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Vraagt gratis geïllustreerden catalogus van alle modellen bij het
Generaal-Agentschap voor Nederland en Koloniën
Telefoon 23378.
Van Breestraat 78, Amsterdam.
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Wie zich volledig op de hoogte wil stellen van de
eigenschappen en behandeling van radio-accumulatoren
schaffe zich aan:

De Accumulatoren-Batterij
Handleiding bij het gebruik en de behandeling van
transportabele accumulatoren.
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VOORWOORD.
AARNE heb ik aan het verzoek van de uitgeefster voldaan, The Boy's Wireless
Annual in het Hollandsch te vertalen, omdat naar mijn oordeel dit boek ook
voor den Hollandschen radio-amateur veel interessants bevat. Een nauwkeurige
beschouwing deed echter de wenschelijkheid zien, dat het niet een zuivere vertaling
werd, maar meer een bewerking voor Holland.
Ten einde te voorkomen dat het boek voor ouderwetsch wordt aangezien, daar er
heel wat over kristal-ontvangst in verteld is, wijs ik er op, dat in Engeland nog heel wat
met kristallen gewerkt wordt, wat daardoor verklaard moet worden, dat er zoo veel
zenders zijn. Maar ik meende deze hoofdstukken er niet uit te moeten lichten, daar
in den laatsten tijd proeven gedaan zijn met het uitzenden van de programma's van
de bekende buitenlandsche stations door Hilversum, zoodat de kristalontvangers in
Holland daar ook iets van hebben gehoord. In hoeverre deze proeven herhaald zullen
worden, zal de tijd moeten leeren.
We vinden in dit boek talrijke schema’s, die hier niet veel zijn toegepast. Naar ik
hoop zullen verschillende amateürs deze ook eens beproeven. De combinatie van
lampen met kristal is in de schema’s achter in het boek voldoende aangegeven, zoodat
we hier aanwijzingen vinden, om een dure detectorlamp door een goedkoop kristal
te vervangen.
Tenslotte nog een opmerking over de verschillende hoofdstukken. Wie dit boek van
voren af doorleest, zal bemerken, dat er eigenlijk niet de ontwikkeling van een een
voudig naar een meer ingewikkeld toestel in beschreven is. Het boek is ontstaan uit
een reeks van artikelen, die niet door één schrijver geschreven zijn. Deze artikelen in
een boek samengevat, bevatten echter een reeks waardevolle gegevens, waar menig
amateur zijn voordeel mee kan doen.
Wie in het geheel niet met de radio op de hoogte is, kan eerst eens de vragen en
antwoorden doorloopen, om eenigszins met de verschillende onderdeelen bekend te
raken.

G

Amsterdam, Najaar 1926.

Ir. W. Harmsen.
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OEN ongeveer zeven jaren geleden
de eerste omroep proeven gedaan
werden, waren er slechts weinig ama
teurs. Tegenwoordig worden de program
ma’s echter door eenige duizenden luis
teraars gevolgd. Deze aanwas doet zien,
hoe snel de populariteit van de radio
gegroeid is. Maar alleen om dezen omroep
programma’s is het toch niet te doen ge
weest. Het bouwen van een ontvanger
en het bedienen daarvan is ook voor
menig amateur een groot genoegen.
Het valt niet te ontkennen, dat de
radio zijns gelijke niet heeft. Het is ook
een liefhebberij, die men ten allen tijde
en overal kan uitoefenen. Draadlooze
signalen zijn er op ieder uur van den dag
uit de lucht te halen. Gedurende den
winter kan men aan den ontvanger wer
ken, deze verbeteren, nieuwe schema’s
beproeven en er allerlei onderdeden bijmaken. ’s Zomers kan dan die ontvanger
mee naar buiten genomen worden en
kan men proeven met verschillende an
tennes onder verschillende omstandig
heden doen.
Het gebied van de draadlooze is haast
onbeperkt. In de eerste plaats kan men
de onderdeden tot talrijke schema’s samenstellen. Het eene schema zal in het
eene, het andere in het andere geval
beter voldoen. En nog dagelijks vermeer
dert het aantal schema’s en onderdeden.
In de tweede plaats is het aantal sta
tions, waarvan men kan opvangen, verHarmsen, Radio. 2

bazend groot, en vermeerdert met iedere
verbetering aan het toestel.
Vóór de populariteit van den omroep
vergenoegde de radio amateur zich met
het opnemen van morse-telegrammen van
land- en scheepsstations, want er be
stond nog geen telefonie; tegenwoordig
is er echter haast geen land, waar men
niet één of meerdere omroepstations
vindt. In Engeland zijn er, vergeleken
met zijn grootte, wel heel veel.
Men kan met bijzondere toestellen,
die tot in finesses goed zijn uitgevoerd,
zéér ver verwijderde stations ontvangen
en het is soms onder de amateurs een wed
strijd, wie den omroep van dit of dat ver
afgelegen station nog goed heeft kunnen
volgen.
De amateurs, die een zendvergunning
hebben, — in Nederland worden die niet
verstrekt — correspondeeren onderling.
Zij deelen elkaar mede, hoe zij eikaars
berichten ontvangen; hierdoor is men
gauw georienteerd, of een of andere ver
andering aan den zender een verbetering
dan wel een verslechtering geweest is.
Dat deze vruchtbare samenwerking goede
resultaten met zich mede gebracht heeft,
behoeft geen betoog.
We willen niet nalaten, hier aan te
stippen, dat een van de eerste omroep
stations in Europa van een Nederlandsche firma geweest is. De Nederlandsche
Radio Industrie in den Haag gaf reeds
voor de Nederlandsche amateurs con9
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certen, bestaande uit grammofoon mu
ziek, later vervangen door een strijkje.
De kring, waar deze muziek gehoord
werd, breidde zich steeds uit, en de Engelsche amateurs genoten mede van deze
eerste schreden. Dit was de aanleiding,
dat een Engelsche courant, The Daily
Mail ten slotte een overeenkomst sloot
met de Ned. Rad. Ind. ten einde deze
concerten geregeld Zondagmiddag te ge
ven (1919). Thans bezit Engeland onge
veer een twintigtal omroepzenders.
Men denkt wel eens, dat het ontvangen
over groote afstanden bijzondere tech
nische eischen aan den eigenaar van het
toestel stelt. Dit is niet juist. Natuurlijk

moet men eenige routine in het afstem
men krijgen, en ook een zekere kennis
van de elementaire beginselen van de
radio is noodig. Maar hiermede kan men
ook volstaan. Het bouwen van een ont
vanger stelt echter hoogere eischen aan
de kennis van den amateur, maar ook
hierin is men hem tegenwoordig tegemoet
gekomen door teekeningen verkrijgbaar
te stellen, die precies plaats en verbin
dingen van de onderdeden voor een be
paald toestel aangeven. Het samenstellen
bestaat dan nog slechts in het boren van
een paar gaten in een ebonieten frontplaat en het maken van de verbindingen.
Eenvoudiger kan het haast niet.
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ANTENNES.
De antenne is zonder twijfel het meest belangrijke deel van een draadloos
ontvangstation. Een slechte antenne maakt den besten ontvanger onbruik
baar. Een amateur, die goede resultaten wenscht te zien, zal er zorg voor
dragen de beste antenne te bouwen, die de omstandigheden toelaten.
E eenvoudigste vorm van ontvangantenne is een enkele draad, boven
den grond gespannen. De golven,
die door het zendstation uitgezonden
worden, strijken er over en doen haar
trillen. Wanneer het lange golven zijn
moet de ontvangdraad lang zijn en zijn
het korte golven, dan moet de ontvang
draad kort zijn. Wanneer de ontvangdraad
te lang of te kort is voor de golven, die
er juist overheen strijken, dan wordt
een gedeelte van de energie verbruikt
voor het overwinnen van den weerstand,
dien de antenne tegen het trillen oplevert,
en de signalen worden dienovereenkom
stig verzwakt. De ontvangantenne moet
dus een bepaalde lengte hebben, wanneer
de beste resultaten verkregen zullen
worden. •
De enkele, verticale draad, hoewel de
eenvoudigste, is niet de meest werk
zame vorm van antenne. Een gebogen
draad geeft veel betere uitkomsten dan
een rechte. De beste resultaten verkrijgt
men door een rechthoekig gebogen draad,
waarvan het horizontale gedeelte veel
langer dan het verticale gedeelte is ge
maakt. Het is tegenwoordig de gewoonte,
het horizontale gedeelte „de antenne"
te noemen en den verticalen draad meer
te beschouwen als een verbindingsdraad
van het toestel met de antenne. Maar
van dezen kant beschouwd zou het moei
lijk in te zien zijn, waarom we nog een
anderen draad noodig zouden hebben,
welke van het ontvangtoestel naar de
aarde loopt. Ten einde in te zien, dat
we het zonder deze aardverbinding niet
kunnen stellen, moeten we als antenne
beschouwen een draad, welke van de
aarde omhoog gaat, zoowel als het een
gebogen dan wel als het een rechte
draad is.

D

Teneinde een antenne in resonantie te
brengen met verschillende golflengten
wordt ze verbonden met een variabele
spoel, een variabele condensator of met
beide samen. De andere hoofdbestanddeelen van een ontvanger zijn een gelijkrichter (kristal of lamp) en telefoons.
Gewoonlijk monteert men antenne afstemspoel en condensator in hetzelfde
kastje als de detector; de telefoons wor
den aan twee klemmen aan de buiten
zijde aangesloten.
Dat de antenne aan aarde verbonden
moet worden wordt ons duidelijk, als
we bedenken, dat de stroompjes, die in
de antenne opgewekt worden, tusschen
antenne en aarde heen en weer loopen
en dus door het toestel gaan.
De waterleidingkraan geeft gewoonlijk
een uitstekende aardverbinding. Evenwel
kan men soms gemakkelijker de aardleiding door het raam van de kamer
voeren, waar men ontvangt. De aardleiaing moet dan verbonden worden aan
een plaat blik of een netwerk van draden,
dat ongeveer i meter in den grond is
gegraven. Wat voor een soort aardver
binding men ook maakt, we moeten het
toestel steeds door een solide, liefst ge
soldeerde verbinding hierop aansluiten.
In het geval, dat een waterleidingkraan
gebruikt wordt, kan men een goede ver
binding krijgen door gebruik te maken
van een klem. De aardleiding moet men
zoo kort mogelijk houden. Een goede
aardverbinding is een hoofdfactor bij
het ontvangen; wanneer deze verbinding
niet in orde is, zult gij niets hooren,
ook al is uw ontvangtoestel aan de aller
beste antenne verbonden.
Er is evenwel nog een andere en zeer
belangrijke factor. Uw antenne moet
goed in staat zijn om te trillen. Het is
ii
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bekend, dat wanneer men een trillende kan men ook een glazen of ebonieten buis
snaar aanraakt met den vinger of eenig nemen, waar men den invoerdraad door
ander voorwerp, het trillen zal ophouden. steekt. De buis moet dan door het raam
Hetzelfde zal optreden, wanneer de an vastgehouden worden.
tenne niet geheel vrijgehouden wordt van
muren, boomen, enz. De stroompjes, die er
A
in ontstaan, zullen, inplaats van door den
ontvanger naar de aarde te gaan, on
middellijk via het voorwerp, waarmede de
antenne contact maakt, naar den grond
loopen. Nu laten touwen en mast, wanneer
zij den antennedraad aanraken, ook die
stroompjes weglekken naar de aarde. We
moeten er dus zorgvuldig voor waken, dat
de antennedraad buitenshuis niet in con
tact komt met de draden of palen, die hem
omhoog houden. Gelukkig zijn er enkele
stoffen, die de electriciteit niet doorlaten,
zooals b.v. rubber, glas, porcelein, eboniet,
Geen van deze methoden echter geeft
enz. Wanneer we den antennedraad zou
den vastmaken aan een reep rubber, op den duur een bevredigende oplossing.
kunnen we hem ophangen aan een koord, Fig. i laat een stevige bevestiging zien
dat aan het andere einde van den reep van een koperen staaf, die door een
rubber is vastgemaakt. Op die manier zijn ebonieten buis is gestoken. Aan ieder
draad en touw goed van elkaar gescheiden, einde van de buis bevindt zich een klem,
want het rubber voorkomt, dat eenige waarvan aan één de draad binnen, aan de
electriciteit van de eerste naar het laatste andere de draad buiten bevestigd is. Met
overgaat. Men noemt dit het „isoleeren” erg nat weer zal een buis als boven om
van een antenne. Het is niet voldoende schreven nog moeilijkheden geven. Water
om één eind van de antenne te isoleeren; isoleert niet, integendeel, het laat electri
een isoleerend voorwerp moet aan beide citeit heel gemakkelijk door en wanneer
einden aangebracht worden en het neer de buis nat wordt geeft het gelegenheid
hangende stuk moet aan het einde ook aan de opgevangen stroompjes om weg te
lekken. Dit kan voorkomen worden door
geïsoleerd zijn.
Gewoonlijk brengt men den antenne het gebruik van klokisolatoren, waarvan
draad door het raam in de kamer, waar fig. 2 een voorbeeld geeft.
Met het oog op de antenne zelf zou men
de ontvanger staat. Hoewel niet nood
zakelijk is het toch aan te bevelen, hier moeten trachten, haar zoolang en hoog
voorgoed een doorvoe
In voerdraad
Invoerdraden
ring aan te leggen. In
ieder geval moet de
draad vrij gehouden
Raamkozijn
worden van het kozijn
ofmuur
of van den aangrenzen
Schuine dak
den muur. Tij delij k kan
van zomerhuis
men zich behelpen met
Houten
een stuk gummiaderblok *“
draad, onder aan de
Houten
m
invoerleiding en door
Haar ontvanger
blok
het raam een weinig
op te schuiven kan men
Naarontvanger
den draad naar binnen
brengen.
Eventueel
Fig. 2.
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ANTENNES
mogelijk te maken. Wanneer men een
horizontale lengte van 20 meter heeft, zal
deze voor een ééndraads antenne aan den
kleinen kant zijn en is het aan te bevelen
twee draden te gebruiken, als daarvoor de
gelegenheid bestaat. Een tweedraads antenne bestaat uit twee horizontale parallel loopende draden; elk van deze is voorzien van een verticalen verbindingsdraad.
De horizontale draden moeten 1.50 M. van
elkaar af hangen en de invoerdraden vereenigen zich aan hun uiteinden, zoodat zij
slechts als één enkelen invoerdraad aan de
invoerisolator verbonden worden.
Of men evenwel een enkelen draad dan
wel twee draden als antenne gebruikt, de
invoerdraad moet öf in het midden öf aan
een van de uiteinden bevestigd worden,
zoodat de antenne den vorm heeft van
een T of van een omgekeerde L. Van deze
twee typen van antennes is de laatste het
meest populair onder de amateurs, gedeeltelijk wegens de eenvoudige constructie, gedeeltelijk wegens haar richt-effect.
Het horizontale gedeelte van de antenne
hangt van het dak naar een paal in den
tuin, zoodanig, dat de invoerdraden afhangen voor het raam van de kamer waar
het ontvangtoestel is geplaatst. Wanneer
de tuin groot genoeg is, zal men de plaats
van den paal zoodanig kunnen bepalen,
dat de ontvangst van een bepaald zendstation het gunstigste is, b.v. van het
naastbij zijnde omroepstation. Dit kan gedaan worden wegens de karakteristieke
eigenschap van de L-antenne.
Inplaats van een ééndraads antenne kan
men ook een tweedraads antenne gebruiken. Deze zal meer effectief zijn, dan de
ééndraads antenne voor het ontvangen

van lange golven, maar verder boven deze
geen voordeelen opleveren bij het opvangen. Aannemende, dat gij ruimte genoeg
ter beschikking hebt, zal het probleem
eigenlijk hierom draaien: wenscht gij alleen omroepstations te ontvangen, of wilt
ge evengoed de lange golven bereiken,
Denk er aan, dat de lange-golf signalen
bijna allemaal uit morseteekens bestaan.
Ongetwijfeld zult ge de groote stations
hooren, die berichten overseinen van het
eene naar het andere continent; ge zult
oorlogschepen van bijna ieder land met
hun basis hooren correspondeeren midden
van uit zee. Maar de berichten zullen
bestaan uit morseteekens, en in zeer vele
gevallen zal de text uit geheime code
bestaan, die ge niet zult kunnen ontcijferen.
Evenwel wil het voorgaande niet zeggen,
dat ge geen lange golven zult hooren op
een ééndraads antenne, en dat met een
tweedraads antenne ongelimiteerd lange
golven op te vangen zijn. Het verschil is
zoo groot niet, maar wanneer ge werkelijk
lange golven wenscht te ontvangen, zal
een tweedraads antenne voor uw doel ge
schikter zijn. Voor omroepontvangst zou
ik U een ééndraads antenne aanraden, als
ge tenminste een behoorlijken draad kunt
spannen. Wanneer ge geen groote lengte
ter beschikking hebt, dan is een tweedraads antenne beter,
Om het nog eens te herhalen: een één
draads antenne bestaat uit een enkelen
horizontalen draad, door een vertikalen
invoerdraad verbonden met den ontvanger, aan het andere einde „vrij”. Inplaats
van den invoerdraad vast te maken aan
een van de einden kan men dit ook in het

QiMmg van grootste gevoeligheid _

m
Fig. 3. Hoe men antenne en aarde verbindt.
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midden doen, zoodat beide einden „vrij’*
zijn. Een antenne van dit type wordt een
T-antenne, de eerste een L-antenne ge
noemd. Wanneer men een omgekeerde
L-antenne of een T-antenne gebruikt, in
beide gevallen zal het horizontale gedeelte
minstens 15 meter lang moeten zijn, wil
men op eenig goed resultaat kunnen reke
nen. Indien de afstand hiervoor niet aan
wezig is, is het aan te raden, een tweedraads antenne te spannen, welke bestaat
uit twee horizontale parallel loopende dra
den, ieder met een eigen invoerdraad. De
horizontale draden moeten niet minder dan
1.5 meter van elkaar loopen en de twee in
:

i

golven uit den aard der zaak reeds zeer
verzwakt door den grooten afstand, dien
zij hebben moeten afleggen, en is het
noodzakelijk uw antenne zoo gevoelig
mogelijk te maken.
Hoewel het aanbeveling verdient, is het
toch niet strikt noodzakelijk, uw antenne
buiten te spannen. Wanneer ge een goede
buiten-antenne kunt spannen moet ge dit
in elk geval doen. Maar wanneer het niet
anders gedaan kan worden dan door
boven het eigendom van uw buurman te
komen, zoo is er toch geen reden tot
wanhoop. Allicht zult ge in staat zijn een
binnenshuis antenne te spannen; deze is
over het algemeen minder gevoelig dan
de andere antennes en wanneer men de
zelfde resultaten wenscht te bereiken zoo
zal men gevoeliger ontvangers moeten
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Hoe men antenne en aarde verbindt.

voerdraden moeten aan hun ondereinden gebruiken. Maar de kosten van de ont
aan elkaar gemaakt worden, en komen als vangers stijgen met hun gevoeligheid, het
één draad aan den ontvanger (fig. 4). Het geen een andere en niet minder belangrijke
voornaamste verschil tusschen deze twee reden is, de antenne buiten te spannen.
Binnenshuis-antennes kunnen opgericht
antennes ligt in het feit, dat de eene een
zeker richt-effect vertoont. Een omgekeer worden onder dezelfde richtsnoeren, die
de L-antenne heeft het grootste opvangend we zooeven voor de buiten-antennes be
vermogen uit die richting, die tegengesteld schreven hebben; door hun geringere ge
is aan de richting, waarin het vrije uit voeligheid is het aan te bevelen hier de
einde wijst. Stel, ge hebt een dergelijke omgekeerde L-antenne te gebruiken. In
antenne aan den achterkant van Uw huis het geval van buitenshuis-antennes wordt
gemaakt, en den invoerdraad zult ge dan hun richting vaak bepaald door de om
ongetwijfeld aan de huiszijde nemen, zoo geving. Wanneer de tuin aan de zuidzijde
dat het vrije uiteinde een eind in den tuin van het huis ligt zoo zal het niet gemakke
ligt. Deze antenne zou dan het richt-effect lijk zijn een antenne te spannen die een
vertoonen in de richting, waarop de voor zuidelijk richt-effect vertoont, tenzij dat
kant van het huis uitziet. Zij is dus ge ge in een zomertent aan het eind van den
voeliger voor signalen die van deze rich tuin wilt ontvangen. Ik moet er hier den
ting komen dan van welke andere richting nadruk op leggen, dat ge niet moet trachten
ook. Zoo*n antenne is dus uitstekend, wan een invoerdraad terug te buigen, teneinde
neer uw huis uitkijkt in de richting van te kunnen ontvangen met een toestel dat
een omroepstation dat ge wilt ontvangen, onder het andere eind van de antenne
doch daar zeer ver vandaan ligt. Wanneer , gelegen is. Voor binnenshuis-antennes is
men ver van een zender afligt, zijn de het aan te bevelen om geïsoleerd draad
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ANTENNES
te gebruiken vanwege de groote kans van de omgeving raakt en anders moet zij van
aanraking met hun omgeving. Wanneer een isolatiemateriaal voorzien zijn, die
een antenne in een kamer gespannen zal haar hiertegen afdoende beschermt. Blank
worden, moet natuurlijk de grootste over- draad gebruikt men meestal voor buiten
spanning genomen worden, dus van den antennes, terwijl draad, geïsoleerd met
eenen hoek naar den anderen loopen. rubber, katoen of emaille beter voor
Indien ge een grootere lengte kunt berei- binnen-antennes geschikt is.
ken door den draad dwars door een kamer
Wij willen nog een kleine opmerking
en een gang te laten loopen, des te beter, maken over het aanbrengen van de isolaIn sommige gevallen kan men betere toren. Wanneer een antenne een poos
resultaten verkrijgen door den draad te heeft gehangen, zet zich op de isolatoren
buigen en langs twee aangrenzende wan- allerlei vuil af, en wanneer het gaat regeden te laten loopen. Ongetwijfeld komt er nen, vormt zich hier een lek. Als de isolavoor een groot deel geluk bij wanneer toren parallel staan, wordt de gezamelijke
men met binnenshuis-antennes experimen- weerstand geringer want er bestaan dan
teert. Het allerbeste is, verschillende ma- vele wegen voor den stroom om weg te
nieren te probeeren totdat men de beste vloeien. Wanneer de isolatoren in serie
staan, wordt de gezamelijke weerstand
resultaten gevonden heeft.
Wanneer een antenne signalen opvangt, grooter, en wordt de totale lek kleiner,
gaan de opgewekte stroompjes tusschen Daarom doen we goed, bij een tweedraads
aarde en antenne heen en weer door het antenne iedere draad aan het uiteinde te
ontvangtoestel. Indien de antenne b.v. isoleerenmet twee isolatoren. Immers hebtegen een waterleidingbuis zou hangen, ben we door die twee draden tweemaal zoo
zouden die stroompjes inplaats van door groote gelegenheid om de Stroompjes te
den ontvanger, door de waterleidingbuis laten weglekken. Door nu iederen weg
naar de aarde vloeien en het resultaat zou dubbel zoo goed te isoleeren staan we
zijn, dat men in de telefoons niets hoort, weer gelijk meteen ééndraadsantenne, die
Wij moeten er dus bij het oprichten van maar één isolator aan ieder einde heeft,
een antenne om denken, dat deze nergens
N.B. In de Engelsche uitgave is in hooge mate de nadruk gelegd op het richt-effect van de
L-antenne. Evenwel zal het in de practijk niet zoo sterk merkbaar zijn als men hier wil doen
uitkomen.
H.

HANDCAPACITEIT.
IJ het bedienen van een ontvanger
bemerkt men vaak, dat het naar de
knoppen toe of er van af bewegen
van de hand een verandering der signaal
sterkte veroorzaakt. Dit is daaraan te
wijten, dat de hand als een soort conden
sator werkt en een weg naar de aarde
baant, zoodat tijdens het bedienen de
stroomkringen met iedere beweging ver
anderen. Dit effect neemt men het meest
waar bij het draaien van de condensatorknoppen in hoogfrequente kringen en
verschillende methoden zijn in gebruik
om dit effect tegen te gaan. Er zijn lange
handles te verkrijgen, waardoor men de
condensators op een afstand kan bedienen;
op die manier verkleint men de hand
capaciteit. Dit zal evenwel niet noodig

B

zijn wanneer een dun plaatje metaal aan
den achterkant van de frontplaat beves
tigd is, teneinde de condensator af te
schennen tegen de hand van dengeen, die
haar bedient. Dit metalen scherm moet
dan verbonden worden met den aardknop
van den ontvanger. Wanneer men in een
toestel last heeft van deze handcapaciteit,
kan men probeeren de aansluitingen aan
de condensator te verwisselen. Heeft men
hiermede geen resultaat, dan kan men tot
bovenstaand scherm zijn toevlucht nemen,
hetgeen wel afdoende helpt. Deze handcapaciteit-effecten geven in den regel geen
moeilijkheden bij het ontvangen van de
gewone omroepstations, maar bij het ont
vangen van korte golven moet er behoor
lijke aandacht aan geschonken worden:
15

WENKEN VOOR SOLDEEREN.
(Zie plaat II).
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"w-EDERE amateur behoorde te weten,
I hoe gesoldeerd wordt. Het is vaak heel
J-gemakkelijk twee draden, goed gelei
dend te verbinden door de twee einden
flink in elkaar te draaien, maar het nadeel
van dit soort verbindingen is, dat ze ge
makkelijk weer loswerken, speciaal in
ontvangers, waarmede men experimen
teert, en die dus veel verzet worden.
De benoodigde instrumenten voor het
soldeeren zijn: soldeerbout, een doosje
goed vloeimiddel en een staaf soldeer. De
geheele uitrusting kan men aanschaffen
voor nog geen gulden. Een soldeerbout
bestaat uit een ijzeren staaf, waaraan een
stuk rood koper en een handvat zitten;
deze worden in verschillende grootten ge
maakt. Een kleine lichte bout, waarvan
het koperen stuk in een punt eindigt, is
het meest geschikt voor het radio werk.
Behalve dat het langer duurt, voordat
groote bouten warm zijn, zijn zij ook moei
lijk te hanteeren, wanneer men verbin
dingen met dunne draadjes heeft. Een
kleine lichte bout daarentegen is vlug
warm en gemakkelijk te hanteeren, terwijl
de in een punt uitloopende kop het toelaat
netjes af te werken. Aan den anderen kant,
wanneer de bout te klein is, zal zij haar
warmte te spoedig verhezen.
We veronderstellen, dat de verbinding,
die gemaakt moet worden, bestaat in het
soldeeren van een draadeind aan den
onderkant van een of andere klem. Het
allereerste, dat we nu moeten doen, is de
klem van onderen zoowel alshet draadeinde
grondig reinigen. Dit is hoogst belangrijk.
Het grootste gedeelte van de mislukkingen
komen daar uit voort, dat men tracht twee
verontreinigde 'stukken metaal aan elkaar
te soldeeren. Het schoonmaken van een
stuk draad kan men uitstekend doen, door
het af te krabben met een mes. Zoo noodig
kan men schuurpapier gebruiken, om de
betreffende deelen blank te maken, maar
dan moet het afgeschuurde poeder met
een drogen doek weggeveegd worden. We
raden den beginneling aan, deze stap eerst
te doen en daarna over te gaan tot het
16

:•

}

verhitten van den bout. Met een beetje
oefening kan men natuurlijk wat vlugger
te werk gaan, door beide handelingen te
gelijkertijd te doen, maar men vergeet zoo
gemakkelijk het eene terwijl men met het
andere bezig is en het is van groot belang,
dat de soldeerbout niet te warm wordt.
Een gewone soldeerbout verhit men het
gemakkelijkst door den koperen kop in
een gasvlam te houden. Wanneer de bout
de goede temperatuur gekregen heeft, kan
men waarnemen, dat het koper van kleur
veranderd is; het ziet dan roodachtig en
moet uit de vlam genomen worden. Voor
dat we er soldeer aan doen, doopen we de
punt even in het doosje vloeimiddel.
Nadat we den draad en den onderkant
van de klem hebben schoongemaakt,
moeten we er een dun laagje vloeimiddel
op brengen, hetgeen met behulp van een
lucifer gedaan kan worden. Daar dit maar
een paar seconden duurt, kunnen we dat
gerust onder het verhitten van den bout
doen. (Wanneer men gevlochten snoer
bewerkt is het aan te raden, de draden
eenigszins los te maken alvorens het vloei
middel er op te brengen).
Wanneer men alles alleen moet doen,
moeten de klem en de draad in een houding
gebracht worden, waardoor men ze ge
makkelijk tegen elkaar kan drukken.
Heeft men hulp bij het werk, dan kan de
helper de voorwerpen in den goeden stand
houden. Alles is nu gereed voor het werke
lijke soldeeren. Neem de staaf soldeer in
de linker hand en houd haar in de buurt
van het te soldeeren voorwerp. Dan neemt
men den bout uit de vlam, steekt hem in
het vloeimiddel en houdt hem daarna
tegen het soldeer, zoodat er een druppel
aan komt te hangen, welke op de soldeerplaats gebracht moet worden en waar men
den bout een oogenblik tegen aan houdt.
Dit moet, om de beide te soldeeren voor
werpen op een hooge temperatuur te bren
gen, zoodat het soldeer er goed aan hecht
(vloeit). Wanneer men den soldeerbout
wegneemt zal de verbinding afkoelen en
het soldeer snel verharden.

