel langzaam vooruit,
ten einde — als men weer de gevoelige plaats tegen
komt, clc instelling daarop te laten staan.
Eerst dan komen wij toe aan het afstemmen:
cl. Het glijcontact wordt langzaam verschoven tot
dat hel station, dat men wil hooren, het sterkst door
komt. .Men overtuigt zich, dat zoowel het verder schui
ven van het contact als terugschuiven ervan, verzwak
king oplevert. Als dat het geval is, is men op de gevon
den plaats voor grootste sterkte op dat station afgestemd.
e. jMogelijk kan de ontvangst dan met voorzichtig
nastellen van den detector nog meer of minder worden
verbeterd.
Mocht de bijstelling van den detector mislukken en
op eens alle geluid verdwijnen, dan ligt dit nu natuurlijk
enkel aan den detector. Men late dus in dat geval de
afstemming, die in orde was, onaangeroerd en stelle
alleen den.detector opnieuw in.
Toestellen als het hier besprokene, waarbij de detector
direct is verbonden met de antenne-afstemspoel, noemt
men toestellen met directe koppeling, of ook wel pri
maire ontvangers.

■
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Het weekblad Radio Expres, uitgave N.
Veenstra, Laan van Meerdervoort, ’s-Gravenhage,
kost ƒ 3.— per half jaar, franco per post en houdt
u op populaire wijze op de hoogte van de ont
wikkeling der radiotechniek en van al
hetgeen te hooren valt.
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INDUCTIEVE KR1STALONTVANGERS.
Reeds bij de ontvangtoestellen niet kristalcjetector zijn
middelen toegepast om scherpere afstembaarheid te
verkrijgen.
De scherpere afstembaarheid maakt het mogclijk,
storende stations, die men niet wil hooren en die op
zeer naburige golflengten werken, toch beter „uit te
stemmen” dan met een primair toestel mogelijk is.
Scherpere afstembaarheid maakt echter ook altijd de
hanteering van het toestel wat lastiger.
De verbetering, die wij beoogen, wordt verkregen
door hetgeen men noemt inductieve ontvangst, met een
z.g. inductief of secondair ontvangtoe
stel.
Een bepaalden vorm daarvan geeft onze fig. 2. De
antenne-afstemspoel of primaire spoel is geheel ingericht
als in fig. 1. Maar detector en telefoon zijn er niet mee
verbonden. Die zijn in verbinding gebracht met een
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secondaire spoel, welke in de primaire kan schuiven,
maar er niet door draden mee verbonden is.
De secondaire spoel heeft geen glijcontact, maar is
gewikkeld in afdeelingen, welke met een aftakschakeIaar kunnen worden in werking gesteld.
Bij een inducticvcn ontvanger heeft men steeds twee
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kringen af te stemmen: den antennekring en den detcctorkring, elk afzonderlijk.
In het afgcbeckle toestel nu, zou de afstemming van
den detectorkring enkel met de aftakkingen op de secon
daire spoel (die telkens een aantal windingen tegelijk
omvatten) vrij grof worden. Ten einde daaraan tege
moet te komen, is hier nog een tweede afstcmmiddel
toegepast, n.1. een d r a a i c o n d e n s a t o r. Dit is
een toestelletje, dat aan een knop een wijzer heeft met

//

14
schaal, verdeeld van O—180 of van 0—100. Evenals het
inschakelen van een grooter spoelgedeelte ons afstem
ming geeft op een langere golf, zoo zal ook inschake
ling van een grooter deel van den condensator de
afstemming vergrooten. Heeft men van een aftakspoel
een deel ingeschakeld, dan kan men met den conden
sator verder fijnregelen.
Met het afgebeekle toestel werkt men als volgt:
A. De sec. spoel wordt geheel in de primaire ge
schoven, de sec. cond. op nul gesteld en de sec. spoel
geheel ingeschakeld. Het toestel werkt dan door de
sterke „koppeling” tusschen de in elkaar geschoven
spoelen bijna volkomen als een primair-ontvanger en
men handelt ermee, geheel als beschreven onder a—e
in het vorige hoofdstuk.
B. Is door afstemming alléén met het antenne-glijcontact ontvangst verkregen, dan kan die afstemming
worden verscherpt en daardoor storing door andere
stations verminderd worden, wanneer men de „koppe
ling” tusschen primaire en secondaire spoel verzwakt,
d. w. z., de sec. spoel uit de primaire trekt en tevens
de sec. spoel óók afstemt.
Men begint bijv. met de sec. spoel half of driekwart
uit te trekken, een kleiner aantal aftakkingen in te
schakelen en na te gaan of men dan door draaien aan
den condensator weer sterker geluid krijgt. De afstem
ming is pas goed als men op den condensator een be
paald punt van sterkste geluid vindt, dus als draaien
door dat punt heen naar beide zijden verzwakking levert.
Men probeerc verschillende standen van den aftakscha-
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kelaar en draaie daarbij telkens aan den condensator
om de gunstigste combinatie te vinden.
C. Heeft men een voorloopige secondaire afstem
ming ingesteld, dan kan de „koppeling” nog meer wor
den verzwakt (de sec. spoel verder worden uitgetrok
ken), waarna evenwel moet worden nagegaan of zoowel
een kleine verplaatsing van het antenne-glijcontact als
een kleine verdraaiing van den condensator niet nog
eenigc verbetering van geluid geeft. Als regel moet bij
zwakkere koppeling zoowel de primaire als de secon
daire afstemming iets worden vergroot.
Het „hoe en waarom” van de inrichting van
draadlooze ontvangtoestellen wordt duidelijk be
handeld in Corver’s „Draadloos Amateurstation”,
waarvan in twee jaar tijds vijf drukken
werden uitverkocht.
IV
INDUCTIEVE KRISTAL-ONTVANGER IN ERONTPLAATUIT VOERING.
Vele toestellen worden geheel in een gesloten kist
ingebouwd, terwijl alleen ccnige knoppen met wijzers
en schakelaars op een frontplaat zijn aangebracht voor
de bediening.
In fig. 3 geven wij een voorbeeld van al hetgeen bij
een inductieven kristalontvangcr op zulk een frontplaat
veelal te zien is.
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Wat men met het draaien aan de knoppen eigenlijk
doet, is het best te begrijpen, wanneer men de twee
voorafgaande hoofdstukjes, waarin opzettelijk eerst
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open gebouwde toestellen werden behandeld, zal hebben
doorgezien.
Op de frontplaat in fig. 3 vindt men bovenaan eerst
weer de aansliiitklemmcn voor antenne en aarde. Daar
onder twee kristaldetectorcn met knoppen er aan om ze
gevoelig te stellen en een schakelaar, die öf detector I
öf detector II inschakelt. Deze schakelaar kan ook nog
een stand hebben om de detectoren geheel uit te scha
kelen.
AAidden op de frontplaat zit een knop met wijzer, die
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aangeduid is met „Koppeling” en die willekeurig ge
steld kan worden tusschen de twee uiterste standen
„los” en „vast”. Men doet daarmee hetzelfde als met
liet in- en uitschuiven der eene spoel in het vorig
hoofdstuk.
Voorts bevinden zich links een schakelaar- en condensatorknop voor „primaire afstemming” en rechts een
schakelaar en condensatorknop voor „secondaire af
stemming”.
In beide gevallen zijn de schakelaars gewone aftakschakelaars, waarmee dus geheele afdeelingen van de
respectievelijke spoelen binnen in het toestel worden
bij- of afgeschakeld, terwijl de condensatoren voor fijnregeling dienen.
Mier is de schakelaar aan de secondaire zijde boven
dien voorzien van een contact, dat gemerkt is: „primair”.
Als men den wijzer daarop stelt, wordt de secondaire
spoel uitgcschakeld en van het toestel een eenvoudige
primair-ontvanger volgens hoofdstuk II gemaakt. Dat
wil zeggen, dat, als men den schakelaar zoo stelt, de
condensator voor „sec-afstemming” en de knop voor
de „koppeling” niet meer meewerken. Men houdt alleen
de primaire afstemming over om te regelen.
Die bekijken we dus liet eerst.
De schakelaar der primaire afstemming kan met den
wijzer op vijf verschillende standen worden ingesteld.
Daarbij staan de cijfers 150/200, 200/300, 300/400,
400/000 en 000/800. Dat zijn opgaven van golflengten
in meters.
De bcteckenis is, dat als de schakelaar bijv. staat op
2
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300/400, liet draaien aan den primairen condensator
gelegenheid biedt om op alle tussc/ien gelegen golfleng
ten tusschen 300 en 400 meter afgestemd te raken.
Evenwel, golflengten-aanwijzingen bij de primaire
afstemming, kunnen nooit betrouwbaar zijn, behalve dan
wanneer precies de antenne wordt gebezigd, waarvoor
het toestel bestemd is. Bij een toestel als dit kan het
voorkomen, dat men bijv. om op de golflengte van 500
meter af te stemmen, den schakelaar op 600/800 moet
zetten om daarna den condensator in te stellen. De
„ijking” van de primaire afstemming bekijke men dus
altijd met den noodigen argwaan, behalve als deugde
lijk is vastgesteld door een deskundige, dat die „ijking”
klopt voor de antenne waarmee men werkt.
Gebruikt als primair-toestel, doordat de rechtsche
schakelaar op „primair” staat, moet men het apparaat
in het algemeen precies behandelen als beschreven in
de punten a—e in hoofdstuk II. Alleen moet men in
plaats van met een glijcontact hier werken met den
aftakschakelaar èn den condensator der primaire af
stemming en de combinatie zoeken, die sterkste geluid
geeft, dus beste afstemming.
Wij komen thans tot de inductieve ontvangst met dit
toestel. Ook de secondaire kring is in golflengten geijkt.
De aftakschakelaar rechts, heeft behalve den stand
voor primaire ontvangst nog twee verschillende standen:
„Secondair I” en „Secondair II”. Deze aanwijzingen
correspondeeren met twee (soms in twee kleuren aan
gegeven) golflcngten-bereiken, die op den sec. conden
sator zijn aangegeven. De wijzen daarvan loopt niet
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enkel langs een graadverdceling, maar er zijn op den
rand nog twee verdeelingen aangebraclit als afgebeeld
in fig. 4. Met den schakelaar op „Sec. I” moet men
schaal I van den condensator gebruiken. Met schake
laar op „Sec II" gebruikc met schaal II van den con
densator. Wil men op golflengte 500 meter afstemmen,
dan vindt men die alléén op schaal II. Men zet dus den
schakelaar op „Sec II” en draait den condensator tot
de wijzer naar het streepje voor 500 meter wijst.

|
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Deze ijking van den secondairen kring kan zeer nauw
keurig zijn en is onafhankelijk van de antenne, waarop
men werkt. Men heeft er dus meer aan dan aan de
primaire golflengte-aanwijzingen.
In tegenstelling met de „ijking” van den primairen
kring, kan men op die van den secondairen kring als
regel wel vertrouwen.
Bij gebruik van zulk een toestel als secondairen (inducticvcn) ontvangen gaat men in verband daarmee liefst
eenigszins andersom te werk dan in hoofdstuk III be
schreven, omdat men hier beter kan uitgaan van de
secondaire afstemming.
a. De „koppeling” wordt ingesteld op „vast”. Daar
na wordt de afstemming van den sec-kring gesteld op

i
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de golflengte van het station, dat men wil ontvangen,
geheel volgens de ijkingsaanwijzingen van het toestel.
Men plaatst dus eerst den rechtschen schakelaar op
sec I of op sec II en draait daarna den rechtschen
condensator tot de wijzer is gericht op het streepje voor
de golflengte op de met I of II overeenkomende schaal
verdeling. De aanwijzingen a—c van hoofdstuk II wor
den ook weder opgevolgd.
ft. Hierna wordt bij wijze van probeeren de primaire
aftakschakelaar gezet op het meetbereik, waarin de te
ontvangen golflengte valt en beproefd of draaien aan
den primairen condensator nu een goed bepaald sterkste
punt oplevert. Wordt het geluid bij grootsten condensatorstand het sterkst, dan zet men den schakelaar op
het naastgrootere meetbereid en probeert met kleinere
condensatorwaarde wederom afstemming (sterkste ge
luid) te krijgen. Vindt men daarentegen sterkste geluid
op zeer kleinen condensatorstand, dan probeert men
eens het naast kleinere meetbereik van den aftakscha
kelaar. Men zoekt met schakelaar en condensator totdat
men een stand heeft, die sterkste ontvangst oplevert en
waarbij de ontvangst bij verdraaien van den condensator
in beide richtingen zwakker wordt. Dan alleen weet men
zeker, dat men de juiste afstemming heeft.
y. Is de primaire afstamming gevonden, dan maakt
men de koppeling losser en gaat secondairen en primai
ren condensator nog iets bijregelen om weer sterkste
ontvangst te krijgen (als regel moeten bij lossere koppe
ling de condensatoren op iets grootere waarde worden
gebracht).
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Hoe losser de koppeling, des te storingvrijer wordt
bij goede afstemming de ontvangst. Maar een al te losse
koppeling verzwakt ook te veel het geluid van het sta
tion, dat men wèl wil hebben.
„Storingvrij” is eigenlijk een verkeerd woord. De toe
stellen zijn in het algemeen nooit storingvrij, maar bie
den alleen gelegenheid om storende stations wat minder
hinderlijk te maken. En tegen luchtstoringen helpt induc
tieve ontvangst niet veel.
Als gij een toestel koopt, wend u dan tot een
firma, die een naam heeft op te houden. De
adverteerders in het weekblad Radio Expres
behooren tot de eerste firma’s in ons land. Raad
pleeg de advertenties van dit weekblad.
Proefexemplaren gratis op aanvrage:
Laan van Meerdervoort 30, Den Haag.

V
AFSTEMKROMMEN.
Dc fabrikant of leverancier van een toestel, waarop
geen golflcngte-ijking is aangebracht, kan veelal toch
daarbij dc noodige aanwijzingen voor dc afstamming op
bepaalde golflengten wel verschaffen.
Voor een toestel met condensatoren, waarvan de schaal
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gewoon in graden is verdeeld, kunnen die aanwijzingen
het geinakkelijkst worden gegeven in den vorm van „afstemkrommen”.
Wat daarmee bedoeld wordt en hoe men ze gebruikt,
zal duidelijk worden aan de hand van fig. 5. In deze

FlO. 5.

figuur zijn de krommen aangegeven, die dezelfde ijkingen voorstellen, welke in fig. 3 en fig. 4 op de condensatorschaal zijn aangegeven.
De rechtsche condensator in fig. 3. (waarvan fig. 4.
de schaal vergroot aangeeft) zou nl. in plaats van de
directe golflengtc-aanwijzingen te bevatten, ook een ge-

L J
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wone condensator kunnen zijn, enkel met graadvcrdeeling. En dan zou bijvoeging van de krommen van fig. 5
even goed zijn als het bij schrijven der golflengten op de
condensatorschaal, zooals dat in fig. 4 is geschied.
Gesteld, dat wij met behulp der krommen willen be
palen, hoe de secondaire kring moet worden afgestemd
voor 315 meter golflengte.
Dan zien wij, dat 315 meter in de eerste plaats valt
in mcetbcreik no. I. Stellen we dus den secondairen aftakschakelaar op I, dan moeten we ook verder ons hou
den aan kromme 1. Daar correspondeert 315 meter met
112° op den condensator.
Dat wil zeggen, dat wij met den aftakschakelaar op
mcetbereik I, den condensator moeten draaien op 112
graden.
Bezien we nu figuur 4, die de condensatorschaal voorstclt met bijgeschreven golflengten, dan kunnen we gemakkelijk controleeren, hoe ook daar 112° overeenstemt
met 315 meter op schaal I. Velen zullen het gemakke
lijker vinden als de golflengten er op de schaal al dade
lijk bijstaan, maar met ons voorbeeld zal men begrijpen,
dat zulk een kromme als in fig. 5 het bijschrijven kan
vervangen. En als men een toestel heeft met zeer vele
meetbereiken, dan is het niet wel mogclijk, die alle op
den condensator aan te geven. Maar men kan wel een
grootcr aantal krommen bijvoegen.
Intusschcn is over ons voorbeeld van afstemming op
315 meter nog iets verder te spreken.
De golflengte van 315 meter vonden we eerst op
kromme 1. Die golflengte komt evenwel ook voor op