I

i
;

ï

PLAAT II.

■C

L-ï

ï...

'j

■tf?

,Tssm

Xv-^V :■

• .. ;,^v: 7:

• ■

W
-ly.

4

'

*

.
i. Maak alle deelea
goed schoon.

1

/

\

f

l
%

' —

• V.

V-

2. Smeer een beetje vloeimiddcl op ieder deel.

3. Stip den verhitten soldeerbout
snel in het vloeimiddcl.
AANWIJZINGEN
VOOR HET
SOLDEEREN

4. Neem een druppel soldeer aan
het uiteinde van den bout.
r

5. Breng het gesmolten soldeer op de verbinding met den punt
van den soldeerbout.
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Vooraanzicht van een kristal ontvanger.

Verbindingen van een kristal ontvanger.

■

■

EEN VARIOMETER KRISTAL
ONTVANGER.
Deze kleine ontvanger is zoowel eenvoudig te maken als eenvoudig te
bedienen. Wanneer men hem gebruikt met een goede antenne, zal men
op 30 tot 45 K.M. van een zendstation nog goed kunnen opnemen.
■w-N spijt van alle vooruitgang in de radio- bruikbaarheid van kristallen is daarin
I techniek kan nog geen enkele ont- gelegen, dat vele lampgebruikers zich
-«-vanger wat betreft eenvoudige bedie- weer met kristallen gaan bezighouden in
ning en lagen prijs wedijveren met den combinatie met lampen,
De hieronder beschreven kristalontvankristalontvanger (zie plaat III). Omtrent

v

ANTENNE
I
KLEM
^9
FITTING VOOR
EXTRA[ SPOEL

KRISTAL /X
DETECTOR'

VAR! OMETER

f

O

TELEFOON
KLEMMEN
AARDKLEM

I

I

Fig. 5. Schema voor de verbindingen van een kristal toestel.

de werking is het voldoende aan te halen, ger is zonder twijfel de meest werkzame
dat Daventry, het groote Engelsche om- en eenvoudigste, dien men maken of
roepstation met een kristal opgenomen koopen kan. De ontvanger zelf bestaat
kan worden op een afstand van ca. 175 slechts uit twee onderdeden: Een varioK.M. Een andere aanwijzing omtrent de meter en een kristal. Voor het ontvangen
Harmsen, Radio. 3
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zijn natuurlijk een paar telefoons, een
antenne en een aardverbinding noodig.
De hoofdvoordeelen van een variometer
boven andere veranderlijke spoelen zijn,
dat men geen condensator noodig heeft
en dat men geen „doodeind” effecten
krijgt. We merken hierbij op, dat het eer
ste voordeel staat tegenover een spoel met
vaste zelfinductie, die een condensator
voor golflengteverandering noodig heeft
en het tweede voordeel staat tegenover
een spoel met glijcontact.
Teneinde seinen van Hilversum te
kunnen ontvangen, dat op 1050 M. golf
lengte werkt, moet er een inrichting ge
maakt worden, om een verlengspoel te
kunnen inschakelen, bestaande uit een
spoelhouder, waarin een spoel gestoken
kan worden, die van een passende steker
is voorzien. Wanneer we dit station willen
opvangen, moeten we in den spoelhouder
een spoel van passende grootte steken,
b.v. de honigraat-spoel No. 75 of 100.
Wanneer voor een heel korte golf de ver
lengspoel weggenomen moet worden, dan
moet met een „blinde” steker in den

spoelhouder een- doorverbinding gemaakt
worden. Een schema van de verbindingen
vinden we in fig. 5. De constructie van
dezen ontvanger is de eenvoud zelve. Een
kleine frontplaat van 15 c.M. in het vier
kant geeft ruimte genoeg om den vario
meter te raonteeren, evenals den spoel
houder en de kristaldetector. Een gat van
6 m.M. wordt geboord op ongeveer
2,5 c.M. onder het midden. Hier gaat de
as van den variometer doorheen. Het
kristal wordt buiten op de frontplaat ge
monteerd, op 1,5 c.M. van den variometerknop. De plaats van de aansluitklemmen
hangt af van den smaak van den con
structeur; de plaatsen in de foto aange
geven zijn niet strikt noodzakelijk. Tenzij
de variometer bijzondere afmetingen heeft,
is een diepte van het kastje van 12,5 c.M.
voldoende. Indien de onderdeden van
een goed fabrikaat zijn, zijn de resultaten
b.v. deze, dat op een afstand van 4,5 K.M.
van 2LO op een binnen-antenne luide
signalen in 3 paar telefoons werden ver
kregen. En dezelfde sterkte kreeg men
op een buiten-antenne op 40 K.M. afstand.

WENKEN VOOR KRISTALBEHANDELING.

s

TOF is de grootste vijand voor
een kristal. Een dun laagje stof op
een kristal is voldoende om alle ont
vangst te doen ophouden. In dit opzicht
zijn kristallen, gemonteerd in een glazen
buis of dergelijke, het meest aan te be
velen. Daar die glazen buisjes niet vol
komen luchtdicht gemaakt kunnen wor
den, is er geen kristal, dat niet eens van
tijd tot tijd schoongemaakt moet worden.
Een zacht doekje met iets vaseline eraan,
en zacht er over gewreven, zal alle stof
wegnemen. Het laagje vaseline moet later
weer weggeveegd worden met een ande
ren, drogen doek. Van de vele kristallen,
die thans te verkrijgen zijn is het ónmoge
lijk te zeggen welke de beste zijn en wan

neer men een goed kristal heeft weten te
krijgen, zal men geen aanleiding vinden
zich te beklagen. Een kristal moet ook
niet overgevoelig zijn, anders bestaat de
mogelijkheid, dat er bij zeer sterke sig
nalen een vervorming optreedt. Lood
glanskristallen zijn bijzonder geschikt om
luide signalen te verwerken; zij hebben
tevens het voordeel te kunnen werken met
bijna iedere fijne punt. Mocht een kristal
eens wat minder gevoelig worden, dan kan
men, door het door te breken, weer een
nieuw vlak met vele gevoelige plaatsen
krijgen. Kristal detectors moeten, al of
niet in gebruik, op een droge plaats be
waard worden, want vocht is al even ge
vaarlijk als stof en vuil.
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EEN EENLAMPS-ONTVANGER.
LS algemeene regel kan men aan wonderen verrichten; in de practijk zal
nemen, dat kristalontvangers alleen men hem 50 % beter vinden dan een
geschikt zijn voor het ontvangen kristaltoestel. Er zijn zeer veel soorten
van omroepprogramma's binnen een cir lampen op de huidige markt, maar alle
kel van 40 K.M. Voor grootere afstanden moderne zijn in hoofdzaken aan elkaar
vervalt men in lampontvangers, uitgezon gelijk. Uiterlijk zou men zeggen, dat het
derd voor zeer sterke stations als b.v. een gewone gloeilamp was, maar bij beter
Daventry.
toezien, ontdekt men verschil. Aan den
De groote verdienste van lampen ligt voet vindt men vier pootjes. Een nauw
daarin, dat zij de energie, die opgevangen keuriger beschouwing doet zien, dat elk
wordt, versterken terwijl zij tevens als van deze verbonden is aan de inwendige
detector werken, waardoor de signalen deelen van de lamp, en wel op een be
hoorbaar worden in de telefonen. Bij een paalde manier. De pootjes staan niet
kristal is de stroomsterkte in de telefoon symmetrisch; drie staan er in een kleinen
altijd minder dan die in de antenne. Bij driehoek terwijl het vierde een beetje
een lampontvanger is men aan deze be apart staat (zie plaat V). Deze plaatsing
perking niet meer gebonden. Men kan de heeft ten doel de lamp altijd op de juiste
opgevangen signalen meerdere malen ver wijze in de fitting te plaatsen, waardoor
sterken, zoodat men teekens van ver ver de inwendige deelen van de lamp op de
wijderde stations kan ontvangen. Natuur juiste manier met de overige deelen van
lijk moet de extra energie, die als het ware het toestel worden verbonden. Een ver
toegevoegd wordt, terplaatse bij geleverd keerd inzetten van de lamp, kan tot ge
worden. Dien overeenkomstig maakt een volg hebben, dat zij doorbrandt. Dat is een
lampontvanger het gebruik van twee bat kostbare vergissing. Behalve echter de
terijen noodzakelijk; de een wordt ge kosten van een nieuwe lamp is er geen
noemd de ,,hoogspanningsbatterij” ten enkel gevaar, hoe men die verkeerde ver
einde een spanning aan de „plaat” van de binding ook maakt. Niets zal er uit elkaar
lamp te leggen, de ander is een accumu springen of aanleiding geven tot onaan
lator of laagspanningsbatterij, waarmede gename schokken. Op dit punt mogen
de gloeidraad van de lamp tot gloeien geen misverstanden bestaan. De alleen
gebracht wordt. Overigens is de schake staande poot is meestal gemerkt met de
ling van een lampontvanger, behalve een letter P en is in de lamp verbonden aan
paar kleine uitbreidingen van onderge de cylindrische „plaat” welke de beide
schikten aard, dezelfde als bij een kristal- andere electroden ,omhult. Een van deze
ontvanger. Enkelen beschouwen een lamp laatste wordt het „rooster” genoemd, be
met eenig wantrouwen, te ingewikkeld en staat meestal uit een spiraal van dun draad
te technisch om er zich mede in te laten. en is bevestigd aan het pootje tegenover
Dat is niet juist. Het is tamelijk gemakke dat van de plaat (R) en vormt den top van
lijk om een lampontvanger te bouwen en te den zooeven genoemden driehoek. De
gebruiken zonder te weten hoe en op welk twee overblijvende pootjes (G) zijn binnen
principe de lamp werkt. Het hoofddoel is den ballon aan een stuk draad, den „gloei
resultaten te verkrijgen. Het hoe en waar draad” genoemd, verbonden, die door
om volgt, wanneer het enthousiasme het hart van het spiraalvormige rooster
groeit. Wanneer het zoover komt, dat men loopt. Wanneer de lamp gebruikt wordt,
Amerikaansche omroepprogramma’s wil worden de beide pootjes van den gloei
opvangen, dan wordt een zekere theoreti draad verbonden aan de beide accuklemsche kennis noodzakelijk. De te beschrij men, zoodat de stroom hieruit den gloei
ven lampontvanger zal dan ook geen draad roodheet maakt. De poot van de
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plaat wordt verbonden aan de -f-pool
van de hoogspanningsbatterij terwijl aan
den poot van het rooster de stroompjes
toegevoerd worden uit de antenne evenals

de eerste methode gebruikt wordt, dan is
een goede lek te maken door een paar
potloodlijnen tusschen de contactstrippen
van het bladtin op het ebonieten plaatje
te trekken; deze strippen
GEELKOPEREN CQNTACTVEERTJE
GLASPLAAT
moeten met de potloodlijnen
/
natuurlijk contact maken.
STANIOL BLAADJE
Grafiet is een geleider voor
r; ;;V.
electriciteit maar met zeer
hoogen weerstand en door
een flinke potloodstreep te
STAN10L maken, als boven beschreBLAADJE ven, wordt een lekweerstand
EVENTUEELE POTLOODLIJNEN
van passende grootte tus
VOOR ROOSTERLEK
schen
de blaadjes van de
Fig. 6. Een eenvoudige roostercondensator met lek van
roostercondensator gescha
potloodlijnen.
keld. Eventueel kan men
aan één van de kristallen bij een kristal- een specialen lekweerstand van grafiet op
ontvanger. Er is echter het volgende ver- een ebonieten plaatje maken, met twee
schil: Om de gelijkrichter werking van een aansluitklemmen, zooals voorgesteld is in
lamp te verkrijgen moeten we nog een fig. 7. Er zijn ook speciale weerstanden in
„roostercondensator0 en „roosterlek” tus- den handel, die men voor weinig geld kan
schen de antenne en de lamp schakelen, koopen.
Het volgende onderdeel, dat we noodig
zooals in fig. 8 is getoond. De rooster
condensator kan men gemakkelijk zelf hebben, is een laraphouder; eventueel
maken of voor ongeveer 75 cent koopen. schaft men zich vier holle lampbussen aan,
Men moet dan vragen naar een rooster- die slechts een paar stuivers kosten en die
condensator of condensator van 0,0003 onmiddellijk in den grondplank geschroefd
m.F. Een zeer eenvoudige zelfgemaakte worden. Hierin komen de lamppootjes te
condensator ziet men in fig. 6. Twee zitten en houden haar zoo vast.
Tenslotte hebben we nog een weerstand
stripjes eboniet worden onder een plaatje
eboniet geschroefd, dat 7,5 X 10 c.M. noodig om den gloeidraadstroom te regegroot is. Hierdoor komt het vrij van de len. Dit instrument is niet zoo gemakkelijk
tafel te staan. Nu maakt men twee reepjes te maken en men doet het best deze te
staniol, 7,5 c.M. lang en 3,5 c.M. breed, koopen. Deze weerstanden zijn ook al
Een blaadje wordt op het eboniet gelegd weer niet duur.
De lampfitting en den weerstand voor
en aan een kant door een stripje koper
blad, met een klemmetje middenin, vast- den gloeidraad worden gemonteerd op een
gehouden. Over het blaadje staniol wordt plaat eboniet van 6 m.M. dikte, 17 c.M.
nu een glazen plaatje gelegd of een dun lang en 10 c.M. breed. Latjes van hard
blaadje eboniet of geparaffineerd papier, hout 12 m.M. breed en 20 m.M. dik worden
die allen 6,2 X 3,5 c.M. groot moeten zijn.
Het tweede blaadje bladtin wordt nu op
dit glas (of ander tusschenlegsel) gelegd /
en onder een reepje koper met klem, even
als aan den anderen kant, vastgehouden.
Alles wordt samengehouden door een
stripje sterk papier, en een paar punaises.
Fig. 7. Een zelf gemaakt roosterlek.
Het volgende voorwerp, dat we noodig
hebben, de roosterlek, is nog eenvoudiger langs de korte zijde van het eboniet gete maken. Het bestaat uit een heel hoogen schroefd, zooals reeds eerder bij de roosterweerstand, die verbonden wordt aan de condensator beschreven is. Hierdoor wordt
klem van de roostercondensator. Wanneer de grondplaat boven de tafel gehouden, en

»«
\

iL-

LK

I

i

20

\

3

L
1

!
»

iF

f-

uI
■

:
:
\

r

:•
6

i

# •7

!

iih

!ir
l
■

1:

I*

i

!
];!
V
1

k

EEN EENLAMPS-ONTVANGER
t

V*

fc
F

krijgt men ruimte om de verbindingen te
maken. Wanneer we de vier aparte lampbussen, welke we al eerder genoemd hebben, in het eboniet schroeven, moet er
goed voor gezorgd worden, dat ze op den
juisten afstand komen (zie plaat IV),
opdat ze gemakkelijk de pootjes van de
lampen opnemen. De weerstand wordt
dan gemonteerd aan het andere einde van
de grondplaat.
De volgende stap is het maken van de
verbindingen. In de eerste plaats moeten
8 klemschroeven (mannetjes) aan den kant
van de grondplaat gemonteerd worden,

HOOGSPANNtNG

\J/ ANTENNE
ROOSTERLEK
J-

VARlOMETER

andere einde van den weerstand wordt
nergens aan verbonden en vormt een
„doodeind”. Hiermede is de gloeidraadketen afgemaakt. De roosterpoot van de
lamp in de fig. gemerkt R (dit is de top
van den kleinsten driehoek van het lampvoetje) wordt onmiddellijk aan een klem
van de roostercondensator verbonden. De
andere klem van het paar wordt met een
stuk draad aan de —klem van de accu
verbonden. De overblijvende verbindingen
zijn gauw gemaakt. Het pootje van de
plaat van de lamp wordt verbonden aan
een van de telefoonklemmen; de tweede

LAMPGRONDPCANK

ra

ROOSTERCONDENSATOR
LAAGSPANNING

TELEFOONS

rn aarde.
Fig. 8. Onderdeelen en hun verbindingen bij een éénlamps-ontvanger.

zooals fig. 8 aangeeft. Twee dienen voor telefoonklem verbindt men aan de 4de telefoon, twee voor de hoogspannings hoogspanningsbatterijklem, terwijl de ne
batterij, twee voor de accu en de twee gatieve klem hiervan door een kort draadje
overblijvende voor de verbinding met de wordt verbonden aan den draad, die naar
de -f- gloeidraadklem loopt. De grond
roostercondensator en de aarde.
Wanneer we eerst de gloeidraadketen plank is nu klaar om met de onderdeelen
nemen dan zien we, dat er een verbinding van den ontvanger verbonden te worden.
De arm van den regelweerstand wordt
van den poot G — naar den contactarm
van den weerstand moet gemaakt worden. eerst zoo gezet, dat hij geheel van de
Hiervoor gebruikt men een passend stuk spiraal af is. Dit onderbreekt de gloeigeïsoleerd koperdraad, dat men op de stroomketen. Daarna sluit men de accu
• reeds beschreven wijze vast soldeert. Den met geïsoleerde draden aan de klemmen
anderen poot, G + verbindt men aan de rechts op de grondplaat aan. De negatieve
klem van de laagspanningsbatterij, waar pool van de hoogspanningsbatterij ver
aan de + van die batterij aangesloten bindt men daarna aan de rechtsche van de
moet worden. Het eene einde van de spi twee bovenste klemmen, terwijl de + pool
raal van den regelweerstand moet men aan de overeenkomstige linker klem be
verbinden aan de klem, waaraan de — pool vestigd wordt. (De plug voor de -f van de
van de batterij verbonden wordt. Het hoogspanningsbatterij moet men niet in

!
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de batterij steken, voordat men geheel
klaar is om te ontvangen). De telefoons
worden verbonden aan het onderste paar
klemmen. De bovenste klem aan de linker
hand wordt verbonden aan de eene zijde
van de roostercondensator terwijl de
andere klem hiervan verbonden wordt aan
de antenneklem van den variometer; de
onderste klem links legt men aan de aard
kiem. Tenslotte legt men den lekweerstand aan de klemmen van de rooster
condensator.
Het hierboven beschreven schema heeft
dus een variometer direct geschakeld tusschen de aansluiting van de antenne en de
aarde. Alle variometers, welke hierna nog
beschreven worden, zullen evengoed vol
doen. Het gemakkelijkste instrument is
dat, waarin twee spoelen gewonden op
cylindrische kokers, binnen elkaar kunnen
draaien en waarvan er een is vastgemaakt
aan een as. Het afstemmen van de antenne
zal een beetje ruw zijn, maar men zal
vinden, dat het voor de omroeptelefonie
goed voldoet. Wanneer men het wenscht
kan het afstemmingsgebied van de anten
ne vergroot worden met behulp van een
variabele condensator van 0,0005 m.F.
Voor korte golven moet ze in serie met
den variometer gezet worden, terwijl ze
voor de lange golven parallel met dezen
moet staan.

Wanneer de installatie klaar is, kan men
de plug in de hoogspanningsbatterij zetten
en draait men aan den regelweerstand, tot
dat de gloeidraad begint te gloeien. De
variometerknop wordt dan langzaam ge
draaid en als alles is zooals het behoort
te zijn, kan men het succes in de telefoons
hooren.
Van belang is het, dat de juiste hoog- spanning wordt gebruikt. Verschillende
lampen hebben verschillende spanning
noodig om behoorlijk te werken en hoever
men hiermede gaan mag is opgegeven bij
iedere lamp, wanneer men haar koopt. De
gegeven instructies moeten nauwkeurig
opgevolgd worden, daar anders vernieling
van de lamp het gevolg kan zijn. Zelfs
wanneer een lamp uiterlijk niet beschadigd
is kan haar vermogen om als detector of
als versterker te werken aanzienlijk ach
teruit gegaan zijn. Ieder spoor van een
blauwe gloed binnen in een lamp is een
teeken, dat er te veel hoogspanning wordt
gebruikt.
De gloeistroom moet ook tot een mini
mum beperkt worden zoolang men nog
goed hoort. Wanneer men eenmaal sig
nalen opvangt moeten zoowel gloeistroom
als hoogspanning verminderd worden, zoo
lang men nog geen verzwakking van de
geluiden in de telefoon waarneemt.

i
t

r
•

!

;

1

HET SLUIEREFFECT.
ET sluiereffect heeft wetenschap
pelijke menschen en amateurs ge
durende de laatste jaren bezig
gehouden. Zekere natuurkundige omstan
digheden, welke nog niet volkomen bekend
zijn, veroorzaken een plotseling verzwak
ken van de seinen van ver verwijderde
stations. Soms verdwijnen de seinen zelfs
gedurende eenigen tijd heelemaal. Het is
bewezen, dat die sluier grootendeels ver
oorzaakt wordt door veranderingen in de
atmosfeer. Korte golven zijn meer aan het
sluiereffect onderhevig dan lange golven.
Het effect is zelden voorgekomen in de
onmiddellijke nabijheid van een zender;
22

men moet altijd experimenteeren op
grooten afstand. Soms zal een amateur
aan sluiereffect denken maar inderdaad
mankeert er iets aan zijn ontvanger. Zoo
kan b.v. een te hooge lekweerstand voor
het rooster oorzaak zijn van het regel
matig verzwakken van de signalen. Wan
neer het contact tusschen kristal en
kristalhouder zeer onvoldoende of labiel
is, zal een uiterst fijne trilling, die door
den luisteraar niet waargenomen wordt,
bij hem den indruk wekken, dat het sluier
effect de signalen geheel weggenomen
heeft. Dit „onechte** sluiereffect geeft in
den regel meer storing dan het „echte* *!
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EEN GOEDE TWEELAMPS
VERSTERKER.
De hieronder beschreven versterker kan gebruikt worden met iederen
kristal- of lampontvanger, teneinde een flinke luidspreker te doen werken.
Ze is in staat de teekens te versterken zonder de minste vervorming.

w

ANNEER een amateur voor
het eerst denkt over te gaan
van een kristal op een lamp
ontvanger, dan rijst de vraag wat of wel
de beste ontvanger zal zijn om mee te
beginnen. Er doen zich hier vier mogelijk
heden voor en de juiste weg hangt af van
uw ambitie. Allereerst heeft men een hoog
frequent versterker, welke vóór een kristal
geplaatst wordt, en waardoor de cirkel
vanwaar men nog kan ontvangen aan
zienlijk uitgebreid wordt. Dit zal
voornamelijk voor diegenen zijn,
die willen wroeten in nieuwe ge
bieden van den ether. Dan bestaat
er de enkele detector lamp, die
gebruikt kan worden inplaats van
een kristal. Ten derde heeft men
nog den laagfrequent versterker
die achter een kristal geplaatst
kan worden en die ten doel heeft
de signalen geschikt voor een
luidspreker te maken. En dan kan
men nog allerlei combinaties van
deze drie maken.
De derde van bovengenoemde
methoden voor het gebruik van
lampen geeft de meeste vol
doening (en het meeste effect wat be
treft de te besteden kosten) voor hen,
die voorheen alleen met kristal ge
werkt hebben. Men kan er over twisten
of luidspreker- dan wel telefoon-ontvangst
de beste is; evenwel erkennen bijna alle
amateurs, die goede luidspreker ontvangst
hebben gehoord, dat dit de eenige manier
is, die voldoening geeft bij het luisteren
naar omroepprogramma’s en speciaal voor
muziek. Edoch hoort men weinig goede
luidsprekerontvangst. De tweelampsversterker, welken wij hieronder beschrijven,
is geschikt om achter iederen kristal-

ontvanger gebruikt te worden. Hij is in
staat heel zwakke telefonie te versterken
tot weergave door een luidspreker in een
groote kamer.
Het meest karakteristieke van dezen
versterker is, dat men het allermeeste uit
iedere lamp, van welk type ook, halen kan.
Er zijn gloeidraadweerstanden in den
handel, die geschikt zijn voor helder
gloeiende en voor zwak gloeiende lampen.
Dit heeft men verkregen door op één
LUID
SPREKER

=+
H.B.

-4 _ +

B.

=rNE6.fi00STER
SPAN

Fig. 9. Schema van een versterker.

weerstand twee soorten weerstandsdraad
te wikkelen. Door deze te gebruiken, kan
men iedere lamp in den versterker zetten,
waarmee men wenscht te experimenteeren. Volgens dit schema krijgt iedere lamp
ook een aparte aftakking van de hoogspanningsbatterij en van de roosterbatterij. Het schema van Fig. 9 is het
schema van een normale laagfrequent ver
sterker met transformatoren.
Men ziet, dat met de variabele spannin
gen voor rooster en plaat een twaalftal
aansluitklemmen noodig zijn. In de eerste
plaats heeft men twee ingangs- en twee
23
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uitgangsklemmen, alsmede een tweetal
voor aansluiting van de accu noodig; dan
zijn er drie klemmen voor de hoog- en
drie voor de laagspanningsbatterij noodig.
Dit maakt samen twaalf stuks. Het schijnt
een groot aantal, maar inderdaad is het
gemakkelijk deze klemmen zoo te zetten,
dat het uiterlijk van het toestel geen
schade lijdt. De plaatsing van deze klemmen zien we infig. io.Deingangsklemmen
worden links geplaatst, terwijl de overige
aan den rechterkant gezet worden. Van
boven naar onderen gaande, zijnde tweede
en derde klem door een kort eindje draad
verbonden. Evenzoo de vijfde en zesde,

buiten uitsteken, waardoor bij den eersten
aanblik van het toestel reeds de eenvoud
in het oog springt. De grondplaat van het
toestel meet 25 x 18 c.M., terwijl de
hoogte ook 25 c.M. is. Een achteraanzicht
van het toestel doet alle twaalf knoppen,
waar de aansluitingen aan gemaakt moeten worden, zien. Zij zitten op een plaatje
van eboniet, dat weer op twee blokjes in het
toestel gezet is. De frontplaat is ook van
eboniet; de eerste transformator is een
„Ferranti” en de tweede een „Marconi
Ideal”. Het voordeel van alle klemmen
aan den achterkant te monteeren springt
vooral in het oog als we de batterijen onder

I

LUID SPREKER

aansluiting

o
o o .
o
o
)c>

+
+ HOOGSPANNING

+

t:

LAAGSPANNING

O >-NEG.ROOSTER SPAN
O

Fig. 10. Aansluiting aan de twaalf klemmen.
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alsmede de zevende en achtste klem. Men
kon dus, gewone klemmen gebruikend, het
totale aantal terugbrengen tot negen. Maar
deze bezuiniging zal de moeite niet waard
zijn; in de praktijk is het gemakkelijker
om voor iedere aansluiting een aparte klem
te hebben en aldus vergissingen uit te
sluiten, die men geneigd is te begaan,
wanneer twee verbindingen aan dezelfde
klem gemaakt moeten worden.
Het kiezen van een kastje, voor welken
ontvanger ook, is natuurlijk een kwestie
van smaak, tenminste, voor zoover het
doel het toelaat. Iedere kast moet zoo ge
maakt worden, dat de onderdeden er ge
makkelijk in geplaatst en de verbindingen
eenvoudig gemaakt kunnen worden. Een
passenden vorm voor zoo'n tweelamps
versterker zien we op plaat VI; alleen de
beide knoppen van de gloeidraadweerstanden zijn de eenigste deelen, die naar

de tafel, waarop het toestel staat, neer
zetten. Teneinde bij het maken van een
andere aftakking er beter bij te kunnen,
kunnen we, door een kleedje afgedekt,
een kist onder de tafel zetten, waarop de
batterijen dan komen te staan.
De beide hoogspanningstoevoerdraden,
evenals die voor de negatieve roosterspanning, moet men voorzien van pluggen, die
men kan verplaatsen op de batterijen. In
bijna alle gevallen zal een 6 volts batterij
(bevattende vier cellen) voor die negatieve
spanning van beide lampen voldoende zijn.
Daar er echter ook lampen zijn, die veel
energie leveren, en die 7 tot 8 volt nega
tieve roosterspanning moeten hebben, is
het misschien voorzichtiger een batterij
van 6 cellen te nemen, die in totaal 9 volt
leveren. Soms kan men een gedeelte van
de hoogspanningsbatterij voor dit doel
gebruiken, daar men veelal toch niet alle
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PLAAT IV.