\
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kromme II. Zetten we dus den aftakschakelaar op II,
dan moeten we verder de aanwijzing van kromme II
volgen, en vinden, dat de condensator nu op 18° moet
staan. Ook dit klopt weer met fig. 4. Practisch zal steeds
blijken, dat men sterkste geluid krijgt op het meetbereik,
waar men den kleinsten condensatorstand noodig heeft.
Wanneer men aldus twee meetbereiken heeft, die ten
deele in het zelfde golflengten-gebied vallen, dan zegt
men, dat die meetbereiken elkaar „overlappen”. Voor die
overlapping wordt altijd door den fabrikant zorg ge
dragen; dan is in elk geval de aansluiting tusschen de
meetbereiken verzekerd. Bij een toestel met verschillende
meetbereiken zal men dus altijd vinden, dat er bepaalde
golflengten zijn, die men op twee verschillende manieren
kan halen.
Het hier medegedeelde zal overigens voldoende wezen
om te doen inzien, dat men afstemkrommen bij een toe
stel kan gebruiken in plaats van een op den condensator
gegraveerde golflengtenschaal.
Afstemkrommen bieden in meer dan één opzicht
voordeelen boven gegraveerde golflcngte-schalen. De
antenne-afstemmingen zijn voor de meest voorkomende
toesteltypen niet van te voren op een toestel aan te
geven. Zij hangen af van de te gebruiken antenne. Maar
ieder kan die afstemmingen voor zijn eigen antenne wél
in krommen laten vastleggen. Terwijl de cijfers bij de
contacten van den primairen aftakschakelaar in fig. 3
slechts een zeer problematische benaderende waarde
bezitten, kan men met behulp van een stel krommen, die
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met het toestel aan de daarbij te gebruiken antenne zijn
opgenomen, integendeel volkomen nauwkeurig aanwij
zingen krijgen voor de primaire afstemmingen.
De standen van den primairen schakelaar worden dan
bijv. A, B, C, D en E genoemd. Dienovereenkomstig
krijgt men ook vijf krommen voor de primaire afstem
ming. Die krommen kunnen niet vooraf worden ge
maakt, maar moeten ter plaatse, aan de antenne, waarop
het toestel dienst zal doen, met een golfmeter worden
opgenomen.
Heeft men bij zijn toestel eenmaal krommen, zoowel
van de primaire afstemming (antenne-afstemming) als
van de secondaire, dan is het instellen van het toestel
op een gegeven golflengte heelcmaal geen zoeken meer.
Men stelt eenvoudig in volgens de krommen en als de
detector goed gesteld staat en het zendstation, dat men
hooien wil, aan het werk is, zal men ook ontvangst
hebben.

Wilt u weten, wanneer de telcfoniestations wer
ken? Raadpleeg dan den Radiotelefoongids in
Radio Expres.
Lijst van werktijden minstens elke 14 dagen.
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VI
HET ONTVANGTOESTEL MET LAMPDETECTOR.
Ontvangtoestellen met lampdetectoren worden met
glijcontact-afstemming niet meer gemaakt. Glijcontacten
zijn bij lampontvangst veel te onbetrouwbaar en onzeker
gebleken.
Vandaar, dat ook het eenvoudigste lamptoestel wel
steeds een draaicondensator zal hebben voor de afstem
ming.
In fig. 6 is een primaire lampontvanger afgebeeld,
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Fig. 6.

geheel open gebouwd, met verwisselbare spoelen (bijv.
honingraatspoelen of coronaspoelen).
Behalve steekcontacten voor de spoelen (waarvan één
draaibaar moet wezen, vindt men draadklemmen voor
antenne en aarde, steekcontact voor de telefoon en
klemmen of steekcontacten voor aansluiting van een
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accumulator en een „hoogspanningsbatterij”. De figuur
laat ook de lamp zien en een draaicondensator.
Terwijl het primaire toestel met kristaldetector slechts
één spoel bevat, vinden we er hier op het primaire lamptoestel twee. Eén daarvan is de afstemspoel, die met
den condensator te zamen in de antenne is geplaatst,
terwijl ook de lampdetector hier aan de zelfde spoel is
verbonden.
De tweede spoel komt speciaal bij lampontvangst te
pas. De radiolamp is niet enkel een detector, die de door
de antenne opgevangen trillingen hoorbaar maakt, maar
de lamp kan tevens die trillingen versterken. De gewone
radiolamp heeft 4 stekerpennen in den voet. Twee
daarvan voeren naar den gloeidraad, één voert naar de
in de glazen bal zichtbare „plaat” en de vierde naar
een spiraalvormig „rooster”, dat tusschen gloeidraad en
plaat ligt. De werking eencr lamp is nu zoodanig, dat
stroomtrillingcn in een spoel, die tusschen rooster en
gloeidraad is aangesloten, versterkte stroomtrillingcn
doen ontstaan in een tweede spoel, die tusschen plaat
en gloeidraad is opgenomen, onder tusschenschakeling
eener batterij van vrij hoogc spanning (de hoogspannings- of plaatbatlcrij; ook wél: anodebatterij). Men
kan de versterkte trillingen in die tweede, of plaatspoel,
nu laten terugwerken, door koppeling, op de eerste spoel.
De „koppeling” heeft evenals in het inductieve kristaltoestel eenvoudig plaats door de spoelen in eikaars
buurt te brengen. Hier heeft die koppeling, welke van
de reeds versterkte trillingen iets terugvoert in de eerste
spoel, een verhooging van de versterking ten gevolge.
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Die terugvoering van energie door koppeling noemt
men: „terugkoppeling”.
Terwijl dus de eene spoel van onzen primairen lampontvanger de antenne-afstemspoel is, die in samenwer
king met den draaicondensator de afstemming op een
bepaalde golflengte behcerscht, is de tweede spoel: de
terugkoppelspoel, door welker nadering tot de afstemspoel de versterking kan worden verhoogd.
Overdrijven mag men die terugkoppeling evenwel niet.
In de eerste plaats is het gewenscht, als terugkoppel
spoel steeds een kleinere spoel te gebruiken dan de
afstemspoel of hoogstens een daaraan gelijke. Boven
dien mag voor telefonie-ontvangst de koppeling tusschen de spoelen niet al te sterk worden gemaakt. Doet
men dit toch, dan wordt de telefonie schor, rochelend en
vervormd. Dit hangt samen met het feit, dat bij een
bepaalde terugkoppeling het lampontvangtoestel zelf
trillingen gaat opwekken, het gaat: „genereeren”, zooals dat wordt genoemd.
Als men met de telefoon op het hoofd en brandende
lamp de terugkoppeling sterker maakt, door de spoelen
dichter bij elkaar te brengen, dan is er een punt, waar
„genereeren” van de lamp optreedt; men kan dit constateeren door aanraking van de antennc-klem met iet
wat vochtigen vinger, wat dan een eigenaardig klokkend
geluid in de telefoon geeft. Dat is een zeker teeken, dat
de lamp genereert.
Deze „natte-vinger-procf” is van veel belang omdat
een lamptoestel, al mag het bij telefonie-ontvangst juist
niet genereeren, toch op zijn goede werking vooraf is

!
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tc keuren door na (e gaan of het kon gcncrecrcn. Het
moet dit kunnen! Zoo niet, dan is er iets niet in orde
en dan is geen goede ontvangst te verwachten.
Overigens is het laten gcncrecrcn van een telefonieontvanger een beslist onmaatschappelijke daad, aange
zien men daardoor niet alleen zijn eigen ontvangst be
derft, maar ook die van alle luisteraars in de buurt, die
naar hetzelfde station willen luisteren. Het genereerende
toestel, zoo zeiden we, wekt zelf zwakke trillingen op
en als een kleine zender zendt het die door middel van
de antenne ook uit. Dat is voldoende om straten ver een
onaangename stoornis te verwekken.
Wat de afstemmiddelen betreft, die ook bij het pri
maire lamptocstel bestaan uit antcnne-spocl en draaicondensator, is dikwijls op het toestel een z.g. scrieparallel-schakelaar aangebracht, waarmee men öf den
condensator in serie met de spoel schakelt óf
parallel op de spoel. Dit levert dan twee verschil
lende mectbereikcn op zonder verandering van de spoel.
Het zijn in dit geval echter geen overlappende mectbcreiken; er blijft een gaping tusschcn. Een tabelletje in
het volgend hoofdstuk geeft daarvan een voorbeeld.
Interesseert u zich er voor, hoe de grootc zend
stations werken cti waarop het radiotelegrafisch
en -telefonisch uitzenden berust? Bestel dan de
2den druk van Corver’s „Draadloos Zendstation
voor den Amateur”, uitgever N. V e e n s t r a,
Laan van Meerdcrvoort 30, Den Haag.
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VII
GEBRUIK VAN DEN PRIMAIREN LAMPONTVANGER MET VERWISSELBARE SPOELEN.
Bij elk lamp-ontvangtoestel dient men vooraf zeker
te zijn van twee dingen:
*

I. De accumulator moet nog goed op spanning zijn;
deze mag, gemeten terwijl lamp of lampen er op bran
den, niet lager wezen dan 3.8 volt aan de klemmen van
de accu.
II. De afzonderlijke elementen der hoogspanningbatterij moeten ieder voor zich in goeden toestand verkeeren. Droge zakbatterijtjes moeten nieuw minstens 4.5
volt geven.
Voor controle van beiden is noodig een voltmeter, bij
voorkeur een z.g. hoogeweerstand-draaispoel voltmeter.
Daarmee gemeten, mogen zakbatterijtjes niet langer ge
bruikt worden als zij minder dan 3 a 3.5 volt geven.
III. Antenne en aarde moeten aan het toestel zijn
aangesloten.
IV. De telefoon moet in de daarvoor bestemde klem
men zijn verbonden.
V. De spoelen, die in een primairen ontvanger moe
ten worden gebezigd, zijn niet precies aan te geven, om
dat de te gebruiken spoel afhankelijk is van de grootte
der antenne.

r rum
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Op een kleine antenne kan men met normale honingraatspoelen rekenen op ongeveer de volgende golfbereiken:

HoningraatSPOEL No.