Teneinde zeker te zijn, dat de gaten in het eboniet geboord worden op den
juisten onderlingcn afstand, worden de pootjes van den lamphoudcr
of van de lamp zelf voorzien van een beetje witte verf of kalk en een
afdruk op het eboniet gemaakt. Alle verf of kalk moet later
zorgvuldig verwijderd worden.

Een rheostaat of variablc weerstand,
zooals in den handel voorkomt,
ter regeling van den stroom door
den gloeidraad van de lamp.

PLAAT V.

A
\\

*
■5

i
%
/

//

P (NAAR PLAAT)

R (NAAR ROOSTER)

G (NAAR GLOEI D RAAD)
Een welbekend type van dric-electroden lamp. Merk op, dat de poot P op
een grooteren afstand dan poot R van de gloeidraadpootjes af staat
Dit voorkomt, dat de lamp verkeerd in de fitting wordt gezet.

«U 'tl II

GENEREEREN
cellen hiervan noodig heeft; men kan die
cellen los maken van de rest en ze daarna
voor dit doel gebruiken.
In het schema ziet men nog drie vaste
condensators: een parallel aan de primaire wikkeling van den eersten transformator, een ander op dezelfde wijze geschakeld aan de klemmen van den luidspreker en een derde parallel aan de hoogspanningsbatterij. De eerste condensator
zorgt dat geen hoogfrequente stroomen den

transformator trachten binnen te dringen
(die geleidt de condensator uitstekend);
de grootte is ongeveer 0,002 microfarad.
Een passende waarde voor die bij de
luidspreker is 0,04 tot 0,07 m.F. De condensator parallel aan de hoogspanningsbatterij dient om kleine spanningsverhezen te compenseeren en daardoor eenige
koppeling van de lampen op elkaar te
vermijden. De capaciteit van dezen condensator kan 1—2 m.F. bedragen.

GENEREEREN.

1

"^tt'ANNEER een ontvanger zelf
\/\ trillingen voortbrengt, zonder
▼ » speciale bekrachtiging, dan zegt
men, dat het toestel genereert. Deze toestand van spontaan opwekken van trillingen moet in een amateurontvanger angstvallig vermeden worden, want het veroorzaakt een zeer onaangenaam interfereeren. Dit beteekent een op elkaar
inwerken van twee (beide onhoorbare)
trillingen, waardoor weer een trilling (hier
hoorbaar) ontstaat. Een genereerende ontvanger is een miniatuur zender geworden,
die een voortdurenden stroom van onge
dempte golven uitzendt. Deze worden
weer opgevangen door andere amateurs,
die dan de hoorbare trilling waarnemen,
Een genereerende ontvanger kan, zoolang
hij dit doet, een honderdtal amateurs
storen. Een amateur moet er daarom voor
zorgen, dat zijn ontvanger nimmer genereert en daarvoor de noodige voorzorgen
nemen. Wanneer de vrijheid van opvangen gehandhaafd wil blijven, moet ieder
voor zich daartoe medewerken. In ontvangers, waar men werkt met een terugkoppelspoel, die op den antennekring terug
werkt, moet men deze terugkoppelspoel
zoo ver mogelijk van de antennespoel verwijderd houden als de ontvangst het
toelaat. Wanneer deze voorzorgsmaatregelen ten spijt, het toestel toch genereert,
dan moet men andere maatregelen nemen,
De aansluitingen aan de stop, waarin men
de terugkoppelspoel steekt moeten omgekeerd worden. Ook kan men het genereeren voorkomen door de hoogfrequent
lamp te „stabiliseeren”, hetgeen men door
middel van een potentiometer kan doen.
Harmsen, Radio. 4

Deze weerstand wordt parallel aan den
gloeidraad geschakeld, waardoor men de
spanning aan het rooster van de hoogfrequentlamp kan wijzigen; speciale potentiometers kan men in den handel
krijgen. Infig.11 (ziepag. 27) verbindt men
dan de onderste klem van de antenneafstemspoel en den draad van den dubbelpoligen omschakelaar, die in de fig. naar
de aardverbinding gaat, aan elkaar. Dit
knooppunt legt men daarna aan het beweegbare contact van den potentiometer
(de — pool van de accu blijft dus geaard),
Er bestaan ook nog andere middelen
om het genereeren tegen te gaan. Men zal
ontdekken, dat verlaging van de spanning
van de hoogfrequent lamp de genereerneiging vermindert. Dit is een eenvoudig
middel, vooral, wanneer het toestel ge
maakt is, dat iedere lamp haar eigen
aftakking van de anodebatterij heeft. Men
zal constateeren, dat een hoogfrequent
lamp, wanneer zij niet de maximaal toelaatbare anodespanning krijgt, ook met
minder gloeistroom toekan. Echter heeft
onder deze omstandigheden de poten
tiometerschakeling minder invloed.
Wanneer we een toestel hebben zonder
hoogfrequent lamp, en het toestel genereert voortdurend, dan kan dat verholpen
worden, door de spanning aan de detectorlamp te verlagen of de gloeistroom iets
te verminderen. Mocht dit niet helpen,
dan staat ons nog den weg open, de terugkoppelspoel verkeerd te verbinden. De
toevoerdraden aan den draaienden steker
bij honigraatspoelen moeten dan verwis
seld worden; bij variometer-terugkóppeling is voldoende, de spoel te keeren.
25
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EEN VIERLAMPS-ONTVANGER
VOOR ALLE GOLFLENGTEN.
t-x

E ideale ontvanger voor een amaI lteur is een, die niet alleen de omlig-1—Ogende omroepstations kan opne
men, maar ook die, welke op grooteren
afstand gelegen zijn, hetzij met een paar
telefoons, hetzij met een luidspreker. Er
zijn eenige bijzondere schakelingen, waar
door men dit kan bereiken met drie of
zelfs twee lampen, maar slechts zij, die
volkomen met de radio op de hoogte zijn,
kunnen hiermede werken. De amateur, die
goede resultaten wenscht te zien met
minimum moeite moet een eenvoudiger
schakeling hebben, die altijd klaar is om
op te vangen en door ongeoefende handen
bediend kan worden. De ontvanger, ge
bouwd volgens dit vierlamps schema (zie
fig. 11), voldoet aan deze voorwaarden.
Het is hoogst eenvoudig en de nieuwste
practische schakeling is hier in toepassing
gebracht. De ontvanger heeft één hoog
frequent lamp waardoor stations op grooten afstand nog gehoord kunnen worden;
verder een detectorlamp voor gelijkrichting en twee laagfrequent lampen, ten
einde een flinke luidspreker te kunnen
voeden. Men heeft drie dubbelpolige omschakelaars noodig. Eén ervan dient om
den condensator in serie of parallel met de
antenne afstemspoel te kunnen schakelen,
waardoor met eenzelfde spoel op een
grooter aantal golflengten af te stemmen
is. Voor korte golven moet de conden
sator in serie staan, voor lange parallel.
De tweede schakelaar schakelt in den
eenen stand alleen de detectorlamp in,
terwijl in den anderen stand de hoogfrequentlamp er bij ingeschakeld wordt
en dus beide lampen werken. De beide
standen van den derden schakelaar zijn
gemerkt: „telefoon” en „luidspreker”.
Wanneer die schakelaar in den laatstge
noemden stand gezet wordt, dan worden
de beide laagfrequentlampen ingescha
keld. Deze twee laatste schakelaars wer
ken volkomen onafhankelijk van elkaar,
26

zoodat de signalen zoowel op telefoons als
op luidspreker met en zonder hoogfrequent
versterker opgenomen kunnen worden.
De vier standen van deze schakelaars
worden voorgesteld in fig. 15. Het spreekt
vanzelf, dat de stand van den eersten
schakelaar met de andere twee niets te
maken heeft, daar zij zich alleen bepaalt
tot het toevoegen van een gebied van af
stemming met dezelfde afstemspoel in
de antenneketen.
Een andere bijzonderheid van groote
waarde is, dat voor iedere lamp een af
zonderlijke aftakking aan de hoogspanningsbatterij is gemaakt. Het is wel moge
lijk, om in een ontvanger alle lampen de
zelfde plaatspanning te geven, maar
dergelijke ontvangers zullen nimmer op
hun best werken. Geen twee lampen in
een ontvanger moeten dezelfde spanning
hebben. Zoo kan b.v. de eerste lamp 30
volt noodig hebben, terwijl de laatste lamp
het beste werkt met 130 volt. Door nu
beide lampen op 80 volt te plaatsen ver
mindert men de werking van alle twee.
Geeft men, zooals in dit schema geteekend
is, alle lampen aparte aftakkingen, zoo
wordt dus de ontvangst aanzienlijk beter.
Nog een bijzonderheid, die deze ontvanger
heeft, is de negatieve roosterspanning, die
aan iedere laagfrequentlamp toegevoerd
kan worden. Bijna iedere amateur werkt
tegenwoordig met negatieve roosterspan
ning; wij zeggen niet te veel, als we mededeelen, dat hierdoor de werking 50 %
beter wordt; het geluid wordt sterker,
terwijl we geen vervorming krijgen.
Fig. *1 geeft het volledige schema van
het toestel (zie plaat VII) te zien. De eer
ste lamp is een hoogfrequentversterker,
die we gebruiken bij het opnemen van ver
verwijderde stations. De afstemming van
de hoogfrequent keten geschiedt met een
honigraatspoel en een variabele conden
sator van 0,0005 m.F. Voor het opnemen
van de Hilversumsche draadlooze omroep
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zal men ongeveer spoel No. 150 noodig
hebben. De afstemming van de antenne2*
keten geschiedt eveneens door een honigz
s raatspoel met variabelen condensator, die
I
I
0,001 m.F. zijn kan, en die in serie of wel
©
I parallel met de afstemspoel geschakeld
kan worden met den dubbelpoligen omschakelaar. De seriestand kan nog wel
voordeelen opleveren bij het ontvangen
van Morse telegrammen, wanneer men
een genereerend toestel moet hebben en
de isolatie van de antenne minder goed
geworden is. Voor ontvangst van de reeds
genoemde omroep is spoel 75 of 100 noodig
met den condensator in parallelstand. De
... beste spoelencombinatie moet men echter
proefondervindelijk bepalen. De „terugkoppelspoel”, waardoor de stroompjes van
de plaat der detectorlamp gaan, moet
75 of 50 zijn.
Wanneer men met een hoogfrequent
lamp ontvangt, moeten de spoelen zoo ver
*Obo mogelijk buiten elkaar gedraaid worden,
$= als de drie spoelhouders tenminste vlak
> naast elkaar geplaatst zijn. Wanneer dit
g niet het geval is, moet de anode smoorspoel
o zoo ver mogelijk van de antenne en de
« terugkoppelspoel af gemonteerd worden
g en liefst met haar windingsvlak nog lood> recht op deze. Voor het beschreven toe| stel heeft men het volgende te monteeren:
o
4 gloeidraadweerstanden
%
4 lamphouders
bp
1 variabele condensator 0,001 m.F.
T3
JU
1 dito 0,0005 m.F.
2 (of 3) spoelhouders
>
1 vaste condensator 0,002 m.F.
1 dito 0,0003 ni.F.
bb
1 lekweerstand 1,5 megohm
1 blokcondensator 1 m.F.
3 dubbelpolige omschakelaars
2 laagfrequent transformatoren
1 ebonieten frontplaat met kast
16 klemmen.
Op de foto ziet men een dubbelen spoelhouder gemonteerd, die van buiten (knop
CC
links) bediend kan worden. Het spreekt
<
------- ©■
vanzelf, dat deze methode niet gevolgd
behoeft te worden en dat de spoelen ook
buiten op de frontplaat gemonteerd kun
nen worden, hetgeen wel zoo gemakkelijk
ëg
Z co
is en men houdt daardoor ook meer ruimte
in het toestel over, waardoor het leggen
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RADIO VOOR AMATEURS
van de verbindingen vergemakkelijkt
wordt. De ontvanger heeft 16 klemmen in
het geheel. Hiervan zijn er 5 voor de
anode batterij en 2 voor de accu, terwijl
er voor de negatieve roosterspanning nog
3 zijn. Het levert gemak op, om deze
klemmen in den achterwand van het toestel te monteeren, waarbij men op goede
isolatie moet letten en zoo noodig speciale
isolatiebusjes moet gebruiken. De overige

eerst wordt de frontplaat geboord (zie
fig. 13), en monteert men de gloeidraadweerstanden, condensators en schakelaars,
De bovenste condensator is die van 0,0005
m.F. en de onderste van 0,001 m.F. Nu
plaatsen we de lamphouders tegen den
achter- en rechter zijwand van de kast.
De kast heeft een dubbelen bodem; deze
legt men bij het monteeren gewoon op
zijn plaats. Den stand van de drie lamp-

100 VOLT DROGE BATTERIJ
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ANODE BATTERIJ
Fig. 12.

Hoe de drie batterijen aan de klemmen achter aan het kastje verbonden worden.

klemmen voor antenne, aarde, telefoon
en luidspreker kan men het beste op de
frontplaat monteeren.
De 10 batterij klemmen ziet men rechts
van fig.n. Fig. 12 laat zien hoe de verschil
lende klemmen met de batterijen verbon
den worden. De vier + leidingen naar de
anode batterij en de 2 — leidingen van de
roosterspanningsbatterij moeten met klem
metjes uitgevoerd worden (dassenklem
men!). Wanneer men de batterijklemmen
in hout monteert, moeten ze van een
isolatiehuls voorzien worden.
Hieronder volgt de beste manier van
samenstellen van den ontvanger. Aller28
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houders zien we in fig. 14. De vierde lamphouder wordt gemonteerd midden tegen
den rechter zijwand en op dezelfde hoogte
boven den dubbelen bodem als de andere
houders. Nu boren we de gaten in den
linkerkant en monteeren den spoelhouder.
Deze moet ca. 10 m.M. boven den dub
belen bodem aangebracht worden, ten
einde deze als het noodig is, te kunnen
verdraaien. Deze spoelhouder moet ook
zooveel mogelijk naar achteren gemon
teerd worden, teneinde de terugkoppelspoel gelegenheid te geven, te draaien. Nu
brengen we de 10 batterijklemmen op
25 m.M. boven den dubbelen bodem aan.

<

EEN VIERLAMPS-ONTVANGER VOOR ALLE GOLFLENGTEN
♦

t

è .

20

95
175

/

50 \

/

I
l

95

✓

1

75

\

/

JI
I

175
80

v

30

\N

s

4- T

I
/

50
s

■v

\

✓

D

/

-è- 20
-èf,
*

1

> f

\

tj/-50>-»

D
/

«- 30

□

I■
/
/

■>

\N
200

Y

400

«■

U-'-45—*1 #

Fig. 13. Opstelling van de verschillende deelen op de frontplaat.

De enkele spoelhouder, het roosterlek, en
roostercondensator, de twee laagfrequent
transformatoren en de twee vaste condensators worden in hun definitieven stand
op den dubbelen bodem gezet. Daarna
plaatst men de frontplaat voor de kast en
verschuift deze onderdeelen nog wat, opdat er zoo veel mogelijk ruimte tusschen
komt; daarna nemen we de frontplaat
j

weer weg en schroeven deze onderdeelen
vast op den lossen bodem. Nu plaatsen
we de frontplaat nogmaals in den juisten
stand en schroeven deze nu aan den lossen
bodem vast. Nu nemen we frontplaat en
losse bodem samen uit de kast, en wekunnenhet grootstegedeelte vandeverbindingen maken. Op deze manier kunnen we alle
aansluitingen veel gemakkelijker bereiken
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Fig. 14. De vierkantjes geven den stand van de lampliouders aan.
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dan wanneer zij diep in de kast gelegen
zijn. Voor de verbindingen kunnen we
uitstekend vierkant montagedraad gebruiken, terwijl er in den handel ook draad
met gekleurde isolatie te verkrijgen is,
waardoor we verschillende kringen met
één oogopslag kunnen overzien, vooral als
de draden netjes rechthoekig gebogen zijn.
Alle verbindingen, die niet onder schroe-

klemmen, enz. af, die we, na ze in den
juisten vorm gebogen te hebben, aanbrengen. Voordat we alle verbindingen
klaar hebben, moet er niet gesoldeerd
worden, want de frontplaat met bodem
zullen nog wel eens verwijderd moeten
worden. Kunnen we alle verbindingen, die
het weg nemen van deze beletten, onder
klemmen vast zetten, dan kunnen we hier
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Fig. 15. Deze teekening stelt de vier combinaties voor, die er gemaakt kunnen worden met
de lampschakelaars. In den eersten stand wordt de detectorlamp alleen gebruikt, aangesloten
op de telefoons; in den tweeden stand is er een hoogfrequent lamp aan de detector toegevoegd,
teneinde zwakke signalen met de telefoons op te nemen; in den derden stand heeft men alleen
de detector met twee lampen laagfrequent met den luidspreker, terwijl in den vierden stand
de luidspreker met vier lampen zijn ingeschakeld.

ven of moeren geklemd kunnen worden,
moeten gesoldeerd worden.
Wanneer we zooveel verbindingen gelegd hebben tusschen lossen bodem en
frontplaat, als maar mogelijk is, plaatsen
we deze in de kast en meten dan de verbindingen van lampvoetjes naar batterij-
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groot gemak van hebben als zich een
storing voor doet.
Het behoeft niet gezegd te worden, dat
het schema nauwkeurig opgevolgd moet
worden, en dat een verkeerde aansluiting
of een vergeten verbinding de geheele
werking teniet kan doen.

KORTE UITEENZETTING VAN
DE DRAADLOOZE.
Een eenvoudige, niet technische verklaring, hoe radio-signalen over-'
gebracht en ontvangen worden.
T\E draadlooze, evenals iedere tak der
1 Iwetenschap, kan zich aan den be-1-^ginner voordoen als een hoogst in
teressant iets of als een dood, taai onder
werp, grootendeels afhangend van den
graad van het begrip, waarmede men van
den aanvang af er mede begint. Een be
langrijk ding voor den amateur is, dat het
onderwerp niet geheel en al doorgrond
kan worden. Teneinde een ongewoon tech
nisch proces te verklaren, is het niet alleen
een groote hulp, maar veelal een nood
zakelijkheid, om een gewoon voorbeeld
uit het dagelijksch leven, hetwelk een
analoog geval voorstelt, er bij te halen,
doch de nieuweling moet er voor oppassen,
dat hij beeldspraken nietletterlijk opneemt.
B.v. we vergelijken het uitzenden van een
radiosignaal door een zend-antenne met
het uitzenden van geluid door een viool
snaar. Er bestaat een zekere overeenkomst
tusschen deze twee gevallen, maar toch
zijn ze geheel verschillend en door dit niet
in het oog te houden ontmoet men later
moeilijkheden; als men echter door zoo’n
beeldspraak weer iets beter inzicht heeft
verkregen, moet men deze daarna weer van
zich afzetten. Wanneer men zegt, dat
een zend-antenne een bericht uitzendt,
op ongeveer dezelfde manier als een toon
door een vioolsnaar wordt uitgezonden,
dan is dit een vergelijking, want beide
„zenden iets uit”, maar in den grond ge
schiedt dit op een heel andere manier.
De gemakkelijkste en beste beeldspraak
als introductie in de radio is die van de
menschelijke spraak. In hoofdtrekken is
het uitzenden en opvangen van radio
berichten gelijk aan die van spreken en
hooren van de menschelijke stem; het
spreken mag men dus beschouwen als een
eenvoudig geval van „draadlooze” com
municatie want men staat dan in onder

linge verbinding „zonder tusschenkomst
van draden”. De spreker kan men be
schouwen als den zender en de luisteraar
is de ontvanger. En wanneer de spreker
gaat luisteren en de ontvanger spreekt
zijn de rollen omgekeerd; evenzoo doen
twee radiostations, die in onderlinge
correspondentie zijn. Natuurlijk kan een
spreker zich ook wenden tot een menigte,
waarvan alle personen op hetzelfde mo
ment het geluid hooren; hier ook vinden
we de analogie met de draadlooze zend
stations, die hun berichten naar alle
kanten, door vele amateurs tegelijk op
gevangen, uitzenden. We krijgen nog een
ander belangrijk punt. Wanneer ik spreek,
dan kan mijn stem tot op een zekeren
afstand gehoord worden. Hoever dit is
hangt af van de sterkte van mijn stem
en van de gehoorscherpte van den luiste
raar. Spreek ik luid en heeft hij een goed
gehoor, dan kan hij mij verstaan op, laten
wij aannemen, 30 meter. Is hij echter een
beetje doof, en spreek ik zacht, dan wordt
die afstand misschien 2 meter. De afstand,
waarover men elkaar verstaan kan, hangt
dus zoowel van den spreker als van den
luisteraar af. Omgekeerd zal men inzien,
dat de sterkte, waarmede men het spreken
hoort, afhangt van de geluidsterkte van
het gesproken woord zoowel als van de ge
hoorscherpte van den luisteraar. Dezelfde
voorwaarden vindt men ook bij de, zoo
vernuftig uitgevonden, draadlooze ver
binding. De Hilversumsche draadlooze
omroep b.v. zendt met een zekere energie
iederen avond haar omroepprogramma's
uit. De amateur, die een gevoeligen lampontvanger bezit (die den man met het
scherpe gehoor voorstelt), kan deze pro
gramma’s nog over eenige honderden
kilometers opvangen. Een amateur, die
een kristalontvanger heeft, en dan in zijn
3i
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soort nog een ongevoelige, zal deze pro
gramma’s op eenige tientallen kilometers
afstand niet goed meer kunnen volgen.
Wanneer de zender zijn energie kon verhoogen, en als het ware de programma’s
uitschreeuwde, zou een kristalontvangst
eenige tientallen kilometers verder moge
lijk zijn, terwijl een lampontvanger een
honderdtal kilometers verder verwijderd
zou kunnen zijn.
Wij hebben dus gezien, dat de ontvangst
voor een groot deel afhangt van de ge
voeligheid van het ontvangstation en dus
de afstand, waarover men de signalen
duidelijk hoort, zoowel van de sterkte van
den zender als van de gevoeligheid van
den ontvanger afhangt. De sterkte van de
signalen is afhankelijk van den afstand
tusschen zender en ontvanger. Wanneer
men b.v. een volledigen, goed gebouwden
ontvanger in een automobiel zou medenemen en men reisde van Hilversum weg,
dan zou men een voortdurende verminde
ring van de geluidsterkte waarnemen, al
hoewel het toch dezelfde ontvanger en
zender zijn, die gebruikt worden. Het gaat
er mede als met iemand, die van een
spreker weg loopt.
Laten wij eens zien, hoe of we dagelijks
in „draadlooze” verbinding komen met
andere menschen door spreken. Ieder
mensch heeft een paar stembanden, die
door een bepaalde beweging in trilling
komen, welke trilling zich aan de om
gevende lucht mededeelt; men „spreekt”.
De energie, die er noodig is om de lucht
in trilling te brengen, is afkomstig van
den spreker. Hoe meer energie hij ter
beschikking stelt voor deze luchttrillingen,
des te intensiever worden deze en dus des
te harder wordt het geluid. Dus des te
verder is het nog te hooren. De twee hoofdvoorwaarden voor het spreken, n.1. energie
en stembanden, vindt men terug bij de
radio. Daar is de energie echter electrische
energie en de stembanden zijn de antenne,
De trillingen van deze laatste verspreiden
zich in alle richtingen en de afstand, dien
zij afleggen, is afhankelijk van de energie,
die men oorspronkelijk heeft gebruikt om
ze op te wekken. De opvanginrichtingen
voor de geluidstrillingen zijn de ooren; in
ieder oor zit een membraan, het trommel32