25 *

35
50
75
100
150
200
250
300
400

*
*
*
*

GOLFLENGTEN

Met Serie-

Met Parallel-

COND.

COND.

200—325
280-375
300—410
450—650
600-825
800—1250
1200—1700
1600-2200
1800—2550
2250-3250

350 - 700
420-850
450—900
700—1400
900-1800
1350—2700
1800-3600
2400—4800
2850-5500
3700-7500

Normale lioningraatspoelen zijn spoelen van 5 c.M.
iinvcndigcn diameter en 2/2 c.M. breedte, waarbij liet
no. liet aantal windingen aangeeft.
De snelste en zekerste manier om een tclefoniestation
met een primair-ontvanger op te sporen en goed af te
stemmen, is de volgende.
Plaats in de spoellioudcrs de voor de golflengte van
liet te ontvangen station passend bevonden antenne
spoel en een kleinere lemgkoppelspocl. (Bij de met *
geteekende spoelen uit liet staatje bezige men voor
terugkoppclspocl een extra-spocltje. Zie blz. 44).
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1. Overtuig u, dat liet toestel bij draaiing van den
condensator over de geheele schaal aan het genereeren
is te brengen.
2. Zoek met genereerend toestel. De „draaggolf”
van een telefonie-station zal men hooren als een fluitend
geluid, dat bij doordraaien van den condensator van
toonhoogte verandert. Eerst hoort men een heel hoogen
toon, die bij langzaam verder draaien lager wordt, tot
onhoorbaar laag toe, om bij nog verder draaien weer
hooger te worden. Het punt van laagste geluid is de
juiste afstemming. Stel den condensator op dat punt in.
3. Maak nu de terugkoppeling losser door de terugkoppelspoel voorzichtig verder weg te draaien.
4. Daarbij zal, terwijl de terugkoppelspocl meer
verwijderd wordt, de afstcmcondensator op iets grootcren stand gedraaid moeten worden. (Hiervoor is een
fijnregeling van den condensator van
veel nut.).
5. De telefonie moet nu zuiver door komen.
Gewoonlijk zal men. echter niet in ééns de terugkoppelspoel in den juisten stand brengen en ook niet in
ééns den condensator op juiste waarde bijstemmen,
maar met kleine veranderingen van terugkoppeling en
condensator de preciese standen moeten zoeken. Men
gewenne zich, hierbij condensator en terugkoppeling
gelijktijdig te bewegen. Lossere terugkoppeling vereischt steeds eenige vergrooting van den condensator en
sterkere terugkoppeling eenige verkleining van den
condensator.
Bij de hierboven neergeschreven raadgevingen moet
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men wèl bedenken, dat een langdurig zoeken naar sta
tions met gencreerende lamp buitengewoon hinderlijk is
voor alle luisteraars in de buurt. Zij hooren dit als een
voortdurend veranderend gefluit dwars door hun ont
vangst heen. En dat is wat met een Ieelijk woord „etherverpesterij” wordt genoemd.
Als men genereerend zoekt, moet men dus in elk
geval er naar streven, zoo snel mogelijk tot de goede in
stelling te komen, waarbij men zijn toestel niet meer laat
gcncrccrcn.
Een hulpmiddel hiertoe is, dat men voor stations,
waarvoor men de instelling eenmaal heeft gevonden, de
spoeliuimmers en den stand van den condensator en
spoelen aanleckcnt, zoodat men een volgend maal om
zóó te zeggen in ééns het station kan hooren. Die aanteckeningen kan men ook in den vorm eener afstemkromme brengen.
lntusschen moet men erop voorbereid zijn, dat bij
een ontvanger de afstemming van den eenen dag op den
anderen toch nog kleine variatiën kan vertoonen. Is de
spanning van accu en plaatbatterij wat gedaald, dan zal
voor sterkste ontvangst wat sterkere terugkoppeling
noodig wezen en dan wordt dienovereenkomstig de condensatorstand iets kleiner. Een toestel, waarmee men ge
heel zonder eenig zoeken kan ontvangen, bestaat daar
door niet.
Tot beperking en zoo mogelijk gehccle voorkoming
van „etherverpesterij” is het dan ook gewcnscht, als men
eenmaal met een toestel vertrouwd is geraakt en de
noodige opgeteekende gegevens bezit omtrent conden3
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sator- en spoelstanden voor ontvangst van bepaalde
stations, dat men ernaar streeft de zoekmethode, hier
boven aangegeven onder 1—5, te vervangen door een
andere.
Na cenige oefening kan men toch op een toestel, dat
men goed kent, telefoonstations zoeken zonder dat de
lamp genereert.
la. Van een geregeld gebruikt toestel weet men bij
voorbaat wel, dat het bij in orde zijnde batterijspanningen tot genereeren is te brengen. Dit behoeft dan niet
telkens te worden geprobeerd.
2a. Als men aanteekeningen bezit omtrent de instel
ling van het toestel (of afstemkrommen) kan men —
zonder genereerend naar draaggolven te zoeken — al
bij voorbaat instellen op den stand, waar althans vlak
bij het gezochte station hoorbaar moet worden.
3a. Hét is dan zeer goed mogelijk, om door gelijk
tijdig bewegen van condensatorknop en terugkoppeling,
over een kleiner of grootcr be«eik tijdens het „zoeken”
het toestel „op rand van genereeren” te houden zonder
dat het geheel tot genereeren komt. (Een gemakkelijk
loopende fijnrcgeling aan den condensator is daarvoor
wel noodig). Aangezien op rand van genereeren de ont
vangst het sterkst is, herkent men na eenige oefening
dien toestand gemakkelijk aan een steeds aanwezig,
zacht geruisch van storingen.
4a. Door „op rand van genereeren”, vlak in de
buurt der bekende afstemming, te zoeken met de fijnrcgcling, zal men het gezochte telefonie-station vinden
zonder ook maar een moment van „etherverpesting”.

35
Dit is dus de betere methode, waarnaar ieder moet
streven.
Hoe men zelf honingraatspoelcn kan maken, is
beschreven in „Het Draadloos Amateurstation
voor ontvangst van Telegrafie en Telefonie".
De zesde druk is verschenen.