vlies, dat door de trillende lucht in be
weging wordt gebracht. Dit trillen wordt
door de inwendige organen van het oor
overgenomen en als geluid waargenomen.
De uitgezonden radiogolven hebben nu
de eigenschap om binnen een bepaalden
afstand in de ontvangantenne een soort
gelijke trilling op te wekken, als de antenne
uitvoert. Het ontvangtoestel nu zet deze
trillingen om in geluid, hetgeen de luiste
raar kan waarnemen.
Het zal thans, na wat we verteld heb
ben, duidelijk zijn, dat we niet direct
antwoord kunnen geven op vragen als
„van hoever kan uw toestel nog opvan
gen?” of „tot hoever kan men de omroep
programma’s van dat of dat station nog
ontvangen?”. Immers hangt het in het
eerste geval van de sterkte van het zend
station af, en in het tweede van de ge
voeligheid van het ontvangstation. Deze
vragen zijn dus precies hetzelfde als: „wat
is de grootste afstand waarover U nog kunt
hooren?”, waarop het antwoord is: „dat
hangt af van de sterkte van het voortge
brachte geluid”. En ten tweede: „Hoever
kunt ge U nog verstaanbaar maken?”
waarop iedereen zal antwoorden: „dat
hangt van het gehoor van dengene, die
naar mij wil luisteren, af”.
Wij vinden bij het spreken nog een
andere complicatie, die van fundamenteel
belang is bij de radio. Het is mogelijk om
mijn stembanden op verschillende ma
nieren te laten trillen. Wanneer ik snel
op elkaar volgende trillingen uitvoer, zul
len deze zich aan de omgeving mededeelen
en dus ook het trommelvlies van den
luisteraar snel in trilling brengen. Omgekeerd kunnen we ook minder vlug op
elkaar volgende trillingen vóórtbrengen,
die het oor van den luisteraar langzamer
doen trillen. We vangen de trillingen dus
precies zoo op als deze afgezonden zijn.
Een verandering is niet mogelijk; alleen
kunnen zij zwakker worden en zelfs onderweg uitsterven, zoodat ze het einddoel niet
bereiken. Nu weten we, dat het oor deze
luchttrillingen in „geluid” omzet; de
„toonhoogte”, die we waarnemen hangt
er van af of we meer of minder snel op
elkaar volgende trillingen waarnemen,
Snelle trillingen geven een hoog, langzame
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een laag geluid. Iets dergelijks vinden we zonder die staaf aan te raken. Men krijgt
bij de radio. Een zendantenne kan op zeer hier ook een soort electrische trilling; op
vele manieren in trilling gebracht worden. een dergelijke wijze krijgt men ook een
Wanneer een antenne in snelle trilling electrische trilling in de antenne. Een
gebracht wordt, dan volgen de radio- stroomvariatie als bij de staaf, dieelectrillingen ook vlug achter elkaar en doen trisch verwarmd wordt, noemt men eigen
de ontvangantenne ook snel trillen; pre lijk nog geen trilling, maar wanneer de
cies zoo gaat het als we de zendantenne wisselingen eenige duizenden malen per
langzaam laten trillen en zooals reeds seconde plaats hebben, hetgeen bij de
gezegd, de ontvangantenne trilt juist als radio ook werkelijk geschiedt, dan kan
de zendantenne. Men drukt zich nu zoo uit, men eerst met recht van een trilling
dat men zegt: De frequentie van de tril spreken. Iedere complete trilling, dit is
lingen in de zend- en in de ontvangantenne iedere heen en weer gang, zendt een golf
is dezelfde; de frequentie noemt men het electrische energie uit de antenne. Wan
aantal trillingen per seconde. Wanneer neer deze golven aan een ontvangantenne
we nog eens opsommen, wat de grond komen, en daar overheen strijken, doen
beginselen zijn, dan zien we, dat de zend zij in die antenne electrische stroompjes
antenne door electrische energie in trilling ontstaan, die, dat weten we al, precies
wordt gebracht. Deze trillingen planten gelijk trillen met de antenne stroomen
zich door de ruimte in alle richtingen voort van den zender. De ontvangantenne trilt
en deelen zich mede aan de ontvang dus ook electrisch en het eenige verschil
antenne. Deze op haar beurt geraakt in tusschen de stroomen in zend- en ontvang
trilling juist als de zendantenne, en het antenne is, dat de laatste zeer veel zwak
ontvangtoestel zet deze trillingen om in ker zijn dan de eerste. Dit is een gevolg
geluid, dat de luisteraar hoort. De sterkte van de verzwakking, die de golven op hun
van de trilling in de antenne hangt af weg ondergaan. Het hoofdprobleem bij de
van den afstand waarvan de antenne van ontvangst is nu, om deze uiterst zwakke
den zender af staat, terwijl het ook afhangt stroompjes in de ontvangantenne om te
van het ontvangapparaat of we deze zetten in geluid. Daar zij zoo uiterst klein
trillingen in de antenne nog in geluid zijn, moeten we trachten zoo veel mogelijk
op te vangen.
kunnen omzetten of niet.
Er bestaat nog een tweede verschilpunt
Wij komen thans op een punt, waar de
analogie met het geluid niet meer opgaat. tusschen radio en geluid. Wanneer we
Wanneer we spreken over trillingen van spreken, brengen we trillingen voort, die
de stembanden in de keel, dan zijn deze zich in de omringende lucht naar alle
gelijk aan de trillingen die we kunnen zijden voortplanten. Hetzelfde geschiedt
zien bij een trillende vioolsnaar. Maar de wanneer we een vioolsnaar aanstrijken of
trillingen van een antenne kunnen we niet eenig ander geluid maken. Nu is de lucht
zien. De antennedraad gaat ook heelemaal dus de middenstof, die deze golven voort
niet heen en weer. Hier hebben we elec planten; haar aanwezigheid is een absolute
trische trillingen. Dit zou te vergelijken voorwaarde voor het overbrengen van
zijn met een ijzeren staaf, die we beurte geluid, en was ze er niet, dan zou het
lings roodheet stoken en dan weer af- onmogelijk zijn, om van de eene naar de
. koelen. We kunnen hier spreken van een andere plaats eenig geluid over te brengen.
trilling in temperatuur, welke dan wel Nu zijn radiogolven op dit punt geheel
zeer, zeer langzaam is, maar de staaf be anders. De lucht is niet de middenstof,
hoeft daarbij heelemaal geen heen-en- waardoor zij van het zend- naar het ont
weergaande beweging te maken als een vangstation voortgeplant worden. Zij zijn
vioolsnaar. We kunnen deze verhitting totaal onafhankelijk van de lucht en gaan
b.v. tot stand brengen door een electri- even gemakkelijk door een met lucht ge
schen stroom; wanneer men dezen door vulde als door een luchtledige ruimte heen.
een schakelaar sluit en verbreekt kan men Maar zij worden toch ergens door voort
dus deze warmte trilling teweegbrengen, geplant. De wetenschap kan niet aanHarmsen, Radio. 6
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nemen, dat energie van de eene plaats
naar de andere kan overgebracht worden
zonder tusschenkomst van een middenstof
of iets dergelijks. Zooals er boven reeds
op werd gewezen, wordt dit denkbeeld
gesteund door het feit, dat geen geluid zich
kan voortplanten zonder aanwezigheid
van lucht, hetwelk door een proef een
voudig is aan te toonen. Het standpunt
van de middenstof wordt algemeen zoo
aangenomen, dat er een onzichtbare en
ontastbare stof bestaat, waardoor de
radiogolven zich voortplanten. Het is een
geheimzinnig iets, hetwelk men met de
bestaande natuurkundige zintuigen niet
kan waarnemen. Men heeft deze midden
stof „ether” genoemd; door dezen ether
dus planten zich de radiogolven voort.
Deze geheimzinnige ether is overal en
doordringt alle vaste stoffen als steen,
hout, enz. en ook daar, waar we een lucht
ledige ruimte gemaakt hebben, is de ether
niet te verwijderen. Wanneer een radio
bericht in Hilversum uitgezonden en in
Amsterdam opgenomen wordt, wordt dit
dus door den ether overgebracht. Hier
wordt de lucht niet gebruikt, want wan
neer er tusschen Amsterdam en Hilver
sum geen lucht was, zou het bericht toch
overkomen. Wanneer men ontving op een
binnenshuis antenne, dan moeten de ethergolven de steenen muren doordringen,
waarbinnen die antenne gespannen is. Dit
kan, want in de steen immers bevindt zich
ook ether en evenveel als daar buiten. De
radiogolven zijn niet de eenigste golven,
die zich door den ether voortplanten. Het
licht van de zon en van de sterren komt

ook tot ons door den ether. Zij komen in
de vrije natuur voor, en het onderscheid
tusschen deze ethergolven is, dat de licht
golven korter zijn dan de radiogolven. De
lichtgolven onderscheidt men in ver
schillende kleuren, die niet anders zijn
dan golven van verschillende lengte,
evenals men in het water ook golven van
verschillende lengte kan waarnemen. Men
zou de lichtgolven in den ether kunnen
vergelijken met de rimpels die op het water
ontstaan wanneer een zuchtje over een
spiegelgladde watervlakte glijdt, terwijl de
radiogolven de lange golven van een oceaan
voorstellen. De kortste lichtgolven zijn
violet van kleur terwijl de langere rood
zijn; dit zijn de langste golven in den ether,
die men nog met het oog kan waarnemen.
Daarna volgen in lengte de warmte
stralen, die niet meer zichtbaar, maar wel
voelbaar zijn. De stralende warmte van
de zwarte kachel kan men soms op eenige
meters ervan verwijderd nog waarnemen.
Er bestaan ook nog kortere golven dan de
violette. Deze dringen door verschillende
stoffen heen en zijn bekend onder den
naam van Röntgenstralen, genoemd naar
hun ontdekker. Men kan deze stralen ook
niet waarnemen, maar er bestaan hulp
middelen, waardoor ze toch aan te toonen
zijn. De langste lichtgolven zijn een fractie
van een millimeter lang, terwijl stralende
golven nauwelijks iets langer zijn. Radio
golven beslaan echter een heel wat grooter
gebied. De kortste golven die men hier
gemaakt heeft zijn ca. 1,5 c.M., de langste
ongeveer 25 K.M. lang.

UITWISSELBARE SPOELEN.
E uitwisselbare spoelen zijn gemaakt
i' lin verschillende grootten, waarbij
JL/iedere grootte overeenkomt met een
bepaald nummer. De meeste fabrikanten
nummeren hun spoelen alsvolgt: 25, 35,
50, 75, 100, 150, 200, 250, 300. Voor de
ontvangst van de meest gangbare omroepgofi hebben we aan de vier kleinste
maten genoeg. De nummers 25, 35 of 50
worden voor antenne afstemming ge
bruikt; het zal er ook van afhangen, hoe
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of de antenne condensator geschakeld is,
n.1. in serie of parallel. Den secundairen
kring stemmen we meest af met 50 en
75 voor deze golven, terwijl zij ook dienst
doen in den terugkoppelknng.
Voor de ontvangst van Hilversum heb
ben we, als de antenne condensator paral
lel geschakeld wordt, No. 100 als primaire,
No. 150 als secundaire en No. 75 als
terugkoppelspoel noodig.
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EENIGE NUTTIGE WENKEN BIJ
HET ONTVANGEN.

v

ERREWEG het grootste gedeelte
van de amateurs begaat de fout,
dat ze hun lampen te hel laten
branden. Dit moet met zorg vermeden
worden, want geen fout is op den duur zoo
fnuikend als deze. Niet alleen, dat de
signalen weer verzwakt worden, maar ook
de levensduur van de lamp wordt daardoor
aanzienlijk verkort. We moeten er aan
\|/
/

al gauw, door steeds met dezelfde lamp
te werken, welke graad van helderheid
deze moet hebben, om op haar best te
werken. Wat we moeten onthouden is,
dat er niets bij te winnen, zelfs veel bij te
verliezen, valt deze temperatuur te overschrijden. Niet alleen dat door te groote
helderheid de levensduur van een lamp
verkort wordt, maar er wordt ook gloei-

GEMEENSCHAPPELIJKE ANODE DRAAD
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Fig. 16. Een drielamps-ontvanger met gemeenschappelijken weerstand.

denken, dat het licht, dat een lamp uit
straalt, altijd verloren energie is; het heeft
geen enkel nut en is een soort „bijproduct”.
Het is bij het doorzenden van een stroom
door den gloeidraad de bedoeling dien te
verhitten, teneinde er electronen uit te
laten schieten. Maar wanneer we een
draad verhitten, gaat die bij een zekere
temperatuur gloeien (lichtgolven uitzen
den) evenals een ijzeren staaf boven een
zekere temperatuur begint te gloeien.
Er bestaat een verband tusschen de tem
peratuur van een draad en het licht, dat
uitgezonden wordt; ruwweg gesproken:
hoe heeter de draad des te helderder is hij.
In de practijk worden verschillende gra
den van helderheid ook gebruikt om tem
peraturen te bepalen. Men leert dan ook
36

stroom verspild. De amateur, die zijn vak
kent, zal de lampen zoo laag mogelijk
laten branden, waarbij ze nog goed wer
ken. Dit slaat nog speciaal op zwak
gloeiende lampen.
Een andere fout, vooral bij beginners, is,
dat zij teveel hoogspanning gebruiken.
Hier geldt hetzelfde: gebruik zoo weinig
mogelijk anodespanning. Een lamp zal in
veel gevallen beter werken op 40 volt, dan
op 80 of 100 volt. Een beginnend amateur
heeft nog wel eens de neiging, om, wan
neer hij de signaalsterkte op wil voeren,
„er meer anodespanning op te zetten”. Of
zijn eerste gedachte is den gloeidraad meer
stroom te geven. In beide gevallen is hij
goed op weg om de geluidssterkte te ver
minderen. Het kan in zeer zeldzame ge

EENIGE NUTTIGE WENKEN BIJ HET ONTVANGEN
<
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vallen voorkomen, dat een lamp een extra
hooge spanning of een extra gloeistroom
noodig heeft om op haar best te werken,
maar dat neemt toch niet weg, dat de
meeste amateurs in deze beide opzichten
hun lampen overbelasten.
Lampen worden voor drie verschillende
doeleinden gebruikt: ten eerste voor hoogfrequent versterking, ten tweede voor
gelijkrichting of detectie en ten derde
voor versterking in laagfrequent versterkers. Er zijn lampen, die voor alle doeleinden geschikt zijn; vooral in de eerste
dagen van den omroep had men met deze
lampen te doen. Tegenwoordig maken de

zoo maakt, dat anodespanning en gloeistroom voor iedere lamp apart en onafhankelijk van de andere lampen geregeld
kunnen worden. Dit beteekent, dat iedere
lamp haar eigen gloeidraad-regelweerstand
als ook haar aftakking van de anodebatterij moet hebben. Voor een amateur,
die nog een verouderde ontvanger heeft,
waar een gloeistroomweerstand voor alle
lampen gebruikt wordt, is het daarom wel
aan te raden, zijn toestel te modemiseeren,
en iedere lamp van zoo’n weerstand te
voorzien. De figuren 16 en 17 geven de schakeling aan van een toestel met gemeenschappelijken gloeidraadweerstand en
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Fig. 17. Hoe een veranderlijke negatieve roosterspanning bij een laagfrequent lamp
geschakeld wordt.
fabrikanten echter lampen, die speciaal anode-aftakking en een toestel, waar iedere
voor een van deze drie cathegorieën be lamp deze afzonderlijk heeft. Uit deze
stemd zijn. Elk van deze drie lampen teekeningen kan men zien, welke verande
vraagt een speciale behandeling wat be ringen er aangebracht moeten worden, om
treft den te gebruiken gloeistroom en de verbeteringen in te voeren.
De ontvanger van fig. 16 heeft slechts
hoogspanning, waarbij ze het beste werkt.
Zoo werken veel detectorlampen goed met één verplaatsbaar contact (gemerkt met
30 volt, terwijl laagfrequent versterker een pijltje) op de anodebatterij. De plaat
lampen 120 volt moeten hebben. En ook van iedere lamp is verbonden aan den
een lamp voor algemeen gebruik zal voor draad, waar deze plug aan zit. Hierdoor
de verschillende doeleinden, waarvoor ze krijgt iedere lamp dezelfde hoogspanning.
gebruikt wordt, verschillende spanningen Dat deze methode niet het beste uit de
lamp haalt volgt al uit het reeds mede
en gloeistroomen vragen.
Het zal thans duidelijk zijn, dat men gedeelde, dat iedere lamp voor een bepaald
met een ontvanger de beste resultaten gebruik een bepaalde spanning noodig
verkrijgt, wanneer men de verbindingen heeft. In fig. 17 is dan iedere plaat aan een
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RADIO VOOR AMATEURS
afzonderlijke plug gelegd, waardoor op de
plaat van de lamp iedere gewenschte
spanning kan worden gezet. Ook zien we
in fig. i7,dathet rooster van de derde lamp
een negatieve spanning t.o.v. den gloeidraad heeft, maar daar we aan dit onderwerp nog een afzonderlijk hoofdstuk willen
wijden, gaan we hier niet verder op in.
De verbindingen van een ontvangtoe
stel naar de batterijen moeten niet onnoodig lang gemaakt worden. Behalve dat
in elkaar verwarde draden verre van een
goeden indruk maken, wordt de ontvangst
er ook door verslechterd. Ook wordt de
kans, om bij dooreengestrengelde draden
verkeerde verbindingen te maken, aanzienlijk verhoogd. Bij batterijen moet men
hier speciale aandacht aan schenken. Men
heeft de kans een „kortsluiting” te maken,

(F

V
Fig. 18.

LI/
Een draaibare spoelhouder.

die het gevolg kan hebben, dat zij voor
goed bedorven zijn. Dus de batterij ver
bindingen kort houden. Een heel geschikte
plaats voor de batterijen is onder de tafel
en dit ziet men ook meestal toegepast,
tenzij zij in een toestel worden ingebouwd.
Het grootste gedeelte van de moderne
ontvangers wordt uitgerust met verwissel
bare spoelen. De spoelen kunnen voor ver
schillende afgestemde kringen dienst doen,
en wel: in den antenne-, den secundairen- en
denterugkoppel-kring. De energie kan van
den eenen kring in den anderen overge
bracht worden door de beide spoelen uit die
kringen met elkaar te koppelen. Ook wor
den verwisselbare spoelen wel gebruikt bij
variometer afstemming (in een vanometer zijn de beide spoelen achter elkaar
geschakeld; de totale zelfinductie van de
beide spoelen hangt dan af van de koppe38

ling tusschen beide). Wanneer men met
verwisselbare spoelen werkt, kan het
noodig zijn, dat ze omgekeerd moeten
worden. Tenzij men hiervoor een specialen
spoelhouder bezigt kan dit geschieden
door de verbindingen van een spoel te ver
wisselen. Een voorbeeld van een spoelhouder met omkeerinrichting geeft fig. 18.
Men ziet soms schema’s, waarin de
negatieve pool van de anodebatterij ver
bonden is aan de negatieve pool van den
accu, terwijl deze pool op normale manier
met het rooster van de lamp is verbonden,
Door deze schakeling wint men niets, integendeel, de spanning van de anodebatterij wordt verminderd met die van den
accu; wanneer de negatieve pool van de
anodebatterij aan de positieve van den
accu geschakeld wordt, mag men n.1.
voor de bepaling van de totale
plaatspanning de spanning van
den accu bij die van de anode
batterij optellen.
Het belang van den roosterlekweerstand die meestal onveran
derlijk is, wanneer hij gebruikt
wordt bij een detectorlamp,
wordt nog wel eens onderschat.
Voor het rooster van de detec
torlamp wordt een kleine con
densator geschakeld, zooals we
in de teekeningen ook hebben
kunnen zien. De lekweerstand
wordt nu op verschillende manieren
t.o.v. dezen condensator geschakeld. In
fig. 16 ziet men den lekweerstand, die aan
één zijde altijd aan het rooster ligt, met het
andere eind met de min. pool van den
accu verbonden. In fig. 17 is dit eind
aan de plus pool van den accu gelegd.
Slechts een proef kan uitmaken, welke van
de twee gevallen in een bepaald toestel
het beste voldoet. Ook kunnen we nog den
lekweerstand parallel aan de roostercondensator schakelen en ook deze stand moet
beproefd worden. Een goede gemiddelde
waarde van roostercondensator is 0,00025
m.F., terwijl een gemiddelde lekweerstand
2 megohm heeft. Bij een bepaalde lamp
kan men echter probeeren, wat of de
beste waarde is, zoowel van roostercon
densator als van lekweerstand, zoodat
men beide variabel kan nemen.
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EENIGE NUTTIGE WENKEN BIJ HET ONTVANGEN
De signalen kunnen ook nog verbeterd
worden door een kleinen vasten condensator parallel aan de klemmen van den eerst en transformator te schakelen. De grootte
van die condensator moet 0,002 m.F.
niet overschrijden. Een ander voorbeeld,
waarin we nog met veel succes een conden
sator kunnen gebruiken, is parallel op de
anodebatterij. Deze heeft meestal een waarde van 2 m.F. en doet alleen maar dienst
als „reservoir”. De hoofdfunctie is, de spanning van de anodebatterij zoo veel mogelijk
constant te houden en hierdoor ratelende
en suizende geluiden te onderdrukken.

De toon van een luidspreker kan men
nog al eens verbeteren door een condensator parallel te schakelen, welke condensator ongeveer 0,05 m.F. moet zijn. Deze
laatste drie genoemde condensators ziet
men in fig. 17 aangebracht,
Een ontvangtoestel moet men altijd
voorzichtig behandelen. Een schok of stoot
kan een storing veroorzaken, die niet dan
met heel veel moeite op te sporen en te
verwijderen is en in het ergste geval kan
de gloeidraad van een lamp breken. Wees
er dus voorzichtig mede!
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N.B. Daar meermalen wijziging in de golflengte wordt gebracht, verdient het aanbeveling
de desbetreffende aanwijzingen bij de programma’s te raadplegen.
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NEGATIEVE ROOSTERSPANNING.
Wat het beteekent en hoe het te verkrijgen.
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TpvIJNA iedere experimentator gei-Cbruikt in zijn ontvanger negatieve
^roosterspanning, terwijl „luistervin
ken” dit niet doen. De reden hiervan is,
dat de meesten van deze laatsten zóó wei
nig van de techniek van de radio weten,-dat
zij bevreesd worden voor iedere complica
tie van draden. Nog te veel denken zij, dat
deze manier van ontvangen moeilijk en in
gewikkeld is. In werkelijkheid bestaat er
echter geen enkel bezwaar, om negatieve
roosterspanning toe te passen op ieder
willekeurig toestel. Een kleine verande
ring in de verbindingen is natuurlijk
noodig, maar daar tegenover staat een veel
betere ontvangst, die in bijna ieder geval
zal intreden, zoodat het de moeite zeker
loont.
Zonder al te diep op de theorie van de
lamp in te gaan, moeten we er toch op
wijzen, dat iedere lamp tot op zekere
hoogte afhankelijk van haar plaats in den
ontvanger werkt. Dit wil niet zeggen, dat
het principe, waarop de werking van een
lamp berust, ineens verandert met de
plaats in het toestel, maar de lamp past
zich als het ware eenigszins aan. Bijvoor
beeld: wanneer een lamp als detector
dienst doet (onafhankelijk of het een lamp
voor algemeen dan wel of het er een is voor
speciaal gebruik), dan is een zekere roos
terstroom noodzakelijk. D.w.z. er moet
altijd een zekeren stroom van electronen
van den gloeidraad naar het rooster gaan.
Wanneer er geen roosterstroom is, zal de
lamp niet als detector werken. In het alge
meen gesproken zal de lamp beter werken
als detector, wanneer de roosterstroom
grooter is. Iedereen weet wel, dat wanneer
de gloeidraad van de lamp verhit wordt,
deze electronen afstoot. Van deze elec
tronen komen er enkele op het rooster
terecht terwijl andere tusschen de mazen
van het rooster doorgaan en op de plaat
komen. Wanneer het rooster een positieve
spanning heeft, zal het een groot aantal

electronen aantrekken die negatief ge
laden zijn. Dus, om den roosterstroom te
vergrooten kunnen we het rooster zelf een
4- spanning geven, b.v. door het aan de
+ van den gloeidraad te leggen. Evenwel
heeft de plaat, die aan de -f van de anodebatterij ligt, een veel hoogere positieve
spanning, waardoor de roosterstroom be
trekkelijk klein wordt. Door verlaging
van de anodespanning wordt dus relatief
de roosterstroom grooter, en werkt de
lamp beter als detector.
Een tweede manier om den rooster
stroom te vergrooten is dus een verlaging
van de anodespanning. Deze methode ge
bruikt men practisch meestal. Dit is ook
de reden, waarom een detectorlamp altijd
minder anodespanning noodig heeft dan
een andere lamp.
Wanneer een lamp gebruikt wordt als
laagfrequent versterker, dan is aanwezig
heid van een roosterstroom een nadeel.
Wenscht men nu een maximum geluid
sterkte met een minimum vervorming, dan
moet de roosterstroom in de laagfrequent
versterkerlampen onderdrukt worden. Dit
beteekent, dat de roosters van die lampen
niet positief geladen mogen worden. Men
bereikt dit het beste, door ze een negatieve
spanning te geven, en wel door ze aan de
negatieve pool van een kleine batterij van
elementjes te verbinden. Verschillende
lampen vragen een verschillende spanning;
sommigen hebben —3 volt noodig, terwijl
andere —9 volt moeten hebben. Indien
twee lampen van dezelfde soort gebruikt
worden in achtereenvolgende trappen van
een laagfrequent versterker, dan zal blij
ken, dat de tweede altijd meer negatieve
spanning noodig heeft dan de eerste. Het
is op grond van deze ervaring, dat men
voor iedere lamp de negatieve spanning
onafhankelijk van andere lampen regel
baar maakt.
De teekeningen geven duidelijk aan,
hoe ieder toestel, dat met een tweelamps
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PLAAT VIII.

VARIABLE AFSTEMPOELEN

Koperen glijstaaf en gSijcontact.
Let op het kleine koperen veertje,
hetwelk een goed contact niet de
spoel verzekert.

Schuif de wikkelingen dicht in
elkaar met een lucifer.

Methode van markeering der aftakkingen door middel van
lucifers ; om iedere lucifer is één enkele slag gelegd.

Het doorhalen van den draad
door de afhcchtingsgatcn.
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Grondplank en eindplankjes voor de spoel.
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laagfrequent versterker is uitgerust, ver- bedraagt ca. 1,3 volt, zoodat twee batteanderd kan worden in een versterker met rijen (= 6 elementjes) ca. 8 volt leveren,
negatieve roosterspanning, die voor ieder
We zien in de teekening ook aan iedere
der lampen regelbaar is. We
zien daar, dat de + van de
spanningsbatterij voor de roos
transformators
ters aan de — pool van de
accu is gelegd, terwijl één klem
van iederen transformator
aan een aftakking van deze
spanningsbatterij is gelegd; de
pijltjes geven aan, dat deze
verbinding te verplaatsen is.
Wanneer men werkt zonder
negatieve roosterspanning kan
men het punt S aan A en S2 aan
A
B leggen; daardoor zijn die
_
transformatorklemmen aan de batteayvoor var.neg.roosterspan.s -=y- -+
negatieve pool van de accu • Fig. 19. Schakelschema voor neg. roosterspanning.
gelegd.
De roosterbatterij bestaat uit
een aantal droge cellen, die in serie gescha- lamp een aparte spanning van de hoogkeld zijn. De bekende zaklantaarn batte- spanningsbatterij toegevoerd; met deze
rijtjes voldoen uitstekend, het aantal hier- schakeling van hoogspanning en roostervan hangt van de gebruikte lamp af. De spanning is het mogelijk het beste uit de
spanning van iedere cel van zoo'n elementj e lamp te halen.
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RADIO-YERBINDINGEN.
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De fundamenteele verschillen tusschen radiotelegrafie en radiotelefonie
worden hieronder eenvoudig uitgelegd.

w

ANNEER een draadloos bericht
van uit een zendstation wordt
uitgezonden, dan wordt dezendantenne in electrische trilling gebracht,
teneinde ethergolven te kunnen uitzenden.
Deze golven planten zich straalsgewijs
van uit de zendantenne in alle richtin
gen voort.
Men gebruikt gaarne de analogie van
een steen, die men in het water laat val
len, en waarvan de golven zich straalsge
wijs naar alle zijden verspreiden. Door de
verstoring, die de steen in het water teweeg
brengt, gaat dit op en neer, en ontstaan
er ringen, die zich naar alle zijden uitbrei
den, en met het punt, waar de steen in het
water gevallen is, als middelpunt. Wanneer
er een stukje hout in het water drijft, dan
zal dit met de golven op en neer gaan, en
is zoo geïllustreerd hoe men „watergolven”
Harmsen, Radio. 6

zou kunnen ontvangen. Watergolven gaan
echter niet in „alle” richtingen. Ze zijn
gebonden aan de oppervlakte van het
water. Radiogolven gaan echter wèl in
alle richtingen en zou men kunnen voor
stellen als een „bal”, met de antenne in
het middelpunt, welke bal steeds grooter
wordt.
Laten we veronderstellen, dat we een
zendinstallatie ter beschikking hebben,
om de antenne In trilling te brengen. Met
een schakelaar brengen we telkens, naar
goeddunken, de zendinrichting aan het
werk. Dit zou vergeleken kunnen worden
met een tumbler schakelaar, waar een
electrische lamp mee in- en uitgeschakeld
wordt. Wanneer de schakelaar ingescha
keld is, werkt de zendinstallatie en worden
er radiogolven in alle richtingen uitge
zonden. Opent men den schakelaar, dan
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houdt ook de zender op, zoodat er geen
golven meer uitgezonden worden, daar de
antenne niet meer trilt. De uitgezonden
golven wekken in een ontvangantenne
electrische trillingen op, die door middel
van een speciaal apparaat in geluid om
gezet kunnen worden. Zoolang dus de
schakelaar in staat, hoort men in den
ontvanger een zoemend geluid, dat op
houdt, wanneer men den schakelaar op
heft. Deze schakelaar of seinsleutel be
staat uit een korten horizontalen hefboom
(zie plaat XI) met aan het eene einde
een knop om vast te pakken. Deze hef
boom draait om een horizontale as door
het midden. Wanneer de sleutel neerge
drukt wordt, wordt een contact gesloten,
waardoor de zender in werking treedt en
er dus ethergolven worden uitgezonden.
Door den sleutel lang en kort neer te
drukken, (het opheffen geschiedt automa
tisch door een veer) kan men in het ont
vangstation lange en korte zoemgeluiden
te hooren geven.
Deze methode wordt gebruikt bij de
radiotelegrafie. De telegrafist drukt lang
en kort op den sleutel en de marconist op
het ontvangstation hoort dit. Verschil
lende combinaties van lange en korte ge
luiden vormen de letters van het alphabet;
ieder woord wordt dus letter voor letter
gespeld. Zoo is de a voorgesteld door een
korte zoem, gevolgd door een lange; een
b door een lange en drie korte, een c door
een lange, korte, lange en korte zoem,
enz. Alle vooraf bepaalde combinaties zou
den voor het doel geschikt zijn, maar de
onveranderlijke combinaties, die men te
genwoordig algemeen gebruikt, zijn die,
welke door Morse in de vorige eeuw zijn
samengesteld; naar hem heet deze code de
Morsecode. In de practijk noemt men de
lange en korte zoemgeluiden kortweg stre
pen en punten. Dus spreekt men van een
morse a dan heet het: punt-streep; de b:
streep-punt-punt-punt; de c: streep-puntstreep-punt, enz.
Het behoeft haast niet medegedeeld te
worden, dat de radiotelefonie op een
eenigszins ander principe berust, dan
boven beschreven is. Bij de telegrafie is
de electrische stroom, die de antenne doet
trillen, afhankelijk van den seinsleutel.
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Bij de radiotelefonie echter zijn deze
stroompjes in de antenne afhankelijk van
de geluidsgolven, door den spreker of den
zanger voortgebracht. Dus mag men zeg
gen, dat in de radiotelefonie de microfoon
de plaats inneemt van den seinsleutel bij
de radiotelegrafie; deze microfoon komt
geheel overeen met het mondstuk van een
gewone huistelefoon. Zij bestaat hoofd
zakelijk uit twee kleine plaatjes, waartusschen zich een korrelige massa van kool
bevindt. Wanneer de plaatjes samenge
drukt worden, dan wordt de koolmassa
vaster tegen elkaar geklemd en wanneer
de afstand tusschen deze plaatjes vergroot
wordt, dan komen de kleine kooldeeltjes
losser tegen elkaar te liggen. Dit zal wel
geheel duidelijk zijn. Nu is de stroom, die
in de zendantenne stroomt, afhankelijk
van den stroom, die door de koolkorrels
van de microfoon vloeit. Wanneer een
sterke stroom door de koolkorrels gaat,
gaat een sterke stroom in de antenne en
omgekeerd. Het essentieele punt is nu,
dat de stroom, die door de koolkorrels
vloeit, afhankelijk is van den graad van
samendrukking van de korrels. Hoe vaster
zij tegen elkaar geklemd worden, des te
sterker is de stroom, die er doorheen gaat
en dus wordt dan ook de antennestroom
groot er. In andere woorden uitgedrukt:
wanneer het koolpoeder is samengedrukt,
is de weerstand voor den electrischen
stroom geringer. Wanneer de samendruk
king ophoudt, wordt de weerstand voor
den stroom grooter, zoodat er een geringeren stroom doorheen vloeit.
Zooals boven uitgelegd, is de stroom, die
door de microfoon (de gekorrelde kool)
vloeit, afhankelijk van de drukking van
de geluidsgolven, die er tegenaan komen.
Wanneer de geluidsgolven van een spreker
sterk zijn, m.a.w. als het een luidklinkende
stem is, dan worden de plaatjes samenge
kneld, en een sterke stroom vloeit door
de microfoon; zijn de geluidsgolven zwak,
dus wanneer de stem zwak is, worden de
plaatjes slechts licht tegen elkaar gedrukt,
en een evenredig kleine stroom vloeit door
de kool. Als de geluidsgolven snel achter
elkaar komen (bij een hooge stem), dan
volgen de stroompjes door de microfoon
elkaar snel op; de impulsies in de antenne
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zijn dientengevolge óók snel achter elkaar.
Volgen de geluidsgolven elkaar langzaam
op (bij een lage stem), dan zullen de
stroomstootjes in de antenne in ditzelfde
langzame tempo aankomen. Iedere varia
tie, die in sterkte en in toonhoogte in het
over te brengen geluid voorkomt, heeft
een stroomvariatie in de antenne ten
gevolge. We brengen als het ware het
karakter van de stem op den stroom over,
die in de antenne trilt, of m.a.w. de fre
quentie en de grootte van den stroom in
de antenne vinden hun oorsprong in de
stem. De stroompjes in de antenne doen
den ether trillen, en waar de ethergolven
op hun beurt stroompjes in de ontvangantenne doen ontstaan, die de reproduc
tie zijn van die, welke in de zendantenne
vloeien, krijgen we dus in de ontvangantenne stroompjes die geheel het karak
ter van het over te brengen geluid dragen.
Denk er aan, dat we reeds medegedeeld
hebben, dat de stroompjes in de ontvangantenne precies overeenkomen met die in
de zendantenne, doch dat ze zwakker zijn.
De draadlooze telefonie bestaat dus hierin,
dat men geluidsgolven overzet in ether
golven; het probleem van de ontvangst
zetelt in het omzetten van de laatsten
in geluid.
Wij mogen hier aanroeren wat de „golf
lengte” en de „frequentie” d.i. de snelheid,
waarmede de golven op elkaar volgen,
beteekent. Draadlooze golven kunnen
varieeren tusschen enkele c.M. en eenige
duizenden meters. De golflengte, die de
zendstations meestal gebruiken, ligt tus
schen 500 en 10.000 M. hoewel er ook
buiten deze grenzen gewerkt wordt. Veelal
gebruiken de kleine omroepstations golven
van ca. 400 M.
De lengte van een golf wordt gemeten
tusschen de beginpunten van twee opeen
volgende golven. Wanneer we dus spreken
over de golflengte, die een bepaald station
uitzendt, dan bedoelen we daarmede den
afstand van het beginpunt van een golf
tot het beginpunt van zijn voorganger of
van de volgende golf. Er is nog een ander
belangrijk punt hierbij op te merken en
wel de snelheid, waarmede zij elkaar op
volgen in de ruimte. Dit hangt dus af van
de snelheid, waarmede de trillingen elkaar

in de antenne opvolgen. Wanneer dit snel
gebeurt, dan zullen de golven elkaar ook
snel opvolgen en wanneer deze trillingen
langzaam op elkaar volgen, dan zullen de
golven met groot ere tusschenpoozen ont
staan. Het aantal golven, dat in één secon
de voortgebracht wordt, noemt men nu
de „frequentie”. Nu bestaat er een nauw
verband tusschen golflengte en frequentie
en wel: hoe grooter de golflengte, des te
kleiner (men spreekt van lager) de fre
quentie en omgekeerd: hoe kleiner de golf
lengte, des te grooter (hooger) de frequen
tie. Dit behoeft wel een nadere verklaring.
Laten we nu een eenvoudig voorbeeld
nemen, om het verband tusschen frequen
tie en golflengte aan te toonen.
Veronderstel van de eene stad naar de
andere een rechte spoorbaan, en dat langs
die baan een weg loopt. Veronderstel ver
der, dat we genoeg treinen ter beschikking
hebben evenals een groote voorraad auto
mobielen. Op een gegeven moment komen
al die treinen uit het station rijden, alle
maal met dezelfde snelheid en den een
vlak achter den anderen. Op hetzelfde
moment beginnen ook de automobielen te
rijden, alle met dezelfde snelheid als de
treinen, en de een vlak achter de ander.
De lengte van iederen trein is 100 meter,
terwijl iedere automobiel 4 meter lang is.
Wanneer de eerste trein uit het station
gereden is, dan zijn er 25 automobielen
de garage uit gekomen. Bij den tweeden
trein komt de 26ste automobiel voor den
dag, en wanneer deze trein het station
uit is, dan zijn er 50 automobielen ver
trokken. Tegen iederen trein vertrekken
er 25 automobielen. De frequentie van het
verlaten van de garage door een automo
biel is dus 25 keer zoo groot als die voor
het verlaten van het station door een
trein. Echter is iedere trein 25 keer zoo
lang als een automobiel. Dus de verhou
ding van de frequentie en de treinlengte
is omgekeerd evenredig.
De treinen en de automobielen bewegen
zich naar het eindstation, het voorste stuk
van den eersten trein gelijk met dat van
de eerste automobiel. Wanneer de treinen
het eindstation binnenrijden en de auto
mobielen de garage, dan zal het duidelijk
zijn, dat er 25 automobielen binnenge43
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komen zijn tegen één trein. Dus de ver
houding tusschen frequentie en treinlengte bij het eindpunt is dezelfde als bij
het beginpunt.
Nu zullen we er nog een andere factor
bij nemen. Stel, de eerste trein had een
halve minuut noodig om het station te
verlaten. Wanneer de lengte van dien
trein verdubbeld werd, en de snelheid
bleef dezelfde, dan zou hij er thans één
minuut over doen. Maar nu is ook het
aantal malen van het vertrekken van de
treinen (en dus ook het aankomen aan het
eindstation) tot op de helft verminderd.
Per minuut geschiedt het thans één maal,
terwijl het in het eerste geval tweemaal in
dien tijd plaats had. Met andere woorden:
door het verdubbelen van de lengte van
de treinen is de frequentie tot op de helft
gedaald. Evengoed zou, bij een drie
voudige lengte, de frequentie tot op een
derde gebracht worden, enz.
Wanneer we in de bovenstaande analo
gie de treinen of automobielen vervangen
door de radiogolven, dan levert het thans
voor den lezer geen bezwaren meer op om
het verband tusschen golflengte en fre
quentie te begrijpen. Als de golflengte ver
groot wordt, dan neemt de frequentie af,
en omgekeerd.
Bekijken we de beeldspraak van de
treinen en de automobielen eens nauw
keuriger, dan zien we, dat deze alleen
opgaat, wanneer alle voertuigen d ezelfde snelheid hebben. Hadden de
treinen langzamer of sneller gereden dan
de automobielen, dan ging de redeneering
niet meer op; zouden de golven van ver
schillende golflengten zich met verschil
lende snelheden voortplanten, dan zou ook
het verband tusschen golflengte en fre
quentie niet bestaan. Maar dat doen
ze gelukkig niet: alle golven, onverschillig
welke golflengte, planten zich even
snel voort. Deze snelheid is buitenge
woon groot en bedraagt ongeveer 300.000
K.M. per seconde (lichtgolven, en golven
van de stralende warmte gaan met de
zelfde snelheid). Wij kunnen ons onmoge
lijk voorstellen, dat zich iets met die ge
weldige snelheid zal voortplanten; we
moeten maar tevreden zijn met de mededeeling dat het werkelijk zoo is.
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Nu denken we eens de antenne in tril
ling gebracht met een frequentie van
1.000.000 maal per seconde. Het is even
moeilijk om ons dit voor te stellen als de
snelheid van voortplanting van de radio
golven, maar men is zelfs nog in staat om
een veel hoogere frequentie te bereiken.
Aan het einde van de eerste seconde zijn
er dus 1.000.000 trillingen over een afstand
van 300.000 K.M. (— 300.000.000 meter)
verspreid. Iedere golf is dan 300 meter
lang. De golflengte krijgt men dus door
de voortplantingssnelheid door de fre
quentie te deelen. Als we nu de antenne
laten trillen met een frequentie van
500.000 (de helft van de eerste frequentie),
dan zijn er dus 500.000 golven na een
seconde uitgezonden, die over 300.000.000
meter verspreid zijn. Iedere golf is dus
600 meter lang.
Nu is een zendstation niet zoo eenvou
dig ingericht als we hier wel hebben willen
doen uit komen. De seinsleutel is niet
direct in de antenne geschakeld. Dat zou
veel te veel gevaren voor het bedienend
personeel opleveren, daar de spanning hier
heel hoog is. De seinsleutel werkt op een
z.g. relais, dit is een apparaat, dat door
een klein stroompje van een laagspanningsbatterij in werking wordt gesteld en
hierdoor wordt een zwaardere stroom van
hooge spanning gesloten. Ook zet men
dit relais niet in de antenne; men past heel
ingewikkelde schakelingen toe, waardoor
het rendement van een zender zoo hoog
mogelijk opgevoerd wordt. Men zal b.v.
niet voortdurend trillingen opwekken, en
die op het moment van seinen in de an
tenne laten vloeien. Men laat integendeel
de antenne voortdurend aan den zender
verbonden, maar wekt de trillingen op,
wanneer men een streep of een punt wil
overbrengen. Evenwel bestaan er ook
andere systemen, waar men de machine
wel voortdurend laat werken en aan de
antenne gekoppeld laat. Wil men echter
een teeken overbrengen, dan wordt door
het neerdrukken van den sleutel de golf
lengte veranderd, waardoor het afge
stemde station het teeken ontvangt. De
eerste methode gebruikt men bij de z.g.
gedempte zenders terwijl men de laatste
aantreft bij zeer veel ongedempte zenders.
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AFSTEMSPOELEN EN VOLLEDIGE
AANWIJZINGEN, HOE WE KRISTALTOESTELLEN SAMENSTELLEN.
t^EN
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van de meest gebruikte afstem1-4 spoelen is de spoel met een glijcontact, waarmede men de op te
vangen golflengte verandert. Dit is aangegeven in fig. 20. Een draadspoel is tusschen twee eindplankjes bevestigd, welke
KOP EPEN STAAF

K

QLYCONTACT

A

Het winden van de spoel.

• - STEUNPLANK

De afstemspoelen kun
nen we van verschillende
draadsoorten en verschil
lende
kokerdiameters
maken. De golflengte, die
SPOEL
[_
met een bepaalden koker
Fig. 20. Hoe men een spoel met glijcontact monteert.
is te bereiken, hangt af
van de draaddikte en dus
op een houten grondplaat gemonteerd van het aantal windingen op den koker,
worden. Boven de spoel vormt een geel- De afmetingen, die we hieronder van een
koperen staaf een verbinding tusschen de spoel geven, zijn zoodanig, dat met iedere
beide eindplanken. Over deze staaf glijdt amateurantenne de omroepstations zoowel
een glij contact, en maakt contact met de als schepen en kleine zenders op het vaste
windingen op de spoel. We maken eerst land ontvangen kunnen worden. De koker
van hout een paar eindplanken, 15 x 15 is ca. 20 c.M. lang, 10 c.M. in diameter
c.M. en ca. 1 c.M. dik. Voor de grondplank en omwonden met geëmailleerd draad van
nemen we wat dikker hout, ca. 1,5 c.M. 0,6 m.M. dikte.
Een goede grootte van grondplank is
We beginnen met twee kleine gaatjes
25 X 35 c.M.; hierop zullen we nog ruimte te boren, ca. 1 c.M. uit elkaar en aan den
hebben om het kristal naast de spoel
ï<\
te monteeren. Twee latten van 2,5
\
150
•«
c.M. in het vierkant worden langs de
25 c.M. zijde van de plank geschroefd,
\ v; '•>:
waardoor deze vrij van de tafel komt
\ \y3-U
te liggen en de verbindingsdraden
\
\
er onderdoor gehaald kunnen wor
den. We stellen nu een van die zijv\
(io
36
plankjes op zooals in fig. 21 is te zien
en houden het door een hoekig om
*
v
gebogen stuk metaal (geen ijzer) vast.
Het tweede plankje komt dan in den
23,WöW*vr-'\1
gestippelden stand te staan, wanneer
de spoel gemonteerd wordt. Als de pjg 21 Hoe de steunplankjes op de grondplank
spoel gewonden is, plaatsen we m de
gemonteerd worden.
STEUNPLANK ~
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X

einden juistpassende houten schijven. Een
paar schroeven, die door het karton in
het hout gedraaid worden, houden die
schijven op hun plaats. Om de spoel te
bevestigen aan de eindplankjes, schroeven
we deze aan de houten schijven vast.
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rand van den koker, zooals in fig. 22 is
te zien. Door den draad, die om den koker
gewonden moet worden, hier een paar
maal door te halen, wordt deze voldoende
vastgehecht om bij het wikkelen er niet
meer doorheen te süppen. Een eind draad
van ca. 30 c.M. laten we buiten de gaten
uitsteken. Nu begint het eigenlijke win
den. Dit gaat het gemakkelijkst met be
hulp van een tweede persoon, die den
draad van de klos, waarop hij gewonden
is, laat vieren. Houdt den kartonnen
koker aan beide einden vast en laat hem
langzaam ronddraaien. Wanneer de draad
om den koker loopt, moet er voor ge
zorgd worden, dat de eene winding vlak
naast de andere komt te liggen. Dit kan
nog vergemakkelijkt worden, door den
koker onder een zekeren hoek te houden.
De helpende persoon moet er voor zorgen,
dat de draad nooit slap komt te hangen;
hij moet gedurende het winden zelfs
tamelijk strak gespannen staan. Om er
zeker van te zijn, dat iedere winding
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Fig. 22. Gaatjes geboord aan het einde van
den kartonnen koker, om den draad in vast
te maken.
precies naast de andere komt te liggen,
kunnen we na telkens ca. een halve centi
meter volgewikkeld te hebben, de ge
legde windingen met behulp van een
houtje opschuiven. We winden zoo door,
totdat we de gaatjes aan het andere eind
van de spoel bereikt hebben. Hier halen
we ook den draad eenige malen door en
laten het einde binnen in de spoel zitten.
Deze is thans klaar om tusschen de eindplankjes vastgezet te worden.
Voor we de spoel voor goed vast zetten,
boren we nog een gaatje in de grondplank
onder de plaats, waar het losse eind draad
van ca. 30 c.M. uit de spoel komt en
trekken dit hierdoor. Staat de spoel vast,
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Fig. 23. Opstelling en verbindingen van een kristalontvanger model A.
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dan wordt ook de koperen staaf met het
glijcontact aangebracht. Het eind, waar
de klem op komt te zitten, ligt tegenover
het spoeleind met het los bijhangende stuk.

men, terwijl we ook de tweede telefoonklem aan den detector verbinden. Tenslotte leggen we nog een draad van de
tweede klem van den detector naar de
antenneklem, waardoor het toestel klaar is.
^-t-\ o
De emaille isolatie moet nog ver
wijderd worden op de plaats, waar
de glijder contact met de windingen
zal maken. Men kan dit vrij ge
makkelijk verkrijgen door het ghjcontact
heen en weer te schuiven
,« e
terwijl het met een flinken druk
op de windingen rust.
\
De lek, die er door montage op
\ hout kan ontstaan kunnen we op_\ heffen door de klemmen van het
-i— hout te isoleeren met behulp van
^— isolatiehulzen. Deze kan men bij een
Fig. 24. Glijspoel en kristaldetector gemonteerd, en klaar handelaar in radioartikelen vervoor ontvangst. Alle verbindingen zijn onder de grond- krilgen (zie fig 25)
plank doorgekaald.
verbindingen, 'die we gemaakt
Hoe de onderdeden ook op een grond- hebben door de draden onder de schroeven
plank geplaatst worden, ze moeten altijd en moeren te klemmen, en die gemakkelijk
verbonden worden zooals is aangegeven losgenomen kunnen worden, kan men in
in fig. 23, welke een kristal ontvanger vol- een permanente verbinding doen overgens het model A voorstelt. De wijze, gaan, door deze te soldeeren. Doch het is
waarop spoel, detector en telefoon hier raadzaam zich er eerst van te overtuigen,
gemonteerd zijn is heel doelmatig. De of het toestel werkt,
antenne en aardkiem zijn ieder in een
De aftakspoel.
hoek, achter op de plank, aangebracht.
Vooraan, links, is de kristaldetector ge
Een tweede type van veranderlijke afzet, terwijl rechts de telefoonklemmen
staan. Alle verbindingen zijn onder de stemspoel kunnen we verkrijgen door van
plank gemaakt, zooals door de gestippelde verschillende punten aftakkingen te ma
lijnen is aangegeven. Het losse spoeleind ken naar een rij van contacten op de
is aan de antenneklem verbonden. Vanaf grondplank. Wanneer de arm van de
schakelaar over deze contacten glijdt,
fflllflll 11 PlIHijl
wordt een verschillend aantal windingen
KLEM
in het circuit opgenomen, waardoor we op
EBONIETEN BUSJE
diverse golflengten afstemmen kunnen.
1
GRONDPLANK
Fig. 26 geeft het principe van deze spoelen
aan. De spoel kan tusschen twee zijplan
ken bevestigd worden precies zoo als de
spoel met een glij contact. Daar de ver
binding met de spoel over de contacten
EBONIETEN BUSJE
geschiedt, hebben we hier geen glijstaaf
Fig. 25. Hoe men een klem van de grondplank met glijder noodig. De verbinding tus
isoleert door een ebonieten busje.
schen contact en spoel wordt gevormd
het klemmetje op de glijstaaf gaat een door een gewoon stukje draad. Plaatsen
draad door een gaatje in de grondplank we den contactarm op het eerste contact
onder door naar de aardkiem van het links, dan is de heele spoel tusschen an
toestel. Een andere draad gaat van deze tenne en aarde ingeschakeld. Wanneer we
aardkiem naar een van de telefoonklem- den arm naar rechts bewegen worden
\
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deelen van de spoel uitgescha
keld, terwijl op het allerlaatste
contact rechts de spoel heelemaal is uitgeschakeld. De con
tacten en den arm kunnen we in
een winkel voor radio onderdeelen koopen. Met dit soort
spoelen kunnen we natuurlijk
niet zoo fijn afstemmen als met
AFTAK
AFTAK
de glijcontactspoelen; bij de
DRADEN
DRADEN
laatste schakelden we winding
voor winding af terwijl er nu
KOPEREN1
vele tegelijk bij of af gaan. Hoe
* ARM
meer contacten of we hebben,
SCHAKEL
des te fijner is de afstemming.
KNOP
NAAR ANTENNE
Wanneer we een spoel met
NAAR AARDE
aftakkingen gaan maken, dan
26.
Het
principe
van
een
spoel
met
aftakkingen en
Fig.
moeten we weer beginnen met
hoe men ze gebruikt.
de gaatjes in den koker te boren,
teneinde daar den draad door te kunnen een enkele maal om een lucifer, draaien
halen. Daarna gaan we wikkelen, zooals deze twee slagen rond en gaan daarna
we dat beschreven hebben bij de spoel verder. We herhalen dit iederen keer, dat
met het glijcontact. Wanneer we 1,5 c.M. 1,5 c.M. van de spoel gewikkeld is. Tengewikkeld hebben, draaien we den draad slotte bevestigen we den draad weer door
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Stand van verschillende onderdeden in een vierlamps ontvanger, vóór het maken
van de verbindingen. De ebonieten frontplaat is boven op de kast gezet. Let
op de batterij klem men in den achterwand van de kast.

“ Amplion ” Luidspreker.”
Deze luidsprekers zvn door ons lieele land
bekend.
Zy worden in verschillende
uitvoeringen en binnen ieders bereik aan
de markt gebracht. Door een verstel
bare trilplaat is de geluidssterkte wel tot
een maximum opgevoerd.
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AFSTEMSPOELEN VOOR KRISTALONTVANGERS
de gaatjes aan het eind en laten er ca.
30 c.M. aan zitten. De lucifers geven nu
de punten aan, waar we de aftakkingen
moeten maken. We verwijderen den lucifer
door hem voorzichtig door te breken en
zonder de winding, waar de aftakking aan
bevestigd moet worden, losser te maken.
Het emaille wordt van de lus, die om den
lucifer gezeten heeft, afgekrabt en door dit
lusje wordt een draad gestoken, die er om
gedraaid en gesoldeerd wordt. Het spreekt
natuurlijk van zelf, dat we ook de isolatie
aan het eind van het aftakdraadje, dat
door het lusje gaat, wegnemen.
We monteeren nu de spoel op een grond
plank, zooals we reeds eerder beschreven
hebben. In deze plank worden gaatjes

1

Fig. 28. Variometer met verschuifbare spoelen.
geboord voor de contacten en wel evenveel
als we draadeinden hebben. In fig. 27 zien
we alle verbindingen voor een toestel,
model B. De contacten worden door de
grondplank geschroefd en de draden aan
de onderzijde van de plank onder moertjes
geklemd. De contactarm wordt op gelijke
wijze gemonteerd.
Voor de spoelen van model A en B
kunnen we hetzelfde soort draad gebrui
ken. Daar spoel B niet zoo fijn te regelen
is, kunnen we nog een extra spoel maken
met evenveel windingen als er tusschen
twee aftakkingen liggen. Iedere winding
geven we een aftakking en zoo wordt deze
spoel een aftakspoel in het klein. Wanneer
we nu op een grootere grondplank ook
nog deze spoel met contacten en contact
arm monteeren, en die spoel precies zoo
Harmsen, Radio. 7

tusschen antenneklem en contactarm van
de hoofdspoel aansluiten als de hoofdspoel
tusschen antenne en aardkiem, dan kun
nen we even fijn afstemmen als met de
spoel met een glijcontact. Ook kunnen we
een combinatie maken van een spoel met
glijcontact, waarbij we de antenne-klem
aan een eind van de spoel verbinden en
de koperen glijstaaf aan den schakelarm.
We kunnen nu grof afstemmen met de
eene spoel en bijregelen met de andere.
De schuif-variometer.
Een derde vorm van veranderlijke afstemspoel staat bekend onder den naam
van schuif variometer. Deze bestaat uit
twee afzonderlijke spoelen, die in serie
geschakeld zijn. Eén eind van de eene
spoel is verbonden aan één eind van de
andere, waardoor er nog twee einden (van
iedere spoel één) overblijven, om de an
tenne en de aarde aan te bevestigen. Een
en ander is voorgesteld in fig. 28. Het af
stemmen geschiedt nu door de buitenste
spoel over de andere te schuiven. Draad
met dubbele katoenomspinning is ge
schikter voor het doel dan emaille draad.
De afmetingen van een variometer ont
vanger van het model C (fig. 29) zijn als
volgt: de langste van de kartonnen kokers
is 7,5 c.M. in doorsnede en 12,5 c.M. lang,
waarop 40 windingen dubbel katoen om
sponnen draad van 0,6 m.M. doorsnede
liggen. De buitenste ring is 8 c.M. in door
snede (inwendig) en 3,5 c.M. lang, waarop
30 windingen van hetzelfde draad liggen.
De onderlinge stand van deze spoelen be
paalt nu de afstemming. Wanneer we de
signalen dus niet hooren als de spoelen
over elkaar geschoven zijn, noch wanneer
we de spoelen van elkaar af schuiven, dan
kunnen we het probeeren door de ver
schuifbare spoel om te draaien (en de ver
bindingen zoo te laten!). De definitieve
montage van de spoel moet niet plaats
hebben, voor dat we deze proef gedaan
hebben.
De draaibare variometer.
Een bekend type variometer zien we
nog op plaat No. 3 waarvan fig. 30
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Fig. 29. Opstelling en verbindingen van een kristaltoestel model C.