VIII
VERSCHIJNSELEN BIJ DE ONTVANGST.
TOESTEL-FOUTEN EN NATUURLIJKE
STORINGEN.
Als de ontvangst krachtig is en het toestel goed werkt,
is het afstemmen op een tclcfonicstation niet zoo heel
moeilijk. Bij niet zéér sterke ontvangst kunnen zich
evenwel moeilijkheden voordoen.
a. Men hoort de draaggolf en bij eenigszins ver
zwakte terugkoppeling hoort men ook door die draag
golf heen muziek of spreken; als men echter de lamp
laat „afslaan” d. w. z. door nog zwakkere terugkoppe
ling het generecren laat ophouden) is in eens alle geluid
weg; men kan dus niet op den juisten stand komen voor
goede telefonie-ontvangst, die n/c/-generecrend moet
zijn.
Gewoonlijk wordt dit veroorzaakt door „dooden
gang” in de terugkoppeling. Daaronder wordt verstaan,
dat, als men de terugkoppeling van nict-genereeren tot
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gencreeren versterkt, de lamp met een „klik” in de
telefoon in gencreeren overgaat en eerst bij aanzienlijk
zwakkere terugkoppeling weer afslaat, óók met een
klap. Voor goede ontvangst moet de lamp onmerkbaar
zacht in genereeren overgaan en zonder dooden gang
weer afslaan. Te lage gloeispanning en te hooge plaatspanning zijn veelal de oorzaak. Maar die oorzaak kan
ook gelegen zijn in fouten in liet toestel: slechte isolatie
van den condensator, vochtige spoelen, kortgesloten
windingen, te kleine telefooncondensator.
b. De ontvangst is gedurende korte tijden goed, om
dan plotseling of geleidelijk te verzwakken en verder
met tusschenpoozen weer sterker en zwakker te worden.
Dit is een verschijnsel, dat niet altijd ligt aan het toe
stel. Het kan ontstaan door een slecht contact, dat bij
stooten tegen het toestel des te erger zijn aanwezigheid
zal verraden. Flikkeringen van de lamp wijzen op een
slecht contact in de acculeiding. Maar het verschijnsel
kan ook ontstaan door natuurlijke oorzaken buiten het
toestel, in welk geval men spreekt van sluiering. Het
is n.1. alsof wolken, die minder goed de trillingen door
laten, tusschen zender en ontvanger voorbij trekken en
een sluier of gordijn vormen. Wat dit precies is, weet
men nog niet.
Het ligt voor de hand, dat niet alle stations even sterk
worden ontvangen. Het eene station werkt met meer
energie dan het andere en ook de afstand speelt een zeer
groote rol.
Verder zijn de omstandigheden voor de ontvangst
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niet steeds gelijk. In de eerste plaats zijn er de storende,
krakende geluiden, die luchtstoringen worden genoemd
en die vooral bij warm, onweersachtig weer overwel
digend sterk kunnen worden, maar ook des winters bij
helder vriezend weer in eens te voorschijn kunnen
komen. Sterke storingen overstemmen niet alleen de
ontvangst, maar er gaat ook vaak een wezenlijke ver
zwakking der stations mee gepaard. Vonkende electrische motoren in de buurt en electrische trams veroor
zaken kunstmatig soortgelijke storingseffecten, zoodat
in de steden de omstandigheden voor ontvangst onguns
tiger zijn dan buiten. In den zomer zijn de luchtstoringen
steeds erger dan in den winter.
Eindelijk is de ontvangst als regel des avonds en des
nachts beter dan overdag.
Een soort van storing, die vooral op de korte telefoniegolflengten bijzonder hinderlijk kan zijn, is verder de
storing door seinende scheeps- en kuststations. Deze
werken met zenders, die z.g. gedempte golven
uitzeilden. Gedempte golven geven in het ontvangtoestel
een geheel ander effect dan bijv. de draaggolf van een
telefonie-zender. Met niet-gcncrcerende lamp hoort men
seinen met gedempte golven als krakende of fluitende
geluiden, korter en langer aangehouden (het uit punten
en strepen bestaande Morse-alfabct, dat algemeen voor
telegrafie wordt gebezigd). Een gencrccrend lamptoestel
doet die golven sissend en krakend worden. Gedempte
golven storen sterk en laten zich niet door de afstem
ming van het toestel geheel verwijderen.
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Hoort men tijdens het luisteren naar een telefoniezender een doorgaand fluitend geluid in de telefoon en
weet men zeker, dat dit niet komt doordat het eigen
toestel genereert, dan is het waarschijnlijk, dat het
afkomstig is van een genereerend toestel van een min
of meer verwijderden buurman, die naar hetzelfde sta
tion luistert. Als het toestel van dien buurman genereert,
zendt hij n.I. ook een zwakke draaggolf uit, evenals een
telefonie-station. En ofschoon men nu, als men zélf niet
genereert, één enkele draaggolf niet hoort, leveren twee
draaggolven door elkaar heen ook voor een niet-genereerend ontvangtoestel een hoorbaren toon (interferen
tie). De duor den buurman opgewekte trillingen vormen
dus met de draaggolf samen een hoorbaar verschijnsel.
Als de buurman met genereerend toestel zoekt, veran
dert de toon voortdurend, hetgeen een soort van gejoei
oplevert, dat door de telefonie heen klinkt. Men kan
daaruit ervaren, welk een verdriet men zélf zijn buren
aandoet, als men het toestel laat genereeren.
Wordt lid van de Nederlandsche Vereeniging
voor Radiotelegrafie, contributie ƒ8.— per jaar,
toezending van weekblad Radio Expres
en maandblad Radio Nieuws gratis;
beschikking over uitgebreide bibliotheek en
instrumentarium.
Secretariaat: Columbusstraat 187, Den Haag.
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IX
BEDIENING VAN HET PRIMAIRE FRONTPLAATLAMPTOESTEL.
Naast de primaire lamptoestellen met verwisselbare
spoelen als afgebeeld in fig. 6, komen geheel dichtge
bouwde frontplaattoestellen voor, waarvan fig. 7 een
voorstelling geeft.

FIG. 7.

Bij dit laatste type heeft men niet te maken met het
kiezen van de juiste spoelen voor bepaalde golflengten;
maar het toestel is dan ook als regel slechts geschikt
voor een beperkt golf bereik en niet geschikt te maken
voor ontvangst van alle golflengten.
Onze figuur toont op de frontplaat de aansluitklcminen voor luchtdraad en aarde (L en A), de fitting met
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4 busjes voor de lamp, en klemmen voor plaatbatterij,
accu en telefoon. Boven de telefoon een schakelaar met
twee standen, gemerkt K en L, hetgeen aanduidt: korte
en lange golven; daarmee zijn twee verschillende golfbereiken in te stellen; welke golfbereiken dit zijn, hangt
af van het fabrikaat. Bij aanschaffing van zulk een toe
stel informeere men dus vooraf goed of het golfbereik
zich leent voor het doel, dat men zich voorstelt. Er zijn
ook apparaten met slechts één golfbereik of met meer
dan twee.
Eindelijk zijn er twee knoppen met wijzers en schaalverdeelingen, waarmede men de terugkoppeling en den
condensator regelt.
De bediening van een toestel als dit komt geheel
overeen met hetgeen is beschreven in hoofdstuk VII.
De wenken, daar gegeven onder I tot IV gelden
ook hier.
Voor de gemakkelijkste manier om met het toestel
een telefonie-station op te sporen en af te stemmen,
ga men ook op overeenkomstige wijze te werk.
Plaats eerst den golfbereik-schakelaar in den stand,
die op het toestel of in de beschrijving van den fabri
kant is aangegeven voor de ontvangst der golflengte
van het station, dat u wilt hooien.
1. Overtuig u, dat de terugkoppeling zóó gesteld
kan worden, dat het toestel bij draaiing van den con
densator over de gehcelc schaal wil genereeren (nattevinger-proef door aanraking van antenne-klem).
2. Zoek met genereerend toestel (zie onder 2 in
hoofdstuk VII).

41
3. Als men is afgestemd op de draaggolf van het
station, dat men wil liooren, draait men den tcrugkoppelknop voorzichtig iets terug naar den kant van
nul op de schaal, tot de lamp juist niet meer genereert.
4. Draai gelijktijdig den condcnsatorknop iets voor
uit. (Zeer veel nut heeft hier weer een fijnrcgelknop
aan den condensator).
5. De telefonie moet na deze manipulaties zuiver
doorkomen. Het kan echter zijn, dat na zuivere instel
ling der telefonie toch nog een grootere sterkte is te
bereiken, door de terugkoppeling heel voorzichtig weer
iets te versterken en misschien den condensator tevens
iets terug te draaien. Het gaat daarbij om heel kleine
bewegingen van de twee knoppen, die men gelijktijdig
moet bedienen.
De betere methode van zoeken en afstemmen, zonder
dat het toestel behoeft te generceren, beschreven onder
la—4a in hoofdstuk VII, Iaat zich door den meer geoe
fende ook toepassen op het frontplaattocstel. Dit leent
zich daarvoor zelfs gewoonlijk gemakkelijker dan het
toestel met losse spoelen. Het regelen der terugkoppeling
met een knop laat n.l. fijnere bewegingen toe. (Zie
la tot 4a, hoofdstuk VII).
Wilt u weten hoe lampen en kristaldetectoren
werken? Lees dan de desbetreffende hoofdstukken
in „Het Draadloos Amateurstation voor ontvangst
van telegrafie en telefonie",
door J, Corver. Zesde druk.
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X

DE INDUCTIEVE LAMPONTVANGER MET
VERWISSELBARE SPOELEN.
De inductieve lampontvanger is als regel een toestel
met drie spoelen en twee condensatoren.
Antenne en aarde zijn verbonden met de eerste, dat
is de primaire spoel, die afgestemd wordt met den primairen condensator.
De lamp is verbonden met de middelste of secondaire
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spoel, die afgestemd wordt met den secondairen con
densator.
De derde of tertiaire spoel, is terugkoppelspoel.
Secondaire spoel en condensator nemen mèt de
terugkoppelspoel de plaats in van de overeenkomstige
onderdcelen in het primaire toestel.
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Wat daar bij komt is alleen cle primaire spoel met
primairen condensator. D. w. z. dat er een afzonderlijke
antcnne-afstemming bij komt en de antcnnc-koppeling,
waardoor inductieve overdracht plaats heeft op de secon
daire spoel. Vandaar de benaming inductieve ontvangst.
Bij een secondair toestel met verwisselbare spoelen
kan men altijd precies aangeven welke spoel voor een
bepaalde golflengte als secondaire moet worden ge
bruikt. Voor normale honingraatspoelen geldt het vol
gende lijstje:

GOLFLENGTE:
Honingraat
Sec. Cond. 900 cM.I Sec. Cond. 450 cM.
No.
(7iooostc microfarad)|(6/i00Q0sle microfarad)

25*
35*
50*
75*
100*
150
200
250
300
400
500

180— 430
200— 560
250— 615
400 -1020
500—1390
700-2010
1000-2790
1300—3610
1600-4260
2000—5575
2500—7150