eenige details geeft. Iedere spoel wordt onderlegschijfje«den afstand tusschen de
gewikkeld in twee afdeelingen. De ruimte spoelen op de juiste waarde. Zooals ook
tusschen deze gedeelten bedraagt ca. 6
m.M. teneinde plaats te geven aan de twee
asjes, die de spoelen aan elkaar verbinden
^ KOPEREN A5
en welke de wikkeling niet mogen be
schadigen. Geschikte afmetingen voor een
%
dergelijke variometer zijn de volgende:
een buitenspoel van 10 c.M. doorsnede en
HOEREN
7,5 c.M. lengte, draagt twee spoelen van
ieder 30 windingen, draaddikte 0,5 m.M.
V
en dubbel katoen omsponnen. De bin
nenste spoel heeft een doorsnede van 8
1 1M
c.M. en is 3,5 c.M. lang, waarop 20 win
dingen van hetzelfde draad gelegd zijn.
\ KLEM' ^
A
Een as, waaraan de ebonieten knop is
A
bevestigd, past ruim in den buitensten
§
koker en is met een paar moeren vast aan
de binnenste spoel bevestigd. De onderste
as kan of vast aan de binnenste spoel en
STELPLAATJE'
ruim door de buitenste (zooals in fig. 30
' MOEA EN
KOPEREN ASCONTRA HOER
is uitgevoerd) óf kan vast aan de buitenste
en los in de binnenste spoel gemaakt wor Fig. 30. Opstelling van een variometer met^>
draaibare spoelen.
den. In beide gevallen houdt een metalen
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HOE MEN EEN ONTVANGER AFSTEMT
bij den schuifvariometermoet een eind van
de eene spoel aan een van de andere be
vestigd worden. Dit kan men o.a. doen,
door de draadeinden van de binnenste
spoel aan ck? asjes te verbinden met een
extra moer, en ook een van de einden
van de buitenste spoel aan een as te
klemmen.
Bij het monteeren moeten we er op
letten, dat er genoeg ruimte is, om

de binnenste spoel te kunnen draaien.
We kunnen den variometerin een kastje
inbouwen of op een grondplank monteeren. Wanneer we dit laatste doen, dan
moet de onderste as in de buitenste spoel
vastgezet worden en we kunnen dan het
uitstekende deel, net als een klem, in de
plank vastzetten. De verbindingen zijn
verder precies hetzelfde als we reeds bij
den schuif-variometer gezien hebben.
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HOE MEN EEN ONTVANGER
AFSTEMT.
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*"■—|~ET afstemmen van een ontvanger
I—I schijnt zoo eenvoudig, dat de meeste
-I—■- amateurs er niet veel aandacht aan
schenken. Wanneer het ook niets anders is,
dan het ontvangen van de signalen, dan
kan men dat op verschillende manieren
bereiken. De voor instelling gebruikte
knoppen, kunnen verzet worden, totdat
de teekens doorkomen en worden daarna
nog wat bijgesteld, teneinde deze zoo hard
mogelijk te krijgen. Deze luk-raak metho
de van afstemmen kan men gebruiken
voor eenvoudige ontvangers, maar zoodra
men een meerlamps toestel heeft, zal men
meer systhematisch te werk moeten gaan.
Een meerlamps ontvanger met afgestemde
anodekring en terugkoppeling op de an
tenne moet men alsvolgt afstemmen: in
de eerste plaats moet de terugkoppelspoel
zoo los mogelijk van de antenne gemaakt
worden. Dit doet men, door deze spoelen
loodrecht op elkaar te zetten. Daarna ver
draait men den antenne afstemcondensator totdat de signalen zwak doorkomen.
Deze worden daarna op maximale sterkte
gebracht, door den condensator van de
anodeketen af te stemmen; dan verdraait
men den antenne condensator weer een
paar graden naar links of naar rechts en
stemt de anodeketen door middel van den
condensator nogmaals bij. Wanneer het
geluid thans sterker is dan voorheen, dan

moeten we dit nogmaals herhalen. Is het
geluid daarentegen zwakker geworden,
dan duidt dit aan, dat we den antenne
condensator in de verkeerde richting ge
draaid hebben. We moeten dan naar den
anderen kant draaien en zoo de teekens tot
maximale sterkte opvoeren. Wanneer we
dit bereikt hebben, zal een verder draaien
van de condensator de teekens verzwak
ken. Nu kunnen we met de terugkoppe
ling gaan werken. We draaien deze spoel
een beetje dichter bij de antenne spoel.
Vooral moeten we oppassen, dat de ont
vanger niet gaat genereeren. Door dit
verstellen van de terugkoppeling zal de
afstemming niet meer juist zijn en we
moeten met den condensatoren weer bij stemmen. Op deze manier, dus stapje voor
stapje, kunnen we de teekens op hun
maximale sterkte brengen. Wanneer we
geoefend zijn, kan deze manier van af
stemmen in een minuut gedaan worden.
Vergeet niet, wanneer we eenmaal de
afstemming gevonden hebben, de spoelnummers in den stand van de conden
satoren op een bij den ontvanger liggende
kaart te noteeren, zoodat we later onmid
dellijk op het gewenschte station kunnen
instellen. Dit kan men dan nog doen, vóór
dat de lampen ontstoken worden, zoodat
er geen kans meer bestaat, Uw buren te
hinderen.
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DE JUISTE CONDENSATOR OP DE
JUISTE PLAATS.
EINIG onderwerpen van de radio
zijn meer verwarrend voor den
niet technischen amateur dan het
gebruik van condensatoren in een ontvangstation. De amateur weet, dat hij
met den condensator afstemt op de verschillende signalen. De condensator is
waarschijnlijk ook het eerste instrument,
dat hem door den handelaar, die het toestel verkoopt, gewezen wordt.

satoren te bereiken zijn. probeert. Algemeen kan men zeggen, dat vervormingsvrije ontvangst slechts verkregen kan
worden door nauwkeurig den juisten condensator op verschillende punten van den
ontvanger te probeeren. Een van de meest
voorkomende redenen van vervormingisde
aanwezigheid van ongewenschte stroomen
in afstemspoelen of transformatoren, on
derdeelen, die in iederen ontvanger voor-
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Fig. 31. Dit schema laat zien, hoe men op acht verschillende wijzen een condensator kan
gebruiken.
Op een zekeren dag openbaart er zich
een storing; inplaats van muziek hoort
men niet anders dan gekraak. De amateur vraagt aan een vriend, misschien
wel een die experimenteert, om raad, en
deze spreekt van: anodecondensator,
roostercondensator, terugkoppelcondensator, afvlakcondensator enz. Iedere amateur zal een periode meemaken, waarin hij
stuit op al deze mogelijkheden van het
gebruik van condensatoren. Deze onderdeelen zijn dus niet zoo eenvoudig als de
verkooper van het toestel wel wilde laten
voorkomen. Ze kunnen heel andere functies verrichten dan het eenvoudige afstemmen van een antenne.
Het beste wat er uit een ontvanger te
halen is, kan slechts die amateur bereiken,
die alle mogelijkheden, die er met conden52

komen. Wanneer deze ongewenschte stroomen zich handhaven en in de luidspreker
komen, dan krijgen we hierdoor de vervorming; zij kunnen echter door condensatoren van passende grootten verwijderd
worden.
De teekening geeft 8 condensatoren aan
in een vierlamps ontvanger, bevattende
een hoogfrequent en een detector lamp,
benevens twee laagfrequent versterker
lampen. Dit toestel stelt niet het beste
voor, dat we met vier lampen kunnen bereiken, maar het is alléén samengesteld
om de plaatsen, waarin condensatoren
gebruikt kunnen worden, goed te doen
uitkomen.
Condensator No. 1 is de afstemcondensator voor de antenne, die met de afstemspoel in serie geschakeld is. Dit is altijd
r
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een variabele condensator en de maxi „gelijkricht”. Nu bestaat het gelijkrichten
male waarde in dezen stand moet niet daarin, dat van de hoogfrequente stroom
boven o,ooi m.F. liggen. Soms is het ech pjes laagfrequente (d.w.z. van hoorbare
ter noodzakelijk om de antenne afstem- frequentie) stroompjes gemaakt worden.
condensator parallel aan de afstemspoel De detectorlamp behoort dus alleen laag
te leggen; een passende waarde is dan frequente stroompjes aan de derde lamp
0,0005 m.F. Wanneer de ontvanger is door te geven. Nu zetten de hoogfrequente
uitgerust met serie-parallel schakelaar, stroompjes zich gedeeltelijk door de de
dan doen we het beste, een condensator tectorlamp voort, die daarna zullen trach
van 0,001 m.F. te nemen.
ten door de primaire wikkeling van den
In dit schema is de antenne inductief transformator te gaan, die tusschen de
gekoppeld met het rooster van de eerste detector en de eerste laagfrequent lamp
lamp, hetgeen men gaarne doet om de geschakeld is. Deze stroompjes nu kunnen
selectiviteit van het toestel te vergrooten. door condensator 6 loopen, die ze dus
We moeten daarom een tweede conden buiten den transformator om leidt en ze zet
sator gebruiken om de roosterkring van ten zich niet in de derde lamp voort. We
die lamp af te stemmen. Dezen condensator zien dan ook, dat deze condensator
neme men liever niet boven 0,0005 m.F. parallel aan de primaire wikkeling van
We zien dat de anode kring van deze lamp den transformator geplaatst is. De conden
is afgestemd, welke afstemming we ver sator biedt aan de hoogfrequente stroom
krijgen met een honigraatspoel en een con pjes een veel gemakkelijker weg dan
densator van i 0,0005 m.F. De drie spoe de primaire transformator wikkeling;
len worden op denzelfden spoelhouder ge wanneer die condensator een passende
monteerd, en er ontstaat op die manier waarde bezit zullen de laagfrequente
een terugkoppeling op de antennespoel. stroompjes er niet doorheen gaan. Dus
De condensatoren 1, 2, 3 en 4 zijn dus krijgen we hier een scheiding van hoog- en
laagfrequente stroomen. De meest pas
vanzelfsprekend variabel.
Condensator 5 staat bekend onder den sende waarde van dezen condensator is
naam van „roostercondensator” en is een 0,002 m.F.
Condensator No. 7 is een afvlak con
van de belangrijkste deelen van den ont
vanger, want hiervan hangt de werking densator, waardoor de toon van den luid
van de detectorlamp af. Veelal schakelt spreker veranderd kan worden. De meest
men aan dezen condensator nog een lek- passende capaciteit ligt tusschen 0,03
weerstand parallel, welke eigenlijk mèt en 0,06 m.F.
Condensator No. 8 is een condensator
den condensator de werking van de detec
torlamp bepalen. De beste waarde van die als reservoir voor de anode batterij
een roostercondensator zou men bij een dient. Het doel is, alle plotselinge ver
bepaalde lamp moeten probeeren. De anderingen, die er zich voor doen in de
waarde ligt gewoonlijk tusschen 0,00025 spanning van de anodebatterij, af te
en 0,0003 m.F. Bijna alle amateurs ge vlakken. Zij doet eenigszins dienst als
bruiken hiervoor een vaste condensator, buffer, en houdt de spanning aan de pla
hoewel enkelen een variabele condensator ten van de lampen constant. Ze helpt ook
prefereeren, teneinde op de beste werking terugkoppeling van de eene lamp op de
van de detectorlamp in te kunnen stellen. andere tegen te gaan, welke neiging tus
De eerste lamp versterkt de hoog schen lampen, die allen op dezelfde anode
frequente stroomen, die door de antenne batterij zijn aangesloten, bestaat. Een
in de roosterkring van die lamp worden vaste condensator van 1 tot 2 m.F. is
geïnduceerd. Deze hoogfrequente stroo voor dit doel heel geschikt.
men gaan naar de tweede lamp, die ze
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HERSTELLING VAN EEN
DROGE BATTERIJ.
Hoe men een uitgewerkte cel uitschakelt.
AAST de accumulator of droge batterij hebben we nog een anodebatterij noodig om met een radiotoestel te kunnen werken. Deze batterijen
bestaan meestal uit een aantal droge

t

I

*,

len uitdroogt. Deze eene droge cel maakt,
dat er heelemaal geen stroom door de batterij geleverd kan worden, ondanks de goede
andere cellen. Het repareeren bestaat nu
in het uitschakelen van die eene cel. Ieder
van de cellen heeft twee polen: meestal
zijn deze in een isolatiemassa in gegoten,
maar steken er de huisjes voor een plug
nog buiten uit. Wanneer de polen ge
makkelijk toegankelijk zijn, is het heel
eenvoudig om een paar verbindingen los
te nemen en een andere te maken (zie
fig. 32). Indien de klemmen ingegoten zijn,
is het het beste om de betreffende cel
heelemaal kort te sluiten. Dit doet men
door een stukje draad klemmend in de huls
te steken en met het andere huisje, waartusschen de cel ligt, te verbinden (fig. 33).
Bij het opsporen van een defecte cel gaat
men alsvolgt te werk: met een voltmeter
worden alle elementjes, stuk voor stuk,
en te beginnen aan het eene eind van de
batterij, opgemeten. De spanning van
* Fig. 32. Hoe men een uitgewerkte cel uit
schakelt.
een cel zal ca. 1,3 volt bedragen. Wijst de
voltmeter
de halve spanning aan, zoo
elementjes. Zij kunnen niet worden opge
doet
men
het
beste deze vast maar kort
laden en moeten vernieuwd worden, als
zij uitgeput zijn. Daar van deze elementjes te sluiten, daar zij het toch niet lang meer
maar een heel klein stroompje ge
W+
vraagd wordt gaan ze bij behoor
lijke behandeling eenige maanden
mee. Ook kunnen we anodebat terij en krijgen van kleine ac
cumulatoren, die wel op-geladen
kunnen worden. Deze accumula
toren hebben voordeelen boven
de gewone anodebatterijen maar
vereischen veel toezicht en het
laden is iets, waarvoor vakkennis
noodig is.
Fig. 33. Hoe men een uitgewerkte cel kortsluit.
Een gewone hoogspanningsbatterij bestaat uit vele droge cellen en de fout, zal uithouden en de ontvangst er door
die het eerst optreedt, is, dat een van de cel- verslechterd zal worden.
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BEHANDELING VAN
ACCUMULATOREN.
Aanwijzingen voor het gebruik, onderzoek en lading van accumulatoren.
\ E batterijen van een lampontvanger
1 moeten voortdurend in goeden staat
verkeeren, wil men er op kunnen
vertrouwen. Veelal gebruikt men een
accumulator om den gloeidraad tot gloeien
te brengen. Deze accumulatoren zijn zeer
duur, maar met een goede behandeling
kunnen ze jaren mee gaan. Ze bestaan uit
een aantal loodplaten, die in een vat met
zwavelzuur zijn gedompeld. Dit vat is
meestal van een doorschijnende stof (glas
of celluloid) gemaakt, teneinde gemakke
lijk het inwendige van een batterij te
kunnen inspecteeren. Voor dat we een accu
kunnen gebruiken, moet zij opgeladen
worden door den stroom van een andere
electriciteitsbron, b.v. een dynamo. De
accu neemt als het ware dien stroom op,
die, op ieder gewenscht oogenblik en bij
gedeelten, weer teruggegeven kan worden.
Dit geschiedt dus telkens, wanneer we
den ontvanger inschakelen.
Wanneer we een accu zonder zuur heb
ben gekocht, dan moet dit er door den
persoon, die voor de lading er van zorgt,
in gedaan worden. Hiervoor is het gewone
handelszwavelzuur niet geschikt, daar
hierin verontreinigingen voorkomen, die
de accu vernielen. Men kan bij iederen
drogist of apotheker chemisch zuiver
zwavelzuur krijgen, hetgeen hij voor U op
de gewenschte sterkte brengt. Wilt ge
het zelf doen, dan moet voor de verdun
ning uitsluitend gedistilleerd water ge
bruikt worden (het geconcentreerde zwa
velzuur is een uiterst gevaarlijke vloeistof
en ge kunt het verdunnen beter aan een
vakkundige overlaten!). Wanneer een
accu eenigen tijd in gebruik is, zal de
hoeveelheid vloeistof afnemen. Dit is het
gevolg van het verdampen van het water.
Bij het laden gaat met de uiterst fijne
druppeltjes, die door het opborrelende gas
ontstaan, ook wel een geringe hoeveelheid
I

zuur verloren, maar dat is zóó weinig,
dat men er geen rekening mede behoeft
te houden. Men vult dus gewoonlijk het
verdampte water met gedistilleerd water
aan en kijkt eens per jaar, of het noodig is,
zuur bij te voegen.
Tenzij dat ge geheel op de hoogte zijt
en er de inrichting voor hebt, accumula
toren te laden, kunt ge dit beter aan een
laadstation overgeven. Toch is het goed,
zich zoo veel mogelijk met de behandeling
van een accu op de hoogte te stellen. Van
tijd tot tijd is het goed, het soortelijk ge
wicht van het zuur eens vast te stellen,
hetgeen men met behulp van een zuurweger doet. Deze is op plaat No. XI afgebeeld. In de glazenbuis waar bovenop
een bal en onderaan een rubberslang zit,
wordt het zuur opgezogen. In deze glazen
buis bevindt zich de drijver. Deze zakt
in de opgezogen vloeistof, afhankelijk van
de sterkte hiervan. Men meet het beste
na de lading van den accu; de sterkte is
voor dit moment meestal aangegeven en
varieert bij de verschillende fabrikaten.
Tijdens de ontlading daalt de zuursterkte
weer. Andere typen zuurwegers hebben
meerdere kleine drijverij es; de onderlinge
stand van deze geeft aan, wanneer het
zuur op juiste sterkte is.
Een tweede noodzakelijk instrument is
een kleine voltmeter. Deze dient om de
spanning van een accu te meten. Een
accu voor radiogebruik kan bestaan uit
i, 2 of 3 cellen; bij elke cel daalt de span
ning tijdens het gebruik. Men moet echter
zorg dragen, dat de spanning nimmer
onder 1,8 volt per cel daalt. Door eenmaal
de spanning beneden deze waarde te laten
zakken, kan een accu voorgoed bedorven
worden. Het is niet mogelijk om dit te
controleeren zonder voltmeter. Wanneer
de spanning van 1.8 volt is bereikt, moet
de accu ook onmiddellijk weer worden op55
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geladen. Nooit mag een ontladen accu
langer in dezen ontladen toestand staan
dan strikt noodzakelijk is. De voltmeters
kan men in alle winkels voor electrische
benoodigdheden krijgen. Men meet de
spanning, door de klemmen van den voltmeter aan de klemmen van den accu aan
te sluiten. Een beweegbare wijzer geeft
dan de spanning van de te meten cel aan.
Men moet echter de spanning meten, wan
neer de volle stroom, die de accu mag
geven er aan onttrokken wordt; deze staat
op iedere batterij vermeld. Wanneer de
spanning van den accu sneller gaat dalen
en men dit aan het branden van de lampen
kan merken, dan is dit een teeken, dat
de spanning van 1,8 volt reeds is bereikt.
In het begin van de ontlading daalt de
spanning n.1. zoo weinig, dat het niet aan
het branden van de lampen is waar te
nemen. Maar na de ontlading tot 1,8 volt
daalt deze sneller en is dit een teeken, dat
de accu ontladen is. Dit gevaar voorkomt
men door een voltmeter.
Wanneer een accu niet in gebruik is, is
het toch goed, dezen van tijd tot tijd te
laten laden, zoo ongeveer eens in de twee
maanden. Gaat ge voor langen tijd van
huis, dan doet ge beter de accu aan iemand
te geven, die geregeld op de oplading let,
maar laat haar niet thuis aan haar i0t over.

Er kunnen wel maatregelen getroffen
worden, dat een accu kan worden „op
geborgen” maar deze moeten door een
vakman gedaan worden; zelfs is het beter
dit niet bij een gewone laadinrichting te
laten doen, doch bij een reparatie inrich
ting voor accumulatoren.
Wanneer men geconcentreerd zwavel
zuur op de gewenschte sterkte brengt,
teneinde dit in den accu te doen, dan moet
ge niet het gedistilleerd water bij het
zwavelzuur gieten, doch het zuur bij het
gedistilleerde water. Men heeft anders
kans van „spatten” van het zuur, waarbij
gezicht (oogen!) en handen gevaar loopen,
met dit vocht in aanraking te komen.
Tijdens dit verdunnen ontwikkelt zich
een groote warmte, waarmede men reke
ning dient te houden en het verdunde
zuur moet eerst behoorlijk afkoelen, alvo
rens het in den accu gegoten mag worden.
Als vat, waarin men dit verdunnen kan
uitvoeren dient men een glazen of looden
beker te nemen, alle andere stoffen worden
door het zuur aangetast en dan is het
niet meer te gebruiken voor accuzuur.
Het zwavelzuur kruipt licht tegen de
polen van den accu op en tast de klemmen
aan. Men kan dit tegengaan, door de polen
eerst goed schoon te maken en deze
daarna met vaseline in te vetten.

TRANSFORMATOREN VOOR
LAMPONTVANGERS.
T\ E werking van een transformator
I lberust op de ontdekking van Fara-*->^day, dat een gedeelte van de energie,
die door een draad stroomt, gebruikt
wordt om rond om dien draad een mag
netisch veld te vormen. Dit magnetisch
veld is omgekeerd weer in staat om een
stroom in een naburigen draad te doen
ontstaan. Zulke geïnduceerde stroomen,
welke een overbrengen van de energie
van den eenen in den anderen geleider
voorstelt, kunnen alleen maar ontstaan,
wanneer de sterkte van dit magnetische
veld niet constant is en dus in grootte
toe- of afneemt. Dit kan nu alleen maar
bij wisselstroom of een in grootte verande-

rende gelijkstroom. Met andere woorden
men kan, door inductie, geen energie over
brengen met gelijkstroom.
Overbrengen van energie van den eenen
stroomkring naar den anderen.

■[

Een transformator dus is een instru
ment om een wisselstroom energie van het
eene circuit in het andere over te brengen.
Zij bestaat hoofdzakelijk uit twee afzon
derlijke spoelen, waarvan de eene de
„primaire” en de andere de „secondaire”
genoemd wordt. De primaire spoel wordt
aangesloten aan de ingangsketen terwijl de
secundaire aan de uitgangsketen verbon-
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Ken areometer, waarmede men onniiddellijk het specifieke gewicht van liet accumulatorenzuur
kan bepalen.
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Nevenstaande accu is een Yarta radio accu.
De greote van deze accu is zoodanig, dat al
wordt zy veel gebruikt, lading niet spoedig ncodig is. De klemmen zyn zoo uitgevoerd,
dat cr een enkele plug in gestoken kan worden. Gemakkelyker verbinding is niet denkbaar.
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TRANSFORMATOREN VOOR LAMPONTVANGERS
den wordt. De twee spoelen worden beiden
om een gemeenschappelijke kern gewon
den, zoodat het varieerende magnetische
veld van een toe- en afnemenden stroom
in de primaire wikkeling de windingen
van de secundaire wikkeling snijdt. Nu
veroorzaakt dit wisselende veld van de
primaire spoel een stroom in de secundaire
wikkeling, zoodat er dus energie van den
ingangskring in den uitgangskring wordt
overgedragen. Nu is de energie, die men
van de secundaire spoel kan afnemen,
altijd minder dan aan de primaire wordt
toegevoerd, daar er verliezen geboekt
worden, bestaande uit wervelstroomen en
magnetiseeringsenergie voor de ijzeren
kern, lek van het magnetische veld, enz.
Maar het verschil is niet groot. Echter is
de vorm van de energie in de secundaire
winding anders dan in de primaire. Wan
neer het aantal windingen daar b.v. tien
maal grooter is dan in de primaire, dan
is de secundaire spanning tienmaal zoo
groot als de primaire; vandaar ook de
naam transformator. Om nu de energie
op dezelfde hoeveelheid te houden moet
de stroom tien maal zoo klein worden (de
verliezen hebben we hier buiten beschou
wing gelaten).
Omgekeerd .wanneer de secundaire spoel
een tiende van het aantal wikkelingen
heeft van de primaire, is de spanning een
tiende van de primaire, maar de stroom
tien maal zoo groot.
Spoelen met en zonder ijzerkern.
Veelal zijn dus de primaire en secundaire
spoel om een ijzeren kern gewikkeld. Hier
door verkrijgt men een veel grooter mag
netisch veld en het instrument werkt veel
economischer dan wanneer men geen
ijzeren kern gebruikte. Echter kan men
een transformator met ijzeren kern niet
in ketens met hoogfrequente stroomen ge
bruiken, daar het magnetisme te veel
weerstand biedt tegen de vlugge wisseling
van het magnetische veld van den stroom,
die tengevolge hiervan niet door de spoel

vloeit. Vandaar, dat, wanneer men een
hoogfrequent transformator gebruikt, zooals bij een inductief toestel het geval is,
men altijd luchttransformatoren neemt.
In de primaire wikkeling van een laagfrequent versterker transformator loopt
een gelijkstroom, die afkomstig is van de
hoogspanningsbatterij, en een wissel
stroom. Alleen deze wisselstroom wordt
nu getransformeerd in de secundaire spoel,
daar een gelijkstroom niet getransfor
meerd kan worden. Om deze reden ge
bruikt men wel een transformator met een
transformatie verhouding i : i bij het
ontvangen met hooge-weerstand telefoon;
hiermee bereikt men dus, dat de gelijk
stroom voor de laatste lamp, waarop de
telefoon anders aangesloten zou worden,
hier niet doorheen gaat. Men kan n.1. de
telefoons zoodanig aansluiten, dat die
stroomdepermanente magneten verzwakt,
waardoor ze ongevoelig worden. In ieder
geval heeft die gelijkstroom geen werk
zaam aandeel in het voortbrengen van
het geluid.
Eentelefoontransformatorgebruikt men
ook, indien de telefoon, die men aansluit,
een lage weerstand heeft b.v. 60 of 120
ohm.
De transformatoren, die men gewoonlijk
in versterkers plaatst, transformeeren de
spanning hooger op. Het totale aantal
wikkelingen van primaire en secundaire
samen moet niet minder dan 30.000 be
dragen, terwijl men met de verhouding
kan gaan tusschen 1 : 1 tot 1 : 4. Ze wor
den meestal uitgevoerd met E-vormige
stukjes blik waarvoor een sluitstuk ge
plaatst wordt; ook wikkelt men de spoelen
wel op een gewone rechthoekige kern. Er .
moet aan herinnerd worden, dat de im
pedantie *) van de secundaire wikkeling
ongeveer gelijk is aan die van de ge
bruikte telefoon. Ook de impedantie van
de lamp, waaraan de transformator aan
aangesloten wordt en die van de pri
maire wikkeling moeten ongeveer aan
elkaar gelijk zijn.