180— 280
200— 390
250- 430
400- 700
500- 780
700—1400
1000-1900
1300-2500
1600-2900
2000-3800
2500—5000

Bij de met een sterretje getcekendc spoelen bezigt
men voor terugkoppeling een extra spoeltje van 60
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windingen op een kokertje van 4 c.M. diameter gemon
teerd volgens fig. 9.
Bij de grootere spoelen kan men als terugkoppeling
een 2 nummers kleinere spoel nemen dan de secondaire.
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Als primaire spoel in het algemeen 1 nummer kleiner
dan de secondaire. Hiervoor raadplege men echter ook
het tabelletje van hoofdstuk Vil, dat ook geldig is voor
de primaire spoel in het inductieve toestel.
Gewoonlijk bevindt zich op den inductieven ontvan
ger een serie-parallel-schakelaar voor den primairen
condensator. Deze schakelaar levert met elke primaire
spoel, die men gebruikt, weer twee meetbereiken voor
de primaire afstemming. In den serie-stancl heeft men
een bereik voor kortere golven, in den parallelstand voor
langere golven.
Heeft men een kleine antenne, dan zal men meestal
den parallelstand bezigen.
Voor het in gebruik nemen van het toestel neme men
aanwijzingen I tot IV van Hoofdstuk VII in acht.
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Nadat de vermoedelijk geschikte spoelen in het toe
stel zijn geplaatst, gaat men als volgt te werk:
1. Breng de primaire spoel in een stand van vrij
losse koppeling (onder een hoek van 45° met de secon
daire), en zet den primairen condensator op nul als de
scrie-parallel-schakelnar staat op parallel.
2. Overtuig u, dat het toestel door naderbij brengen
van de tcrugkoppelspoel tot de secondaire bij draaiing
van den sec. cond. steeds tot gcncrceren is te brengen.
3. Bij draaien van den sec. cond. terwijl het toestel
genereert, zal de draaggolf van het gezochte telefoniestation zwak hoorbaar worden. Stem met zoo zwak
mogclijkc terugkoppeling, waarbij de lamp juist nog
genereert, op den laagsten toon der draaggolf af.
4. Verzwak de koppeling der primaire zooveel mogclijk, liefst tot een hoek van 90° met de secondaire, als
daarbij de draaggolf nog maar zwak hoorbaar blijft.
Draai nu bij die zeer losse koppeling den primairen
condensator en zoek het punt, waar het geluid goed
merkbaar sterker doorkomt.
Blijkt het draaien aan den primairen condensator tot
geen merkbaar effect te leiden, dan is dit een teeken,
dat de primaire afstemming met de desbetreffende spoel
niet wordt bereikt. Gaf draaien aan den condensator
een verzwakking, dan is de primaire afstemming te
groot. In dat geval kan men probeeren, den serieparallelschakelaar op serie te zetten, waarna opnieuw
wordt nagegaan of bij eenigen stand van den conden
sator een goed merkbaar sterkste geluid optreedt. Het
is evenwel mogelijk, dat ook nu het gewcnschtc effect
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niet wordt verkregen. Dan zet men opnieuw den scha
kelaar op parallel, maar beproeft nu een één no.
kleinere primaire spoel. Is dit de spoel, die men voor
terugkoppeling bezigde, dan verwisselt men primaire en
terugkoppelspoel en begint opnieuw volgens 3 (zie
boven).
5. Is bij eenmaal op de draaggolf ingestelde secon
daire afstemming het punt gevonden, waarbij de primaire
afstemming onder zeer losse .koppeling een goed merk
baar sterkste geluid levert, dan is hiermee de juiste
primaire afstemming bepaalt. Voor goede ontvangst is
het beslist noodig, hier de noodige moeite voor te doen.
Laat men dan de afstemmingen onveranderd en ver
sterkt men de primaire koppeling (primaire spoel dich
ter bij de secondaire) dan zal bij een bepaalden stand
het genereeren ophouden. Gewoonlijk komt dan tevens
de telefonie al zuiver door, zij het ook nog niet op zijn
sterkst.
6. Laat de primaire afstemming verder onveranderd
en de primaire koppeling op 30 a 45°. Zoek verder de
telefonie sterker te krijgen door de terugkoppelspoel
weer iets te laten naderen en hierbij den sec. cond. fijn
bij te regelen; tracht hiertoe de terugkoppeling en de
fijnregeling van den sec. cond. gelijktijdig te bewegen,
bedenkende, dat bij sterkere terugkoppeling een iets
kleinere condensatorstand past, en omgekeerd. Een fijn
regeling op den secondairen condensator is haast on
misbaar.
7. Is de telefonie op deze wijze zuiver hoorbaar
geworden, met niet-genereerende lamp, dan kan be-

i
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proefd worden of een kleine verzwakking der primaire
koppeling niet nog eenige verbetering geeft.
Men begrijpt, dat het niet noodig zal wezen, eiken
keer dat men wil ontvangen, al dit gezoek door te
maken. Alen kan de afstemmingen van bepaalde stations
aanteekenen en een tweede maal dadelijk de goede
spoelen inzetten en den goeden stand van serie-parallel
schakelaar en condensatoren instellen. Dan komt men
iioe langer hoe sneller tot liet resultaat.
De afstemming van het secondaire toestel is echter
steeds ingewikkelder dan van een primairen ontvanger.
Met voordeel, dat men er mee behaalt, is grooterc
storingvrijheid. Tegen sterke luchtstoringen helpt induc
tieve ontvangst helaas maar weinig. Wel echter tegen
storing door andere stations; ten dcele ook tegen de
storing door stations met gedempte golven. (Zie hoofd
stuk VIII).

XI

GEBRUIK VAN HET INDUCTIEVE FRONTPLAATTOESTEL EN VAN DEN „DUBBELEN
VARIOMETER”
Het eenige verschil tusschen een inducticvcn ontvan
ger met verwisselbare spoelen en een frontplaattocstel
van deze soort is:
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lo. dat men schakelaars moet gebruiken voor ver
schillende meetbereiken, in plaats van spoelen te ver
wisselen;
2o. dat men de koppelingen wijzigt, niet door de
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Fig. 10.