*) De impedantie van een wikkeling is de wisselstroomweerstand van die keten. Deze is
grooter dan de ohmsche weerstand en is afhankelijk van de frequentie.
H.
Harmsen, Radio. S
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EEN HANDIGE
OMSCHAKELAAR.
\
"W" EDERE radio-amateur leert vroeg of niet is door de warmte week geworden, en
I laat het gevaar en ongemak kennen zou mee gaan draaien. Hierdoor zou de
-“-van losse eindjes draad. Het mag voor schroef weer los gaan zitten.
E en F zijn de scharnieren, waarin de
hem zelf geen gevaar opleveren, maar een
sluiting tusschen deze draden kan toch messen van den schakelaar draaien. Deze
per ongeluk een lamp vernielen, of een maken we ook al weer van koperblad. Een
accu doen leegloopen, die daar niet beter pennetje, dat door de hoekig omgebogen
van wordt. De losse eindjes draad zijn ook stukjes koper en door den onderkant van
lastig, wanneer men proeven doet, want de schakelmessen gaat, vormt de as,
men moet telkens nagaan, waaraan zij waarom deze messen draaien. Teneinde
verbonden zijn en heeft nog de kans,
zich daarbij eens te vergissen, wat ;
A
B
kostbare gevolgen met zich mede kan
[Ö 3
lo
o|
brengen.
\
Men kan zich veel ellende besparen, •
Contacten
A.Ö.C&D
wanneer men enkel- of dubbelpolige j
schakelaars gebruikt. Hiermede is ge- ;
makkelijk een batterij of iets anders ;
Veerring
van het eene toestel op het andere om !
F
te schakelen, zonder gevaar voor ver- «
warring door losse eindj es draad. Bij een j
Spil voor
lampontvanger komt het nog al eens ;
schakelaar
voor, dat men nu eens met de telefoons, «
•r Metalen arm
dan weer met den luidspreker wil wer- ;
van c/en schakelaar
ken (zie het schema op blz. 27). Deze ;
tbonieten staaf
____ /
manipulatie kan men eenvoudig uit- ;
O
voeren door het gebruik van een om- )
i°
°i
1°
°i
schakelaar. Hieronder zullen we aan- !
C
O
geven, hoe een dergelijke schakelaar is |
j ebonieten handvat
te maken, die tevens nog voor tallooze
Fig. 37. Schets van een telefoon-luidspreker
andere doeleinden gebruikt kan worden
schakelaar.
(zie bovengenoemd schema).
Een opstelling van den schakelaar zien een goed contact tusschen de messen en
we in de teekening. De contacten kunnen het scharnier te bewerkstelligen, kan men
op een grondplaatje van eboniet ge tusschen deze en de scharnieren een veerschroefd worden. A, B, C en D zijn de ringetje aanbrengen, zooals ook op de
contactveeren, waar de messen van den teekening is te zien.
Het materiaal voor de schakelmessen
schakelaar ingedrukt worden. Die con
tacten kan men maken, zooals in de teeke zelf is dik koperblad, dikker dan we voor
ning is aangegeven. Het materiaal hiervan de contacten gebruikt hebben. Bovenaan
is dun koperblad. Met kleine schroefjes worden zij door een staaf eboniet ver
kan men ze op het eboniet vast zetten. Dit bonden, zooals we op de teekening kunnen
indraaien van een schroef geschiedt het zien. Aan deze ebonieten staaf wordt weer
best door eerst een gaatje te boren, kleiner een ebonieten knop vastgemaakt.
De afmetingen van zoo’n schakelaar
dan de schroef. Deze maakt men daarna
goed warm en draait haar daarna snel in kunnen heel klein zijn. Wanneer A en E
het eboniet. De schroef mag evenwel niet 35 m.M. en A en B 50 m.M. van elkaar
vast aang°draaid worden, want het ebo- afstaan, dan is dat ruimschoots voldoende.
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HET KIEZEN VAN DE ONDERDEELEN
Maar zonder aan de bruikbaarheid schade dat de contacten A, B, C, D, E en F heel
te doen kan men dien afstand ook ver- goed afgenomen kunnen worden van de
grooten.
bekende weerstandhoudertjes op porceWanneer men een dergelijken schakelaar lein, welke zich uitstekend voor dat doel
gebruikt voor telefoon-luidspreker om- leen en. Voor de scharnieren E en F beschakelaar, dan worden de draden van het hoeft men dan slechts hierdoor een paar
toestel aan de klemmen E en F, de luid- gaatjes te boren; de veerringetjes kunnen
spreker aan A en B en de telefoon aan vervallen, daar de contacten zelf al
C en D verbonden.
veerend zijn.
We willen niet nalaten er op te wijzen,

HET KIEZEN VAN DE ONDERDEELEN.
R zijn tegenwoordig zooveel verschil
lende typen van onderdeden voor
een radiotoestel op de markt, dat een
beginner niet weet, wat hij moet kiezen.
Het spreekt vanzelf, dat, toen de omroep
ontstond, de ontvangers verbeterd wer
den. Bovendien moesten er, tengevolge van
de populariteit, die de omroep allerwegen
genoot, duizenden onderdeden gemaakt
worden om aan de aanvraag der laatste
jaren, te voldoen. De nieuwe onderdeden
zijn naar practische eischen ontworpen en
uitgevoerd en veelal beter in staat aan de
gestelde eischen te voldoen dan de oude.
Wie onderdeden gaat koopen, moet daar
om vooruit vastgesteld hebben, wat hij
wil hebben.
Een van de meest belangrijke deelen in
een ontvanger is de afstemspoel. Zelfs is
deze van meer belang dan de condensator,
want het is mogelijk om iets op te vangen
zonder condensator, maar zonder afstem
spoel zullen we niets hooren. Tegenwoor
dig gebruiken de meeste amateurs uit
wisselbare spoelen of variometers voor
afstemming. De aftakspoel en de glijspoel
gebruikt men uitsluitend nog voor kristal
toestellen.
Een soort condensator, dat plotseling
erg populair is geworden, is de „square
law” condensator en dan nog voorzien
van een fijnregeling. Deze condensator
bezit twee voordeelen boven de gewone
typen van condensator. In de eerste plaats
heeft men aan een aparte knop één enkde
plaat, die tusschen twee vaststaande
platen draait. Wanneer men aan den knop

E

van een gewone condensator draait, dan
is de verandering van de capaciteit op eens
te groot. Door nu één plaat apart draai
baar te maken, heeft men een middel ge
kregen om de instelling uiterst fijn te kun
nen regelen.
Het „square law” effect, dat deze con
densators geven ligt hierin, dat de platen
van een gewone condensator halfrond,
hier daarentegen half ovaalvormig zijn.
Bij een gewone condensator met half
ronde platen, kan het voorkomen, dat de
afstemming op verschillende omroepstations, vlak bij elkaar komt te liggen. Door
nu de draaibare platen den ovalen vorm
te geven heeft men bereikt, dat de afstem
mingen meer over den omtrek van den
graadboog verdeeld liggen.
De moderne lampen kunnen in twee
soorten verdeeld worden: hel brandende
en zwakgloeiende lampen. Een helbrandende lamp verbruikt ca. 0,7 amp. gloeistroom bij 4 of 6 volt. De zwakgloeiende
lampen werken meestal met 2 of 4 volt
en hebben een heel gering gloeistroom ver
bruik, varieerende van 0,35 tot 0,06
ampère. De lampen van het type, dat
0,06 amp. verbruikt, noemt men ook
miniwatt lampen.
Er komen zooveel factoren in aanmer
king bij het aanschaffen van lampen, dat
het haast niet mogelijk is hier een raad te
geven. Vooreerst varieeren de lampen nog
al in prijs. Waarschijnlijk is de beste raad:
stel U slechts met firma's in verbinding,
die een naam te verliezen hebben. De
miniwatt lampen, dus van de 0,06 amp.
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serie kunnen zelfs op een droge batterij
werken. De duurdere lampen zijn meestal
lampen, die groot ere stroomen kunnen
verwerken (eindlampen).
Wanneer we een toestel hebben met
twee laagfrequent lampen, dan moet die
tweede laagfrequent lamp een eindlamp
zijn. Ook kan men deze lampen wel ge
bruiken in éénlamps laagfrequent verster
kers.
We kunnen lampen ook verdeden in
die voor „algemeene” doeleinden en in
lampen voor speciale doeleinden. De
eersten kunnen op alle plaatsen in een
toestel gezet worden, terwijl de laats ten
speciaal geschikt zijn voor hoogfrequent
versterker, detector of laagfrequent ver
sterker.
Er moet op gewezen worden, dat de
verschillende lampen verschillende gloeistroom weerstanden moeten hebben. Een
weerstand voor een helgloeiende lamp kan

niet gebruikt worden voor een zwakgloeiende of miniwatt lamp, want dan gaat
deze stuk. De lampen fabrikanten geven
in dit opzicht inlichtingen, welke men
nauwkeurig dient op te volgen.
De keuze van een weerstand hangt af
van de spanning van de gebruikte batterij
en of men één of meerdere lampen hier
mede regelt. Het is nadeelig voor een
lamp om met grootere gloeispanning te
worden gevoed dan door den fabrikant is
opgegeven.
Tegenwoordig zijn er ook lampen van
2 en i volt. Deze laatsten kan men uit
stekend gebruiken (met nog een voor
schakel weerstand) met een droog element
van 1,5 volt. Men moet dan zoo groot
mogelijke droge elementen koopen, welke
zich voor dit doel het beste leenen. Ook
zal het blijken, dat deze groote droga
elementen voordeeliger in het gebruik zijn
dan kleine elementen.

BEHANDELING VAN DE TELEFOON.
ET is niet juist om te denken, dat
een telefoon, daar het een robust
instrument is, geen onderhoud noodig heeft, of dat men er niet voorzichtig
mede behoeft om te gaan. Een verwaar
loosd stel telefoons is meestal de oorzaak,
dat de signaalsterkte achteruit gaat en
ook zal men veelal de verslechtering van
de ontvangst in het toestel dan wel in de
telefoon zoeken. Het kan blijken, dat een
telefoon, na op den grond gevallen te zijn,
nog evengoed werkt als vroeger, maar
toch gaat bij ieder van dergelijke ongeluk
ken het magnetisme van den kleinen
magneet, welke in elk der schelpen zit,
iets achteruit. Hierdoor vermindert de
geluidssterkte. Ook vocht kan de telefoon
minder gevoelig maken, en wel daardoor,
dat een laagje roest op de poolschoenen
van den magneet komt te zitten. Dit kan
men verwijderen met een doek en een
beetje olie. Het afschuren met fijn amarilpapier is minder goed, daar men dan ook
een heel klein beetje van de pool afschuurt.
Heeft de telefoon een na-stel inrichting
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van het membraan, dan vervalt natuurlijk
dit bezwaar. Wanneer men het tril
plaat je van den magneet afschuift, (nim
mer ineens aftrekken!) dan kan een stukje
ijzerdraad of een stuk spijker op den
magneet gelegd worden, voordat de tril
plaat geheel verwijderd is. Dit heeft ten
doel, het magnetische veld van zoo’n
magneetje altijd gesloten te houden, daar
het anders snel verzwakt.
Het verzwakken van het geluid van een
telefoon ligt meestal in het ontmagnetiseeren van het magneetje. Meestal geeft
de fabrikant door een rood teeken aan de
steker van de telefoon aan, welke pool aan
de positieve pool van de anode batterij
gelegd moet worden, wanneer de telefoon
in serie staat met de plaat van de lamp.
Indien men hierop niet let, zal de gelijk
stroom van deze batterij ontmagnetiseerend werken en de gevoeligheid ver
minderen. Tenslotte moet men telefoons
nooit aan het snoer ophangen; hierdoor
gaat het vroeg of laat stuk.
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MORSE CODE.
m T’EINIG amateurs leeren tegen\\ woordig meer de morse code,
" » waarmede de telegrammen overgeseind worden. Het is wel erg interessant
naar muziek en voordrachten te luisteren
en van het eene station op het andere
station over te gaan, maar even interessant is het om de telegrammen, veelal het
laatste nieuws bevattend, te kunnen opnemen.
We moeten ons niet voorstellen, dat we
met een ontvanger, die niet in staat is de
omroep van een zender op ca. 50 K.M.
afstand te ontvangen, ver verwijderde
zendstations kunnen hooren; de kring van
ontvangst is voor ieder station beperkt,
maar vergeleken bij de omroepstations
werken de groote zendstations met een
veel en veel grootere energie. De eersten
werken ook alleen maar om binnen een
bepaalden kring gehoord te worden. De
groote telegraaf-zendstations onderhou
den een verkeer met stations op duizenden
kilometers afstand. Kuststations voor het
verkeer met schepen werken hiermede op
enkele honderden kilometers.
Vele van deze stations kunnen we meer
dere malen per dag hooren. Scheepszenders werken meestal op ca. 600 M. golflengte en de andere stations werken op
golflengten van eenige duizenden meters,
Zoo worden b.v. de bekende tijdseinen
van den Eiffeltoren in Parijs, die op verschillende uren van den dag gehoord
worden, op een golflengte van 2600 meter
gegeven. Een passende verlengspoel voor
deze golflengte vinden we bij een collectie,
honigraatspoelen.
Wat we noodig hebben om de morse
code te leeren is een seinsleutel, een
„buzzer” en een batterij van een paar droge
elementen. Deze moeten verbonden worden zooals in fig. 35 is te zien. Wanneer de
sleutel neergedrukt is, laat de buzzer een
hoog geluid hooren, en drukken we den
sleutel gedurende verschillende tijden
neer, dan krijgen we de strepen en punten
van de morse code. Deze morse teekens

zijn in de bijgaande lijst weergegeven. De
beginner moet dit alfabet heel langzaam
seinen en als het ware de spelling in zijn
geest van punt-streep-punt weergeven,
De toon van de buzzer kan nog geregeld
worden door een kleine stelschroef; aldus
kan het geluid van verschillende stations
nagebootst worden. Wanneer men met het
oefenen bazig is, moet men zoo min mogelijk op het „tik-tik" van den seinsleutel
letten; om dit zoo gering mogelijk te maken moet ook hier met een stelschroef
zoenen
o
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SE/NSLEUTEL

Fig- 35.

Schakeling van een zoemer.

ingesteld worden en zoodanig, dat de afstand van de beide contacten, die den
stroomkring door de buzzer sluiten, zoo
gering mogelijk wordt. De tijd tusschen
iedere streep of punt van een letter is
gelijk aan den tijd van een punt, terwijl
de tijd tusschen twee letters den tijd van
een streep is. De lengte van een streep is
twee punten. Twee amateurs, die om de
beurt seinen en ontvangen, kunnen op die
manier het vlugste de taal der morse
teekens leeren, door schepen en land
stations uitgezonden. De telegrafist moet
de seinsleutelknop licht vasthouden en
alleen den pols bewegen. Houdt men den
knop te stijf vast, dan is de kans groot, dat
er onregelmatig geseind wordt en wanneer
het neerdrukken van den seinsleutel niet
gebeurt door den pols te bewegen, dan worden de spieren van den bovenarm vermoeid en pijnlijk en zijn dan al gauw niet
6l
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RADIO VOOR AMATEURS
meer in staat om te arbeiden, totdat zij uitgerust zijn. Deze moeilijkheden kunnen
vermeden worden, door de natuurlijke
neiging om sneller te gaan seinen, tegen
te gaan. Dit gaat mettertijd van zelf.
We moeten er alleen maar op letten de
juiste punt en streeplengte zoowel als

het niet kwaad, een zin van achteren naar
voren te seinen, eventueel de woorden in
5 letters in te deelen, evenals de code woorden. „Men moet dus de woorden als
volgt seinen” wordt dan: NENIE STGLO
VSLAN EDROO WEDSU DTEOM
NEM”.

DE MORSE CODE.
LETTERS.
j -——

a ■ «—
■ ■ ■
b
■
c
ch
d —-

k

1

e ■

f

8 •o ■

■

m■

Q Mn

m

y mummm

n

yr m mm VMM

O

■

g——

p

h ■ ■ ■■

Q

■

r -—-

i ■■

«
om

x
y
z
é

m mm

■

■ ■ mm a ■

CIJFERS.
5
2

8 n-

m m m '■ m

6 ■■ H

■

3 ■ ■ ■ ■■

4■

7 ■■ mm mm m

■ ■ ■ mm

:

TEEKENS.
punt - ■ ■ ■ ■ ■

Vraagteeken (?)
Uitroep- J . ■mm m u
teeken (!) I
Streepje (-) — ■ m ■ ■
Streep (/) ■■■ ■ ■ ■■ ■
Scheidings- |
teeken » ™

m m-mm mm m m

Oproepteeken — ■
Vergisteeken • ■ - •
de tusschenruimten perfect uit te voeren. Alle beginnende telegrafisten bevinden, dat het gemakkelijker gaat de seinsnelheid, dan de ontvangsnelheid op te
voeren, maar men moet natuurlijk zijn
seinsnelheid regelen naar de ontvangsnelheid van den kameraad.
Om iedere poging (van den ontvanger)
om de woorden te raden te vermijden, is
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Eind van het m mm w
telegram
Begin van het
mm m mm
telegram
Wachtteeken - — m u m
Telegram ontvangen Verbinding j ■ m ■'hh ■ mi
geëindigd I
Algemeene
oproep
(CQ)

■

Voor amateurs, die geen mede amateur
kunnen vinden, is het misschien nuttig
te vernemen, dat er gramofoonplaten bestaan, welke met verschillende snelheid
de teekens kunnen weergeven. Is men
eenmaal een eindje gevorderd, dan is met
een voortdurende oefening door het opnemen van werkelijke telegrammen en
weerberichten ook nog veel te bereiken.
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HET ONDERDRUKKEN VAN HET GILLEN
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HET ONDERDRUKKEN VAN
HET GILLEN.
AAGFREQUENT versterkers heb
ben vaak de neiging om een geluid
voort te brengen, dat men „gillen”
noemt. Dit vindt zijn oorzaak hierin, dat
iedere laagfrequent versterker de neiging
heeft om te gaan genereeren in een hoor
bare frequentie; dit treedt vooral op, wan
neer men twee of meer versterkingstrappen gebruikt. Iedere laagfrequent
versterker heeft een eigen trillingstijd,
waardoor zij gemakkelijk in trilling ge
raakt. Heeft men twee dezelfde transfor
matoren, dan wordt die neiging nog
grooter. Teneinde dit nu tegen te gaan
moet men in de eerste plaats de trans
formatoren op eenigen afstand van elkaar
plaatsen en zoodanig, dat de wikkelingen

L

I

l

van den eenen transformator loodrecht
staan op die van den andere. Men kan
tusschen beide nog een scherm van blik
maken, welk scherm met de aarde verbon
den moet worden. Vele transformatoren
zijn reeds afgeschermd, daar men ze maakt,
geheel in een blikken mantel gehuld.
De werking van een laagfrequent trans
formator wordt soms verslechterd of ver
beterd door de aansluitingen aan pri
maire of secundaire wikkeling te verwisse
len. Men moet dus altijd probeeren,
wat of de beste resultaten geeft. Er komt
in een versterker heel veel op den trans
formator aan, zoodat we goed doen een
uitstekend merk te koopen.

!
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.
1. Mag een antenne iedere lengte en iedere
hoogte hebben?
Een antenne mag iedere lengte en iedere
hoogte hebben. Evenwel kan men met
een groote antenne korte golven niet of
slecht ontvangen.
2. Heeft het eenig voordeel, om geïsoleerd
draad voor de antenne te gebruiken?
Voor buiten-antennes is er geen voor
deel aan verbonden. Maar moet de antenne
zoo opgericht worden, dat er mogelijkheid
bestaat, dat ze in aanraking komt met
een of ander geaard deel (boom, muur)
dan moet draad met uitstekende isolatie
gebruikt worden.
3. Wat is het beste soort draad voor een
buiten antenne?
Dit is draad van ca. 1,5 m.M. door
snede.
4. Wat is een T-antenne?
Een T-antenne is een antenne, waarvan
het naar beneden gaande stuk aan het
midden van het horizontale gedeelte is
bevestigd.

8. Wat is een fuik-antenne?
Een fuik-antenne is een antenne, waar
bij vele draden aan een hoepelvormige
spreider zijn verbonden.
9. Zijn binnen-antennes aan te bevelen?
Binnen-antennes zijn nooit zoo effec
tief als buiten-antennes maar wanneer
men niet te ver van het omroepstation af
woont, kan men er zeer goede resultaten
mede bereiken.
10. Moet het horizontale gedeelte van een
binnen-antenne beslist recht zijn?
Dit is niet noodzakelijk. Toch is een
gestrekte draad in een gang te verkiezen
boven een draad met veel bochten. Voor
de antenne definitief te bevestigen moet
men een en ander probeeren.
11. Wat is het beste draad voor een binnenantenne?
Het beste is draad met rubber isolatie.

12. Wat is een raam-antenne?
Een raam-antenne is een antenne, be
staande uit een aantal windingen koper
5. Wat is een omgekeerde L-antenne?
draad, die gewikkeld zijn op een houten
Een omgekeerde L-antenne is een an raam. Dit raam kan iederen vorm hebben
tenne, waarvan het naar beneden gaande maar een' vierkant raam wordt meestal
gedeelte aan een van de einden is be .gebruikt. Een dergelijke antenne behoeft
vestigd.
niet geaard te worden. De beide klemmen
van het raam worden met het toestel ver
6. Is een T-antenne beter dan een omge bonden en wel één met de antenneklem
keerde L-antenne?
en de ander met de aardkiem.
In den regel kan men beide even goed
gebruiken. Een L-antenne vertoont een 13. Is een groot raam beter dan een klein
zeker lichteffect, waardoor uit één rich raam?
ting beter wordt ontvangen.
Ja; hoe grooter het oppervlak van het
raam is, des te beter zijn de resultaten.
7. Waarom hebben sommige antennes (Men moet hier evenwel ook het aantal
twee horizontale draden?
windingen in rekening brengen!)
Wanneer men ruimte genoeg heeft,
zullen twee draden, ongeveer 1,5 M. uit 14. Wat zijn geschikte afmetingen voor
een raam voor de omroep ontvangst?
elkaar gespannen, betere resultaten op
leveren.
Voor de Hilversumsche draadlooze om64
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VRAGEN EN ANTWOORDEN
roep zal men een vierkant raam met een
zijde van 1.20 M. waarop 25 windingen
draad gelegd zijn,noodig hebben. Deze win
dingen moeten ongeveer 5 m.M. van elkaar
liggen; men kan ze zonder bezwaar in
twee lagen leggen. De beide lagen worden
dan op de hoeken van het raam door een
stukje eboniet van elkaar gehouden.
15. Moet een raam-antenne gewikkeld
worden met geïsoleerd draad?
Dit is niet noodzakelijk, maar men moet
er goed voor zorgen, dat de windingen
elkaar niet raken.
16. Wat is een hoogspanningsbatterij?
De hoogspannings- of anodebatterij
levert de spanning, die men noodigheeft
voor de plaat van de lamp. Ze bestaat
meestal uit droge batterijen, die in serie
zijn geschakeld.
17. Wat is een droge batterij?
Een droge cel bestaat meestal uit een
electrode van kool en een van zink, waartusschen een pasta zit. De spanning van
zoo’n cel is ongeveer 1,3 volt; eenmaal
raakt de cel uitgeput en kan niet meer
worden bijgeladen.

i

18. Wat is de laagspanningsbatterij?
Zoo noemt men meestal de batterij,
die den stroom voor den gloeidraad levert.
Ze kan bestaan uit een aantal droge batte
rijen, wanneer men met miniwatt lampen
werkt; meestal bestaat ze echter uit een
paar accumulatoren.
!

19. Wat is een accumulator?
Een accumulator is een batterij, die
bestaat uit een aantal geprepareerde loodplaten, welke in zwavelzuur staan. De
spanning van een cel is ongeveer 2 volt;
een 4 volts accu bestaat dus uit twee
cellen.

;
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20. Wat is het doel van de anodebatterij?
Deze batterij dient om een constante
spanning aan de platen van de lampen te
leggen wanneer deze ingeschakeld zijn.
De werking van een ontvanginstallatie
Harmsen, Radio. 9

hangt voor éen groot deel af van de juiste
spanning, die men op de lampen zet.
21. Wat is de beste anodespanning?
Dit hangt geheel af van de gebruikte
lamp. Alle fabrikanten geven deze aan bij
de lamp. Ook hangt de spanning, die men
gebruiken moet, af van de plaats, die de
lamp in den ontvanger inneemt. Teneinde
de beste resultaten te verkrijgen moet men
alle lampen met een aparte aftakking
op de anodebatterij aansluiten.
22. Kan men dezelfde anodebatterij voor
alle lampen in een ontvanger ge
bruiken?
Ja, dit kan en wordt ook meestal ge
daan. Door de verschillende aftakkingen
kan men aan iedere lamp de juiste span
ning van die eene batterij toevoeren.
23. Hoe bemerkt men, dat een anode
batterij is uitgewerkt?
Dit gaat altijd gepaard met een ver
zwakking van de signalen. Maar dit kan
ook door iets anders worden veroorzaakt.
Krakend en ruischende geluiden zijn ook
een teeken, dat de batterij is uitgewerkt.
Het is aan te bevelen, de batterij van tijd
tot tijd eens met een voltmeter te controleeren.
24. Kan een accumulator voor anode
batterij worden gebruikt?
Dit kan uitstekend, en verschillende
fabrikanten maken speciaal kleine accu’s
voor dit doel. Zij zijn echter duurder en
het onderhoud is veel moeilijker.
25. Kan men droge cellen gebruiken voor
gloeidraad batterij?
Deze kan men er voor gebruiken, maar
eigenlijk alleen maar, wanneer men miniwatt lampen heeft, daar zij anders dadelijk
uitgeput zijn.
26. Hoe bemerkt men,dat een accu leeg is?
Dit kan men met een voltmeter controleeren, of beter nog met een zuurweger.
Gebruikt men een voltmeter, dan moet
de batterij tijdens het opmeten de volle
ontlaadstroom geven, die toegelaten is.
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Tenzij anders is aangegeven mag men de
spanning per cel niet onder 1,8 volt laten
dalen.
27. Wat beteekent „ampere-uur”?
Hiermede duidt men de grootte van
een accu aan. Wanneer men b.v. zegt,
een accu geeft io ampereuur, dan kan die
accu i ampere gedurende io uren afgeven,
of ook Vz ampere gedurende 20 uren.
Men mag evenwel niet boven den max.
vast gestelden stroom gaan.
28. Wat mag de maximale capaciteit van
een antennecondensator zijn?
Een passende waarde voor deze condensator is tusschen 0,0005 en 0,001 microfarad. De minimum capaciteit moet na
tuurlijk met den nulstand van de schaal
verdeling samen vallen.
29. Wat mag de maximale capaciteit van
de secundaire condensator zijn?
De maximale capaciteit van deze con
densator neemt men meestal 0,0005 mi"
crofarad.
30. Wanneer gebruikt men een anodeafstemcondensator?
Deze gebruikt men, wanneer de hoogfrequent lamp een afgestemde kring heeft,
en hierin dus een spoel met condensator
is opgenomen.
31. Wat is een afvlakcondensator?
Dit is een condensator van ca. 2 m. F.
die aan de klemmen van de anodebatterij
is aangesloten, en die als een soort reser
voir werkt, wanneer plotseling een grooten
stroom door de anodebatterij moet wor
den geleverd. Ze voorkomt gedeeltelijk
de koppeling van de lampen onderling.
32. Wat is het doel van de roosterconden
sator?
Deze condensator doet de lamp, waarvoor ze geschakeld is, als detector werken,
De gemiddelde waarde is 0,00025 microfarad. De beste waarde moet men evenwel
probeeren. Naast de roostercondensator
heeft men nog een lekweerstand noodig.
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33. Wat is een condensator met fijnregeüng?
Dat zijn condensatoren, die men uiterst
fijn kan instellen, daar er één enkele plaat
aan te verstellen is.
34. Wat is een „square-law” condensator?
Bij deze condensators zijn de platen op
een bijzondere manier gevormd, waardoor
men voorkomt, dat verschillende stations
bij nadenzelfden condensatorstand hebben.
35. Wat is een neutrodynecondensator?
Dit is een kleine condensator van specjaie constructie, die men bij een speciale
schakeling gebruikt,
36. Geven de streepjes op een condensator
de waarde van de capaciteit aan?
Neen, heelemaal niet. Ze vergemakkelij
ken evenwel de condensator in een bepaal
den stand te zetten, wanneer men een
bepaald station wil opvangen,
37. Waarom voorziet men soms conden
sators van lange handels?
Hiermede reduceert men het handcapaciteit effect,
38> Hoe ontstaat het handcapaciteit effect?
Dit ontstaat, doordat het lichaam van
dengene, die het toestel bedient, met de
aarde verbonden beschouwd moet worden.
Wanneer hij zijn hand in de nabijheid van
den condensator brengt, ontstaat een extra
capaciteit. Door het bewegen van de hand
verandert deze capaciteit en daarmede de
afstemming.
39. Is het aanbrengen van een langen han
del de eenigste manier om de handca
paciteit tegen te gaan?
Neen, een ander goed middel is, de
condensator af te schermen door een
plaatje blik of dergelijke aan den achterkant van de frontplaat te bevestigen en
dit aan de aardkiem van den ontvanger
te verbinden.
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40. Moeten de beweegbare of de vaste
platen van den antenne-condensator
aan de aarde verbonden worden?
Wanneer de eindplaten van den conden
sator van eboniet gemaakt zijn, dan ver
bindt men de draaibare platen aan de
aarde; zijn de eindplaten van metaal dan
moet men juist andersom verbinden. Dan
zal de eindplaat als scherm werken.

gelegd. Boven die windingen is een staaf
aangebracht, waarover een contact ver
schuifbaar is aangebracht. Op de plaats
waar dit contact de windingen raakt, heeft
men de isolatie verwijderd, zoodat dit
contact een verbinding tot stand brengt
tusschen de windingen van de spoel en
de staaf. Men kan winding voor winding
inschakelen.

41. Wat is het doel van een afstemspoel?
Teneinde de golven van een zendstation
op te vangen, moet de ontvanger op de
zelfde golflengte ingesteld zijn als deze.
Dit heeft men bereikt, wanneer het pro
duct van capaciteit en zelfinductie in
den ontvanger en den zender gelijk is.
Men zegt dan, dat de stations op elkaar
zijn afgestemd. Een antenne heeft een
zekere zelfinductie en capaciteit, die on
veranderlijk zijn. Daarom voegt men er
nog een bepaalde zelfind. en cap. aan toe,
om op de afstemming te geraken. Deze
moeten natuurlijk veranderlijk zijn, en
bestaan uit een spoel en een condensator.

46. Wat is een spoel met aftakkingen?
Een spoel met aftakkingen bestaat ook
uit een koker met windingen draad, zooals
in antwoord No. 45 is medegedeeld. Echter
heeft men hier, op ongeveer 1,5 cM. langs
de kokerlengte gemeten, aftakkingen ge
maakt. Deze aftakkingen worden verbon
den met een aantal contacten op de grond
plank = aantal aftakkingen. Deze con
tacten worden in een halve cirkel geplaatst.
Een passende handel, welke in het middel
punt van den cirkel staat, kan over al deze
contacten bewegen, waardoor men ver
schillende deelen van de spoel inschakelt.