spoelen zelf zichtbaar naar en van elkaar te bewegen,
maar met behulp van knoppen met schaal.
Op de frontplaat van fig. 10 vindt men behalve de
gewone aansluitklemmen, die reeds bij fig. 7 zijn be
sproken:
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den schakelaar P voor verschillende primaire-meetbereiken, waarbij tevens condensator P dienst doet;
daarmee wordt de antenne-afstemming ingesteld;
een serie-parallel-schakelaar voor den prim. cond.;
den schakelaar S voor verschillende secondaire meetbereiken, waarbij verder de secondaire cond. S dienst
doet;
een knop met schaal voor de koppeling (antennekoppeling);
een knop met schaal voor de terugkoppeling T K.
Voor de telefoon vindt men op de frontplaat van fig.
10 niet twee, maar vier steckbusscn. De onderste twee
zijn door een koperstrip doorverbonden. Men kan hier
met één telefoon luisteren door den steker in de bovenste
bussen te steken en met twee telefoons door de stekers
naast elkaar in de linker en rechter bussenparen te zetten.
Nadat de wenken van hoofdstuk Vil onder I tot III
zijn in acht genomen en de aansluitingen zijn gemaakt,
werkt men met dit toestel als volgt:
1. Schakelaar S wordt geplaatst op het mectbereik,
waarin volgens aanwijzing op het toestel of uit bijbehoorende beschrijving of kromme de te ontvangen golf
lengte valt.
2. De serie-parallel-schakelaar wordt op parallel
gezet en de schakelaar P op één der contacten van den
schakelaar (heel in ’t begin voor mectbereik I, verder
naar rechts voor mectbercikcn II en III).
3. De koppeling wordt op ongeveer 45° gezet.
4. De terugkoppeling wordt zoo gesteld, dat het
toestel bij draaien aan den sec. cond. overal genereert.
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5. Bij draaien aan den sec. cond., terwijl de lamp
genereert, zal de draaggolf van het te ontvangen station
(aangezien schakelaar S op het juiste m^etbereik is
geplaatst) hoorbaar worden. Condensator S wordt ge
draaid tot men de draaggolf hoort in zeer lagen toon.
6. Met schakelaar P wordt het contact gezocht,
waarbij het geluid het sterkst wordt. Daarna wordt
cond. P gedraaid om uit te vinden of dit versterking
geeft. Zoo niet, dan zal met schakelaar P écn contact
lager, het draaien aan cond. P wél versterking moeten
geven. Men zoekt het punt voor sterkste geluid bij zoo
dicht mogelijk naar nul gedraaide koppeling.
7. Daarna laat men de primaire afstemming onaan
geroerd staan, maar maakt de koppeling sterker: dit zal
ten gevolge hebben, dat de lamp ophoudt te genereeren,
waarbij de hoorbaarheid der draaggolf verdwijnt, maar
de telefonie zuiver doorkomt. Slaat de lamp niet af door
sterkere koppeling, dan moet de terugkoppeling iets
verminderd worden.
8. Bij een antenne-koppeling, die de lamp juist deed
afslaan en waarbij de telefonie al hoorbaar is, gaat men
gelijktijdig de terugkoppeling iets versterken (verder
naar 90° draaien) en den condensator S fijn bijregelen.
Sterkere terugkoppeling maakt een geringe verkleining
van cond. S noodig en omgekeerd.
9. Eindelijk kan men door een zeer voorzichtige ver
zwakking der antenne-koppeling en misschien door nog
een fijn bijregelen van den antenne-condcnsator de
maximale sterkte bereiken.
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De z.g. „dubbele varionieter” (fig. 11) is een hulpapparaatje, dat op een toestel voor verwisselbare spoe
len wordt aangebracht in plaats van de spoelen.
Eigenlijk bestaat de dubbele varionieter weer uit drie
spoelen, een cylindcrvormige sec. spoel in het midden
en draaibaar in den koker der sec. spoel aan de eene
zijde de primaire spoel en aan de andere zijde de
terugkoppelspoel.
Met verschil mei het gewone toestel met verwissel
bare spoelen is alléén, dat de antcnnc-koppeling en de
terugkoppeling worden bediend met draaien aan knop
pen in plaats van door beweging der spoelen naar en
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van elkaar. De regeling valt sommige gebruikers gemak
kelijker wanneer die door draaien aan een knop ge
schiedt.
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Verder is de „dubbele variometer” gemaakt voor één
enkel, bepaald meetbereik. De spoelen moeten dus bij
elkaar passen en die behoeft men niet meer te kiezen.
Men krijgt hierdoor, wat de bediening betreft, een
vereenvoudigde herhaling van de zooeven beschreven
manipulaties, waaraan de wenken onder I tot IV van
hoofdstuk VII steeds voorafgaan:
1 en 2. De serie-parallelschakelaar van den primairen condensator wordt op parallel gezet en de cond.
op nul.
3. De koppeling der antennespoel wordt op 45° of
nog wat losseren stand gesteld.
4. De terugkoppeling wordt zoo gedraaid, dat het
toestel over het geheele bereik van den sec. cond. gene
reert.
5. De secondaire condensator wordt, terwijl het toe
stel genereert, gedraaid tot men de draaggolf van het
telefoniestation hoort en deze wordt met den sec. cond.
op laagsten toon ingesteld.
6. De antenne-koppeling wordt zoo los mogelijk ge
maakt (koppelspoel bijna loodrecht op sec. spoel) maar
zóó, dat men de draaggolf nog hoort. Daarna wordt de
primaire condensator gedraaid tot men duidelijk een
punt van sterkste ontvangst heeft gevonden. Is dit niet
te vinden, dan past de antenne-koppelspoel niet bij de
antenne en is geen volkomen goede ontvangst op deze
golf mogelijk, tenzij men door den serie-parallel-schakclaar op serie te zetten, toch nog wél een duidelijk punt
van sterkste ontvangst op den priinairen cond. vindt.
7. 8 en 9, als boven reeds vermeld.
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Als men aan de hand onzer figuren nagaat, wat men
met de verschillende knoppen eigenlijk doet, zal men
bemerken, dat de manipulaties voor alle overeenkomstige
toestellen steeds op hetzelfde neerkomen, al zijn er ver
schillen in verband met de verschillende inrichting der
toestellen.
Het komt steeds hierop neer, dat men door systema
tisch de aanwijzingen te volgen bij de gevonden secun
daire afstemming voor het te ontvangen station de pas
sende, nauwkeurige antenne-afstemming zoekt. En die
vindt men op de aangewezen wijze het snelst en zekerst.

liet weekblad Radio Expres is HET radioblad voor en van de Nederlandsche amateurs, het
orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor
Radiotclegrafie.

XII
VERANDERLIJKE GLOEI WEERSTANDEN, ROOSTERCONDENSATOREN EN LEKWEERSTANDEN.
Het kan zijn, dat men op bepaalde toestellen nog
meer veranderbare onderdeden vindt en dus nog andere
knoppen op frontplaten ook, dan hier zijn aangeduid.
In de eerste plaats komen vaak veranderlijke gloei-
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weerstanden voor, zoodat er een knop is, waarmee men
de lamp uitdraait en geleidelijk weer ontsteekt.
Het kan zijn, dat men op het toestel lampen bezigt,
die niet op de volle spanning eener accu mogen branden
en waarbij dus de weerstand altijd maar tot een be
paalde grens mag worden uitgedraaid. Dan moet men
daarop volgens aanwijzing van den leverancier van toe
stel en lamp nauwkeurig letten.
Overigens is het mogelijk, ook met venandering van
den gloeistroomweerstand het gencreeren van het toe
stel meer of minder te beïnvloeden. Dat is evenwel geen
goede ontvangpractijk. Een goede lamp kan altijd de
beste resultaten leveren wanneer die brandt op de volle
ervoor aangegeven spanning.
Wij geven dus den raad, den gloeistroomweerstand
alléén te bezigen om de lamp op haar juiste brandtemperatuur te brengen en dien weerstand verder niet te
gebruiken voor de regeling der ontvangst. Het is niet
noodig en maakt de zaak noodeloos ingewikkelder.

In de tweede plaats komt het voor, dat het toestel nog
een derden veranderlijken condensator heeft, die als z.g.
„roostercondensator” dienst doet.
Ook dat is een overbodige ingewikkeldheid. De
fabrikant moet liever een vasten roostercondensator van
de goede waarde inbouwen.
Is er eenmaal een variabele roostercondensator, dan
late men dien op de meest bruikbare waarde instellen,
of men zoeke zelf die instelling en late dit onderdeel
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verder onaangeroerd. Alen kan er het genercercn en cv.
„dooden gang” mee beïnvloeden, maar het is eenvou
diger, steeds met een roosfcrcond. van bepaalde, goed
gebleken waarde te werken.
Bij aanwezigheid van een veranderlijken roostcrcondensator zal men eigenlijk óók nog een veranderlijken
„lekwecrstand” bij dien condensator moeten aantreffen.
Daarvan geldt hetzelfde als van den condensator! Met is
beter als ook die lekweerstand eens voor altijd in ver
band met de grootte van den roostercondensator wordt
ingesteld. Dan kan men er verder afblijven en heeft een
ingewikkeldheid minder. Dat men er inderdaad de wer
king van het toestel soms mee kan beïnvloeden, is geen
voordeel. Alen kan met de andere veranderlijke deeten
hetzelfde bereiken als roostercondensator en roosterlek
eens voor altijd goed zijn ingesteld.
Een laatste, veelal ook nog veranderbare grootheid is
de plaatbatterij of hoogspanningsbatterij, die öf met 4
volt tegelijk óf met I
volt tegelijk aftakbaar kan zijn.
Noodig is dit alleen voor bepaalde soorten van lam
pen, die in den handel als laagvacuumlampcn bekend
zijn en nuttig kan het soms wezen bij gebruik van dubbelmosterlamnen.
Bij gebruik van gewone hoogvacuumlampen zal een
spanningbatterij van 70 A 00 volt aanwezig moeten zijn
en die behoeft men niet regelbaar te hebben.
De gevoeligheid van laagvacuumlampen voor regeling
der spanning (tusschen 12 en 35 volt in dat geval) is
o. i. één der nadeelcn van die soort van lampen, al is
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het waar, dat zij in handen van een goed experimenteer
den vaak de luidste signalen en telefonie leveren.
Dubbelroosterlampen hebben (al naar het fabrikaat,
dat men bezigt) als regel slechts plaatspanningen noodig
tusschen 8 en 16 volt; slechts een enkele soort vraagt
bij voorkeur 30 volt. Men volge in dit opzicht het
voorschrift, bij aankoop der lamp erbij gevoegd. Regel
baarheid der plaatspanning is dan niet noodig, al is er
wel nog eens iets mee te bereiken.
In het algemeen evenwel is het goede practijk, geen
regelbaarheden aan een toestel te hebben, die niet
absoluut noodzakelijk zijn.
Wanneer gij moeilijkheden niet uw toestel onder
vindt, richt u dan tot de Vragenrubriek van
Radio Expres.
Maar als gij iets bijzonders hoort of een bijzon
der resultaat bereikt, meld het dan eveneens aan
de redactie. Daarmee steunen de amateurs elkaar.
Het adres is:
Laan van Meerdervoort 30, Den Haag.

XIII

LAAGFREQUENTVERSTERKING.
Aan elk willekeurig ontvangtoestel, hetzij met kristal
of met lampdctcctor, kan altijd een versterker worden
verbonden van het laagfrequente type.