42. Is de sterkte van het geluid afhankelijk
van de hoeveelheid draad op de af
stemspoel?
Neen, de geluiden zijn dan het sterkst,
wanneer de spoel de juiste zelfinductie
heeft, waardoor de ontvanger op de te
ontvangen golven is afgestemd.
43. Zijn alle afstemspoelen variabel?
Neen, men gebruikt veel spoelen van
on veranderlijke zelfinductie, waartoe de
honigraatspoelen behooren.
i
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44. Hoeveel soorten van afstemspoelen
bestaan er?
Men heeft:
1. de spoel met het glijcontact.
2. de spoel met aftakkingen.
3. de variometer.
4. de honigraatspoel.
45. Wat is een spoel met glijcontact?
Een spoel met een glijcontact bestaat
uit een koker, waarop men precies naast
elkaar, windingen geïsoleerd draad heeft

47. Wat is een variometer?
Een variometer bestaat uit twee spoe
len, die binnen elkaar kunnen draaien. De
zelfinductie is afhankelijk van den stand
van de spoelen onderling.
48. Wat zijn honigraatspoelen?
Deze spoelen bestaan uit een aantal
windingen op een korte spoel van kleine
diameter. Door die windingen er op zeer
bijzondere wijze om te leggen, heeft de
spoel het uiterlijk van een honigraat,
waaraan zij hun naam ontleenen. Wanneer
men deze spoelen gebruikt, worden zij aan
speciale stekers gemonteerd, en in de
daarvoor bestemde spoelhouders gestoken.
49. Wat is de beste spoel voor een kristalontvanger?
Hier kan men uitstekend variometers,
glijspoelen of aftakkingen gebruiken.
50. Wat is de beste spoel voor een lampontvanger?
De beste spoel, die men hier kan ge
bruiken, is dè honigraatspoel.

67

RADIO VOOR AMATEURS
51. Waar komen de kristallen vandaan?
Sommige kristallen worden in de natuur
gevonden, terwijl men andere kunstmatig
maakt.
52. Hoeveel kristallen zijn er?
Dozijnen, misschien wel honderden,
maar zij zijn niet alle even geschikt voor
radio-doeleinden.
53. Wat is het beste soort kristal?
Dit is moeilijk te zeggen. Als men een
groot kristal doorbreekt, kan het licht
voorkomen, dat de eene helft veel beter
werkt dan de andere. Bekende kristallen
zijn: loodglans, zinkiet, koperpyriet (die
men altijd tezamen moet gebruiken),
carborundum,Silicon,enz. Deze zijn natuur
lijke kristallen; buitendien heeft men nog
een aantal kunstmatige kristallen.
54. Is een groot kristal beter dan een klein?
Neen er bestaat geen verband tusschen
de werking en de grootte van een kristal.
;
;
'
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55. Kan men een kristal gebruiken met
een raamantenne?
Neen, niet alleen. De opgevangen ener
gie is te klein. Wel kan men een kristal
gebruiken, als men een paar hoogfrequente
versterker lampen voorschakelt.
56. Kan een kristal, zonder behulp van
lampen, een luidspreker doen werken?
Neen, zonder verdere versterking kan
een kristal dit niet doen.
57. Kunnen de signalen versterkt worden
wanneer men twee kristallen gebruikt?
Tenzij men meer ingewikkelde schake
lingen gebruikt, geeft een tweede kristal
niets.
58. In welk opzicht verschilt carborundum
van de andere kristallen?
Dit kristal zal niet behoorlijk gelijkrichten, voordat een kleine spanning van
een paar dróge batterijtjes is aangelegd,

59. Waarom is het noodig, een potentiometer te gebruiken bij carborundum?
De spanning, waarbij carborundum
goed werkt, is erg „kritisch”, waarom
deze precies moet worden ingesteld. Het
komt op een onderdeel van een volt aan;
door een potentiometer kan men dit zoo
nauwkeurig instellen.
60. Waarmede moeten de kristallen con
tact maken?
Men gebruikt de meeste kristallen met
een stalen stift of met een fijn zilver
draadje. Ook kan men sommige kristal
len met elkaar gebruiken, b.v. zinkiet en
koperpyriet. Deze kristallen moet men
met een flinken druk tegen elkaar laten
drukken. Ze worden bevestigd in cupjes.
Ook kan men hier een kleine spanning bij
gebruiken, afkomstig van een batterij met
potentiometer.
61. Wat is de beste manier, om de kristallen te bevestigen?
Er bestaat een speciaal metaal, „Wood’s
metaal”, dat zich door zijn laag smeltpunt
zeer goed leent om de kristallen in de cup
vast te zetten. Gewoon soldeer moet men
nimmer gebruiken. Ook houdt men de
kristallen wel met een paar schroeven in
de cup vast.
62. Verslijten kristallen?
Ze verliezen hun gevoelige plaats. .
Maar men kan ze dan doorbreken en
een nieuwe gevoelige plaats opzoeken.
63. Kan men meer dan één^paar telefoons
gebruiken?
Ja, wanneer de signalen voldoende
sterk zijn. Men moet de telefoons dan in
serie inschakelen.
64. Hoe werkt een telefoon?
Iedere telefoonschelp heeft van binnen
een spoeldraad, welke om een magnetiSche ijzeren kern gewonden is. Wanneer
er een stroom door de spoel gaat, wordt
de kern meer gemagnetiseerd, en trekt
het membraan sterker aan. Wanneer de
stroom ophoudt, dan springt het mem-
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braan weer in den ouden stand terug.
Een serie van deze stroompjes doen het
membraan trillen in de frequentie van
deze stroompjes en het membraan doet
op zijn beurt weer de omgevende lucht
trillen. Op die manier ontstaat er geluid.

K
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vergrooten, otn een behoorlijk geluid te
krijgen. Immers hebben we daar maar
w-ïnig windingen. We gebruiken daarom
een transformator, die de spanning naar
omlaag transformeert, en die dus een
groot eren stroom afgeeft.

65. Wat is het verschil tusschen hooge- 70. Werken luidsprekers net als telefoons?
weerstand en lage-weerstand tele
Bijna alle luidsprekers zou men kunnen
foons?
opvatten
als een groote telefoon met een
De werking van een telefoon hangt af
hoorn,
want
zij bestaan ook uit een kern
van het aantal windingen op den kern.
waarop
een
spoel
ligt, en een membraan,
Hoe grooter het aantal, des te beter. Ten
dat
trilt.
Er
zijn
echter
luidsprekers, waar
einde in een kleine ruimte een groot aantal het membraan is bevestigd
aan de spoel,
windingen onder te brengen, moet men
.
waar
de
stroomen
door
gaan,
die uit het
heel dun draad gebruiken; hierdoor stijgt
toestel
komen,
en
spoel
en
d£ weerstand, want dun draad heeft een trillen samen. Er is ook nog membraan
een sterke
grooteren weerstand dan dik draad.
electromagneet, in welks veld de bewegen
66. Kan men met een ontvanger meer dan de spoel is geplaatst; wanneer er door de
spoel een stroom gaat, beweegt deze in
één paar telefoons gebruiken?
het veld van dezen magneet.
Dit kan inderdaad, wanneer de signalen
krachtig genoeg zijn.
71. Hoeveel lampen heeft men noodig
om een luidspreker te doen werken?
67. Wanneer men meerdere telefoons ge
bruikt, moeten die dan in serie of
Dit hangt geheel af van den afstand
parallel geschakeld worden?
van den ontvanger tot den zender. In
Men krijgt de beste resultaten wanneer het algemeen kan men zeggen, dat men
men de lage-weerstand telefoons parallel twee laagfrequent lampen noodig heeft
en de hooge-weerstand telefoons in serie om duidelijke telefoonsignalen tot luidschakelt.
sprekersterkte te brengen. Het is mogelijk
om een luidspreker op één lamp te laten
68. Wat is een telefoon-condensator?
werken, maar men krijgt dan licht een
Dit is een kleine vaste condensator, die overbelasting van de lamp met onver
parallel aan de telefoon geschakeld wordt. mijdelijk een vervormen van het geluid.
Ze heeft ten doel, den stroom die door de
kristaldetector wordt doorgelaten, en die 72. Waarom vervormen zooveel luidspre
niet ineens door de telefoon kan gaan, op
kers het geluid?
te zamelen en nog af te geven, wanneer de
De
vorm van den hoorn als ook de kwa
detector-stroom al heeft opgehouden.
liteit
van de gebruikte materialen is
Daardoor wordt het geluid aangenamer
hieraan schuld. Maar ook komt het veel,
en voller.
doordat men slechte onderdeden in den
ontvanger heeft of deze slecht bedient.
€9. Wat is een telefoon transformator?
In vraag 65 deelden we reeds mede,
dat de werkzaamheid van een telefoon 73. Kan men een luidspreker gebruiken,
afhangt van het aantal windingen op de
wanneer men een raamantenne ge
ijzeren kern. Maar het hangt ook af van
bruikt?
den stroom, die door die windingen gaat.
Dit kan zeeri’zeker, maar men moet
Hoe sterker die stroom, des te harder het
geluid. Wanneer we een lage-weerstand extra lampen gebruiken om het geluid
telefoon hebben, moeten we den stroom te versterken.
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74. Kan men twee luidsprekers, die in
verschillende deelen van het huis staan,
op denzelfden ontvanger laten werken?
Dit kan zeer zeker, maar men krijgt
dan lange verbindingen.

nadeelen. De transformatorkoppeling geeft
een hoogeren graad van versterking dan
de weerstandskoppeling. Aan den anderen
kant geeft de weerstandskoppeling, mits
goed uitgevoerd, minder vervorming.

75. Wat is een hoogfrequent transforma
tor?
Deze bestaat uit een spoel, die men op
een koker gewonden heeft, waarbinnen
geen ijzer mag zijn. Een tweede spoel,
eveneens op een koker gewonden, waar
binnen ook geen ijzer is, wordt in de
buurt van die eerste spoel gebracht. Wan
neer nu door die eerste spoel een hoog
frequente stroom loopt, zal in die tweede
spoel ook een stroom geïnduceerd worden,
van dezelfde frequentie. Men gebruikt
deze transformatoren als koppeling van
de antennespoel met de roosterkring in
een inductief toestel. Men stemt deze
spoelen vaak af met condensatoren.

80. Waarom zijn de kernen van de laag
frequent transformatoren van dunne
ijzerplaatjes gemaakt?
Men maakt deze kernen van dunne
plaatjes, om te voorkomen, dat er stroomen in die kernen loopen. Als door de
wikkeling een gewone stroom loopt, dan
ontstaat er een magnetisch veld. Dit
magnetische veld doet in den ijzeren kern
ook kleine stroompjes ontstaan. Daar
deze stroompjes een nadeel zijn (men
noemt ze wel wervelstroompjes) moeten
ze zooveel mogelijk onderdrukt worden.
Dit geschiedt nu, door den kern in vele
deelen te verdeden, waarom men hem
uit plaatjes maakt. Ieder plaatje is van
het daarnaast liggende geïsoleerd.

76. Wat is een laagfrequent transformator?
Deze transformatoren bestaan uit twee
spoelen, die op een gemeenschappelijken
ijzeren kern gewikkeld zijn. Op deze ma
nier koppelt men twee laagfrequente
lampen met elkaar.
77. Waarom zijn de laagfrequent transformatorspoelen op een ijzeren kern
gewikkeld?
Dit is gedaan, daar ijzer een veel lageren weerstand biedt voor magnetisme
dan de lucht. Wanneer men dit ook ge
daan had bij de hoogfrequent transfor
matoren, zou de weerstand voor de hoogfrequentstroompjes zoo hoog geweest zijn,
dat zij hier niet door gegaan zouden zijn.
78. Waarom bevatten sommige ontvan
gers geen transformatoren?
Er bestaan nog andere methoden om
lampen met elkaar te koppelen, zooals b.v.
de weerstandskoppeling. Hier gebruikt
men weerstanden inplaats van transfor
matoren.
79. Is weerstandskoppeling beter dan de
transformatorkoppeling?
Iedere methode heeft zijn voor- en
70

81. Wat verstaat men onder de transformatie-verhouding van een trans
formator?
Dit is de verhouding van de spanning
aan de primaire en de secundaire spoel.
Wanneer we spreken van een transfor
matie-verhouding 1:4, dan beteekent dit,
dat, welke spanning we ook aan de pri
maire spoel leggen (niet boven een zeker
maximum gaand), die aan de secundaire
viermaal zoo groot is. Wanneer de span
ning aan de secundaire spoel grooter is
dan die aan de primaire, dan spreekt men
van op-transformeeren, en wanneer die
lager is, van neer-transformeeren. Het
spreekt vanzelf, dat wanneer men de
spanning verandert, de stroom ook ver
andert en in het eerste geval vermindert,
terwijl die in het tweede geval vermeer
dert.
82. Is de grootte van een transformator
een maat voor de kwaliteit ervan?
Tot op zekere hoogte, ja. Men moet den
transformator niet met te dun draad
wikkelen, terwijl er een groot aantal
wikkelingen op den kern moeten liggen.
Ook moet de draad voorzien zijn van een

r

VRAGEN EN ANTWOORDEN
goede isolatie, teneinde geen onderlinge
sluiting in de windingen te krijgen. Deze
factoren brengen alle mede, dat de trans
formator groot wordt. Ook moet de ijzeren
kern niet te klein genomen worden, an
ders treedt verzadiging op. Een groot
gedeelte van de in den handel zijnde
transformatoren is te klein bemeten,
waardoor vervorming ontstaat.

(

83. Wat is een afgeschermde transfor
mator?
Ten einde te voorkomen, dat de ver
schillende transformatoren van een toe
stel op elkaar inwerken, heeft men sommi
ge ervan voorzien van een ijzeren mantel,
die hem heelemaal omgeeft.
84. Wat is het resultaat van het aarden
van de transformatorkern?
Wanneer een ontvanger de neiging heeft
om te gaan gillen, dan kan men dit vaak
voorkomen, door de kernen van de trans
formatoren te aarden.

(
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85. Wat is het doel van een lamp?
De lamp kan de volgende functies ver
richten:
1. als gelijkrichter in plaats van een
kristal.
2. als hoogfrequent versterker; de
stroompjes worden dan versterkt
voordat ze worden gelijkgericht.
3. als laagfrequent versterker; de
stroompjes worden versterkt nadat
ze zijn gelijkgericht.
86. Wat is een lamp voor algemeen ge
bruik?
Deze lampen zijn te gebruiken in alle
gevallen van de voorgaande vraag. Er
worden ook lampen gemaakt, die speciaal
voor een van deze doeleinden geschikt zijn.
87. Is een éénlamps-ontvanger beter dan
een kristaltoestel?
In het algemeen kan men zeggen, dat
met één lamp veel sterkere geluiden ver
kregen kunnen worden dan met een
kristal. Maar ook de kosten van een
lampontvanger zijn hooger dan van een
kristaltoestel. Voor betrekkelijk weinig

kosten meer kan men dan echter een
tweelamps ontvanger maken, hetgeen
zeker de moeite waard is.
88. Wat is het voordeel, van een hoogfrequentlamp, vóór een kristal ge
schakeld?
De hoogfrequentlamp versterkt de
stroompjes tot hun 5-of 6-voudige, welke
dan door het kristal worden gelijkgericht.
89. Waarin bestaat het voordeel, wanneer
men een kristal met een laagfrequentversterker combineert?
De laagfrequentversterker versterkt de
stroompjes, die door het kristal gelijk
gericht zijn. We kunnen ze dan geschikt
maken, om door een luidspreker te worden
weergegeven.
90. Waarom brandt het eene soort lam
pen veel helderder dan het andere?
Men laat een electrischen stroom door
den gloeidraad van een lamp gaan, ten
einde deze te verhitten, waardoor er
electronen worden afgestooten. Het licht,
dat de gloeidraad uit zendt, heeft niets te
maken met het eigenlijke doel en is een
soort bijproduct. De eene soort lamp heeft
nu een sterkere verhitting noodig dan de
andere en dit is de reden, dat het eene
soort helder en het andere zwak gloeit.
De zwak gloeiende lampen hebben een
kleinen stroom noodig, om den gloeidraad
op de goede temperatuur te brengen,
terwijl helder gloeiende lampen een grooten stroom moeten hebben.
91. Is er eenig verband tusschen de hel
derheid van een lamp en de sterkte
van de signalen ?
Wanneer het twee verschillende lampen
betreft, neen. Zoo kan een zwak gloeiende
lamp veel hardere geluiden geven dan een
helder gloeiende lamp. Wanneer het een
zelfde soort lampen betreft (hetzelfde
soort van eenzelfde fabriek) is er wel eenig
verband tusschen deze factoren. Wanneer
men begint een lamp in te schakelen met
een voorschakel-weerstand, zal het geluid
tot een zekere helderheid van den gloei
draad toenemen. Het maximum verkrijgt
7i
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men bij de juiste gloeidraadspanning,
terwijl bij grootere helderheid van den
gloeidraad de geluidssterkte weer afneemt.
Ook verkort men den levensduur van de
lamp, door haar op te hooge spanning te
laten branden.
92. Wat is een roosterlek?
Dit is een hooge weerstand, die men
gebruikt in combinatie met den roostercondensator, waardoor de lamp de stroompjes kan gelijkrichten. De natuurlijke
eigenschap van een lamp is eigenlijk het
versterken van de stroompjes, maar door
deze kunstgreep kan men haar die gelijkrichtende werking geven.
93. Wat is een gloeidraadweerstand?
Dit is een variabele weerstand, waarmede
men de spanning aan den gloeidraad
regelt.
,
94. Kan het electrische net gebruikt worden, om de hoogspanning van af te
takken.
Ja, verschillende amateurs maken van
het gelijkstroomlichtnet gebruik, om de
hoogspanning van af te nemen. Er moeten
echter voorzorgen genomen worden. Het
is n.1. niet mogelijk om met een machine
een absoluut constante spanning te maken
als van een batterij. Daarom moet men
een afvlak inrichting maken, die uit con
densatoren en zelfinducties bestaat. (Het
is ook mogelijk, om van een wisselstroomnet gebruik te maken, maar de
inrichting wordt dan nog meer gecompli
ceerd. — Bew.).
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95. Kan men den gloeistroom van droge
batterijen nemen?
Dit kan men heel goed doen met de
z.g. miniwatt lampen, die maar 0,006
amp. gebruiken. Een goede droge batterij
kan dezen stroom afgeven, zonder ver
nield te worden. Men moet evenwel de
beste en grootste batterijen nemen.
96. Is een hoogfrequentlamp beter dan
een laagfrequentlamp?
Dit hangt af van het doel waarvoor de
lamp gebruikt zal worden. Zie vraag 88
en 89.
72
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97. Wanneer een lamp in de fitting slecht
contact maakt, hoe kan men dit verhelpen?
Neem de lamp uit de fitting. Dan zult
ge zien, dat de pootjes gespleten zijn. Met
een mes kunnen we nu die pennen een
beetje uitbuigen. Wanneer men daarna
de lamp in de fitting zet, zal men bemerken, dat de kwaal is verholpen,
98. Wordt het geluid verzwakt dooreen
te hooge anodespanning?
Ja, dit is een veel voorkomende fout.
Men moet niet meer spanning gebruiken,
dan voor de lamp is aangegeven. Is dit
niet medegedeeld, dan neemt men de
laagste spanning waarbij de lamp nog goed
werkt.
99. Moet dezelfde spanning aan alle lam
pen in een ontvanger worden gegeven?
Men kan dit doen, en het heeft het voor(jeeij dat het een eenvoudig toestel geeft,
Maar het is niet aanbevelenswaardig. Het
loont zeker de moeite, om alle lampen
een apar^e aftakking van de anodebatterij
te geven, zoodat iedere lamp de spanning
krijgt, waarbij zij op de plaats, die zij in
het toestel inneemt, de beste resultaten
geeft. Op deze manier kan men vaak veel
sterkere geluiden verkrijgen.
100. Wat is een „eindlanlp,,?
Men heeft deze naam aan lampen gege
ven, die een grooten plaatstroom leveren.
Wanneer men meerdere trappen laagfrequent versterkt, moeten de laatste lampen
eindlampen zijn.
101. Wat is het verschil tusschen radio
frequentie en hoog-frequentie ver
sterking?
Hier tusschen is geen verschil.
102. Verslijten lampen?
Ja, zij werken op den duur minder. Zij
gaan echter een heel langen tijd mee,
wanneer ze behoorlijk behandeld worden,
Hun levensduur zal er veel van afhangen, of zij met te hooge spanning hebben
gewerkt, zoowel aan den gloeidraad als
wel op de plaat.

I
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BEPROEFDE AMATEURSSCHEMA’S.
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Op de hierachter volgende bladzijden vindt men een
aantal schema's, waarmede men beslist goede resultaten
verkrijgen kan. Verschillende schema’s kunnen nog ver
beterd worden, naar het inzicht van den gebruiker; hij
kan er verschillende proeven mede doen.
In enkele schema’s is de antenne condensator in serie
geteekend; deze kan natuurlijk ook parallel geschakeld
worden. Ook is in verschillende schema’s de anodebatterij
niet voor de diverse lampen aftakbaar gemaakt. Den
amateur, die met een dezer schema's gaat werken, is het
overgelaten, dergelijke verbeteringen in te voeren. De
noodige gegevens hiervoor kan men in de voorafgaande
hoofdstukken vinden.
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Een direct gekoppelde knstalontvanger,
die door een honigraatspoel en een varia
belen condensator wordt afgestemd. *)

37.

1

Een variometer-kristalontvanger. De variometer bestaat uit twee honigraatspoelen. *)
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38. Een inductief gekoppelde kristalontvanger.
Deze ontvanger is zeer selectief en geschikt,
om storende stations uit te stemmen. ♦)
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39.

Een zeer gevoelig en selectief éénlamps
ontvangtoestel met inductieve koppeling
tusschen antenne, rooster en anodekring.
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Een éénlampsontvanger met afgestemden
anodekring. Hier is een variable roosterlek
gebezigd, maar men had ook een vasten lekweerstand kunnen gebruiken.

*) Een condensatortje van 0.01 m.F., parallel aan de klemmen van de telefoon geschakeld,
zal nog verbetering van het geluid geven.
H.
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41. Een kristal-lampóntvanger. De lamp werkt hier als een laagfrequentversterker. Men kan hier
mede zeer luide signalen verkrijgen. *)
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42. Een kristal-lamp ontvanger. De lamp werkt hier als een hoogfrequent versterker. De anodekring is afgestemd door een honigraatspoel met een variabele condensator en de grootste
gevoeligheid verkrijgt men, door de anodekring met de antennespoel terug te koppelen.

*) Hier zou een condensatortje van 0,01 m.F. parallel geschakeld aan de klemmen van de
primaire wikkeling van den transformator, nog eenige verbetering kunnen geven.
H.
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Een tweelamps ontvanger, waarin de eerste lamp als detector werkt en de tweede als laagfrequent versterker. De terugkoppeling op de antenne is tot stand gebracht door de plaatstroomen van de eerste lamp. Wanneer we niet te ver van een zendstation verwijderd zijn,
zullen we een kleinen luidspreker kunnen gebruiken (tweede lamp een eindlamp nemen).
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44.

Een tweelamps ontvanger, waarin de eerste lamp is gebruikt als hoogfrequent versterker en
de tweede als detector. De anodekring van de eerste lamp is afgestemd met een variometer.
We kunnen met een dergelijk toestel den omroep op grooten afstand opvangen.
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45.
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Dit toestel is in hoofdzaak gelijk aan het voorafgaande, behalve de afgestemde anodekring,
waarvoor men hier een honigraatspoel heeft gebruikt, gecombineerd meteen variabelen
condensator. Hierdoor kunnen we op de antenne spoel terugkoppelen, waardoor de ge
voeligheid van het toestel nog vergroot wordt.
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46.

X

Een tweelamps ontvanger, gecombineerd met een kristal. De eerste lamp werkt als hoog
frequent versterker, terwijl de tweede als laagfrequentversterker is geschakeld. Het kristal
richt gelijk. Zoowel antenne- als anodeketen zijn hier met variometer afgestemd.
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47. Dit schema wijkt van het vorige af, doordat de antenne met een honigraatspoel met een
variabelen condensator is afgestemd. Men kan dit ook toepassen in den anodekring, zooals in het volgende schema ook is uitgevoerd.
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48. Een kristal en tweelampsontvanger, waarin men een hoogen graad van selectiviteit heeft ver
kregen, door de hoogfrequentlamp inductief met de antenne te koppelen. Er zijn dus hier
drie kringen, ieder afgestemd met een honigraatspoel en een variabelen condensator. Dit
schema leent zich goed voor gebieden, waar men veel storing door andere stations onder
vindt.
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Een heel eenvoudig en uitstekend schema, waarmede men op niet te grooten afstand van het
zendstation reeds luidsprekerontvangst kan verkrijgen.
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Een drielamps ontvanger, bestaande uit een hoogfrequent versterker, een detector en een
laagfrequent versterker. De plaat van de eerste lamp is afgestemd met een variometer en
de terugkoppeling is verkregen door een honigraatspoel, welke op de detector is aangesloten.
De aparte aftakking voor iedere lamp van de anodebatterij en de negatieve roosterspanning
voor de laagfrequentlamp maakt het schema tot een der allerbeste.
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Dit schema is gelijk aan het vorige, behalve dat de eerste en de tweede lamp door een afgestemde transformator met elkaar gekoppeld zijn. Wanneer men voor de primaire van deze
transformator een honigraatspoel neemt, afgestemd door een variabelen condensator, dan
kan men dezen transformator voor een groot golflengte-gebied gebruiken.
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Dit is een heel bekend schema voor algemeen gebruik, bestaande uit een hoogfrequent lamp,
kristaldetector en twee laagfrequent lampen. Wanneer men voor iedere lamp een aparte
aftakking van de anodebatterij maakte, zou het schema er nog zeer op vooruitgaan.
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53.

Een vierlamps ontvanger, geschikt voor alle golflengten. De eerste lamp is een hoogfrequent
versterker, de tweede detector en de overige zijn laagfrequent versterker lampen. Hier heeft
iedere laagfrequent lamp aparte negatieve roosterspanning.
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In dezen vierlamps ontvanger zijn de eerste twee lampen hoogfrequent versterkers. De koppe
ling geschiedt door hoogfrequent transformatoren. De derde lamp is detector geschakeld
en de vierde lamp is een laagfrequent versterker.
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Deze gecombineerde lamp-kristal ontvanger kan signalen van heel ver opvangen en door een
luidspreker weergeven. Daar de hoogfrequent lampen afgestemd zijn door variometers, is
bet toestel betrekkelijk gemakkelijk te bedienen.
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FABRIKANT DER

EBORA
ONTVANGERS

3-lamps Autodeto Ontvanger
4-lamps Capasupra Ontvanger
5- lamps Capadua Ontvanger

fl 100.- 140.—
- 180.—
Eenvoudige bediening

Groote selectiviteit

u. 5.

u. 4.

u. 6.

Wij leveren als specialiteit

Neutrodyne Apparaten, 4-, 5- en 6-lamps
compleet alsmede ook

alle onderdeelen om deze zelf te bouwen met bouwschema’s.
Met onze Neutrodyne Apparaten bereikt U zelfs met korte kamer-antenne
luidspreker-ontvangst op korte en lange golven.
Volgens ons bouwschema kunt U zelf een dergelijk modern toestel gemakkelijk bouwen.
Bovendien leveren wij:
Alle bekende merken van onderdeelen, alsmede nieuwigheden op radio-gebied.
VRAAGT GRATIS ONZE PRIJSLIJSTEN.
Vraagt inlichtingen bij Uwen handelaar of opgave van firma’s, waar onze
onderdeelen en toestellen verkrijgbaar zijn.
De firma L. Vlissingen schrijft als volgt:
„Ook wil ik U melden dat het eer«te U. 5 toestel een waar succes was. Er werd goede
„luidspreker muziek gehoord op slechts 2Vs meter draad als antenne, dus dit mag wel een
„succes worden genoemd. Niet slechts op de groote golf, maar ook vele stations op de
„korte golf.”

WESTON RADIO ■ AMSTERDAM
440, PRINSENGRACHT.

Telefoon: 35133.

N.V. „Jdzerda-Radio
DEN HAAG

BEUKSTRAAT 10

TELEFOON 32584

BIJ VALKENBOSCHPLEIN

Se Corona-Phon 2x2
is een hypér-gevoelige ontvanger met 1 detector,
2 hoog-frequent en 2 laag-frequent versterkers, ge
monteerd in een stofdichte mahoniekast.

Op Raam-Antenne 60 c.m.
worden de vóórnaamste omroepstations met krach
tige luidspreker-sterkte ontvangen.

Op Kamer-Antenne 5-io m.
komen alle korte-golf stations zonder eenige moeite
op luidspreker door, met groote onderlinge selectie.

De Corona-Phon 2x2
is het Radio-toestel voor den omroepluisteraar zoowel als voor den amateur.
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