I
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Zulke versterkers bestaan met 1, 2 en 3 lampen. De
versterking wordt met het aantal lampen grooter.
Aan de laagfrequentverstcrkcr vindt men aanslui
tingen voor accu en spanningbattcrij en een snoer met
steker, of klemmen, waarin een snoer met steker kan
worden verbonden. De steker van dat aansluitsnoer
wordt in de plaats van de telefoon in liet ontvangtoestel
aangesloten en daarna do telefoon in de daarvoor be
stemde stcekbussen van den laagfrequentversterker ge
plaatst.
Een laagfrequentversterker is gewoonlijk een toestel,
waaraan men niets heeft te regelen en niets kan regelen.
Als de lamp of lampen branden, versterkt het apparaat
zonder dat men er iets aan doet. Het is dus het ideaal
van eenvoud.
Soms is het uitgerust met een gloeistroomweerstand,
waarvan hetzelfde geldt, dat in het vorige hoofdstuk
over gloeist room weerstanden werd gezegd.
Vaak is de versterker uitgerust met een z.g. „schake
laar versterkt-onversterkt", die de lamp of lampen ont
steekt of dooft en de telefoon, zonder dat die uit de
stcekbussen van den versterker wordt genomen, öf aan
den versterker aansluit öf direct aan het ontvangtoestel
(onversterkt). Dit is een nuttig onderdeel aan een laag
frequentversterker.
Verder kan aan een laagfrequentversterker een regel
bare weerstand voorkomen tot regeling van roosterspanning, maar de meeste fabrikanten weten dit te ver
mijden.
Eindelijk treft men op deze toestellen wel eens min
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of meer regelbare of enkel maar in- en uitschakelbare
Iekweerstanden aan, waarmee de kwaliteit van het ver
sterkte geluid kan worden beïnvloed. Dit kan zeer nut
tig zijn en levert voor de bediening geen last op. Meestal
dienen deze middelen tot correctie van gebreken in den
versterker.
Wie telefonie uit een luidspreker wenscht te ontvan
gen, moet beslist ook een laagfrequentversterker gebrui
ken. Een 2-lampsversterker achter een gewoon toestel
met lampdetector is als regel al het minimum, dat men
voor luidspreker-ontvangst beslist moet hebben.
Een handig knutselaar bouwt zich zelf een uitste
kenden laagfrequentversterker. Alle gegevens zijn
te vinden in Corver’s „Draadloos Amateurstation”.

XIV
HOOGFREQUENTVERSTERK1NG.
De omvang van dit boekje Iaat niet toe, een over
zicht te geven van alle bestaande soorten hoogfrequentversterkers en hun gebruik. De meervoudige hoogfrequentversterkers komen trouwens meer in aanmerking
voor gebruik bij ontvangst op raam-antennes binnens
huis en wij bepalen ons hier tot de meest gebruikelijke
hulpmiddelen bij ontvangst op buiten-antenne.
Nu is er één vorm van hoogfrequentverstcrking, dien
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men bij toestellen uit den handel in ons land nogal cens
aantreft, ook voor gewone anfcnnc-ontvnngsf. Dat is de
hoogfrcqucntverslcrking volgens schcina-Dr. Koomans
en daarover willen wij nog iels zeggen.
Terwijl een laagfrcquenlversterker alleen de geluiden
versterkt, die met een gewoon toestel toch al hoorbaar
werden, heeft de hoogfrequentversterker ten doel, de
“woeligheid iler ontvangst te verhoogen, ook voor ge
luiden, die voor gewone ontvangst eigenlijk te zwak zijn.
Dat komt ons speciaal voor telefonie nog al eens te pas,
aangezien de instelling van een toestel op zwakke tele
fonie uiterst lastig wordt. Eén extra lamp voor hoogfrequentversterking op het gewone inductieve ontvang
toestel aangebraeht, maakt de ontvangst van alle, niet
al zéér sterke, telefonie, veel gemakkelijker.
Het eeuige bezwaar is, dat de behandeling van het
toestel — om er het beste resultaat mee te behalen,—
tamelijk afwijkt van de behandeling van het gewone toe
stel, zooals wij die hebben beschreven.
Wanneer op een inductief toestel met verwisselbare
spoelen een hoogfrequcntlamp volgens Koomans is aangcbracht, blijft het verder, behalve wat die tweede lamp
betreft, er precies zoo uitzien als in onze fig. 8 is geteekend.
Voor de bediening ga men als volgt te werk:
Behartig de aanwijzingen onder I tot IV in hoofd
stuk VII. (Wier moeten op de accu twee lampen bran
den, waarom liet van heel veel belang is, dat de accu in
goeden ladingstoestand verkeert!)
Plaats in de spoclhouders de bij de te ontvangen
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golflengte passende spoelen (zie het staatje van hoofd
stuk X). En verder:
1. Plaats de primaire spoel P (fig. 8) onder een
hoek van 90 graden met de secondaire, dus geheel weg
geslagen en buiten koppeling. De spoel blijft verder in
dien stand staan. Zet den serie-parallel-schakelaar op
parallel en den primairen condensator op nul.
2. Overtuig u, dat het toestel door naderbij brengen
van de terugkoppelspoel tot de secondaire bij draaiing
van den sec. cond. steeds tot genereeren is te brengen.
3. Bij draaien van den sec. cond., terwijl het toestel
genereert, zal de draaggolf van het gezochte telefoniestation zwak hoorbaar worden. Stem met zoo zwak
mogelijke terugkoppeling, waarbij de lamp juist nog
genereert, op den Iaagsten toon der draaggolf af. .
4. Hierna wordt de terugkoppeling verzwakt totdat
het toestel niet meer genereert. Draai bij deze verzwakte
terugkoppeling aan den primairen condensator en zoek
het punt, waar bij de geringste terugkoppeling toch nog
weer genereeren optreedt. Men zal, als men de juiste
primaire spoel heeft om op den condensator de antenneafstemming te kunnen vinden, eerst een breed gebied
op dien condensator aantreffen, waar genereeren voor
komt. Draai dan geleidelijk de terugkoppelspoel verder
weg, totdat het genereeren zich op slechts één enkelen,
scherp bepaalden stand van den primairen cond. voor
doet.
5. Bij deze schakeling is de aldus gevonden stand
die der juiste antenne-afstemming. De antenne-afstemming dus welke behoort bij de reeds ingesteldc secon-
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daïre afstemming op de golf van liet telefonie-station.
6. Draai de terugkoppclspoel nog iets verder weg,
zoodat het genereercn ophoudt en de draaggolf van het
telefoniestation onhoorbaar wordt. De zuivere telefonie
zal nu al dadelijk vrij sterk hoorbaar zijn.
7. Stem met de fijnrcgcling den sccondairen con
densator een weinig bij; wegens de verwijdering der
terugkoppclspoel zal de condensator een klein weinig
vergroot moeten worden. Probeer tevens de terugkoppelspoel weer iets nader te brengen zonder genereeren te
verwekken. Dan is hiermee de stand van grootste ver
sterking bereikt.
Op sommige golflengten zal het kunnen voorkomen,
dat men, om bij afstemming der primaire het genereeren
te doen ophouden, de terugkoppclspoel geheel buiten
koppeling moet brengen en een veel kleinere terugkoppelspoel moet bezigen dan gewoonlijk. Ten slotte blijkt
zelfs wel eens een terugkoppeling van 1 winding, ge
heel buiten koppeling, of zelfs het kortsluiten der terug
koppeling nog altijd genereeren te laten voortbestaan.
Als dat geval zich voordoct, zal bij juiste schakeling
van het toestel een zeer geringe koppeling van de pri
maire spoel het genereeren eindelijk doen ophouden. Dat
moet dan al gebeuren als men de primaire spoel nog op
80 of 85 graden van de secondaire vandaan houdt.
Lukt dat niet, dan is de schakeling niet goed en wissele
men in het toestel de verbinding naar den houder van
de primaire spoel om.
Zoowel voor de ontvangst der Engelsche telefonie-
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stations als op de Nederlandsche omroepgolf en de
golflengten van Radiola en Eiffeltoren, is de hoogfrequentversterking volgens het schema-Koomans, die men
met de hier gegeven aanwijzingen verkrijgt, zeer aan
merkelijk, zoodat men er zelfs gemakkelijker mee ont
vangt dan met het gewone éénlampschema.

Dat het radio-amateurisnie in Nederland zich
kan bewegen als thans het geval is, dat dankt het
voor een groot deel aan de krachtige organisatie
der Nederlandsche Vereeniging voor
Radiotelegrafie.
Sluit u aan bij de N. V. V. R. Leest het week
blad RadioExpresenhet maandblad Radio
Nieuws. Versplintering beteekent verzwakking
der gQheele amatcursbeweging!
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