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ELECTRON WIRE
MADE BROADCASTING POPULAR

IN GREAT B RIT AIN
Door de verschijning van ELECTRON WIRE is de Radio*
ontvangst in Engeland een geheel nieuw tijdperk ingetreden.
Het bracht de Radio binnen het bereik van iedereen. Door haar
eenvoudige en geheel eigen samenstelling stelde zij iedereen,
jong en oud, rijk en arm in staat een antenne te maken in enkele
minuten. ELECTRON WIRE kan zonder isolatoren of spéciale
invoerdraad gebruikt worden. Dit is de reden waarom de draad*
looze in Engeland zoo’n geweldige populariteit gekrcgen heeft.
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Electron Wire is niet allecn de beste
maar ook de goedkoopste antenne ter
wereld. Millioenen radio-enthousiasten
over de geheele wereld verspreid,
gebruiken het. PROBEER HET............
dan zult U begrijpen waarom het zoo
in den smaak valt.
f 1.50 per doos

S
THE KINGOFrAERIALS
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SUPERIAL beteekent een enorme
vooruitgang op aile tôt nu toe bekende antennematerialen. De isolatie
die bestaat uit een extra zwaar gevulcaniseerde laag rubber,
vormt een uitstekende isolatie tegen lekkage. Voor ontvangst
van verre stations garandeeren wij betere ontvangst dan met aile
andere draadsoorten. Superial is absoluut zonder gebreken, niet
duur en kan onmiddelijk door iedereen en overal gebruikt worden*

VAN SANTEN & Co., AMSTERDAM C.
PLANTAGE MIDDENLAAN 34 - TFT.F,F, 51113
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3aam~antennes.
*Vij geven, om aan veler verzoek te voldoen, op dezen plaats
en meer uitvoerige beschrijving van de raam-antennes.
Sllereerst moeten wij erop wijzen dat in het laatste gedeelte
-an dit werkje een storende zetfout is geslopen. Bovenaan
Dag. 40 staat n.l.: „Daar raam-antennes gewoonlijk door
amateurs zelf gemaakt worden............” Dit moet natuurlijk
:ijn: „Daar raam-antennes gewoonlijk niet door amateurs zelf
gemaakt worden.......... ”
3r zijn twee redenen waarom met een gewoon ontvangtoestel
3at ingericht is voor dak-antenne weinig of geen ontvangst
/erkregen kan worden met een raamantenne. De eerste reden
oespraken wij reeds, n.l. de kwestie der H.F. versterking. Door3at een raam-antenne veel minder „opvang-capaciteit” heeft
moeten de signalen belangrijk méér versterkt worden om
ilezelfde geluidsterkte te bereiken. Niettemin is, door de
allerlaatste ontwikkeling der lampen voor H.F. versterking
reeds vrij behoorlijke ontvangst op raam mogelijk met één
trap H.F. versterking. Men moet dan echter een lamp met
séér hooge versterkingsfactor gebruiken, b.v. de Philips A 442.
De tweede reden waarom niet ieder toestel voor raamontvangst
jeschikt is, is de kwestie der antenne-afstemming. Bij dakantenne ontvangst wordt de antennekring met behulp van een
spoel en een variable condensator afgestemd1. Daar een raam
antenne een gesloten draadkring is, vormt deze als het ware
:1e antennespoel. Het schéma voor een raam-ontvanger moet
üus zoo zijn dat de antennekring bestaat uit het raam, op de
juiste golflengte afgestemd door een variable condensator.
Hieruit volgt natuurlijk direct, dat een raamantenne voor veruchillende golflengten een verschillende hoeveelheid wikkelingen moet bezitten. Gewoonlijk brengt men dan ook op een
gedeelte der wikkelingen een aftakking aan, zoodat voor lange
solven het geheele raam en voor korte golven een gedeelte
sfebruikt kan worden. Ook heeft men wel eens twee ramen, één
tToor lange en een voor korte golven.
Een raam-antenne kan op twee manieren gewikkeld worden,
i.l. in „spoel- of solenoid-vorm” en met „vlakwikkeling”. Bij
liet eerste systeem liggen de wikkelingen naast elkaar en zijn
lus allen even groot, bij vlak-wikkeling liggen de windingen
3m elkaar in het vlak van het raam. Hierbij is de laatste

wikkeling het grootst en de eerste het kleinst. Belangrijk
verschil in werking bestaat er tusschen deze beide manieren
van wikkeling niet.
Fig. 20 geeft een raam met
vlaltwikkeling. De grootte van
een raam-antenne wordt bepaald door de beschikbare
ruimte. Hoe grooter de oppervlakte van het raam, des te
sterker is de ontvangst! Natuurlijk spelen hier wijze
van opstelling, isolatie ook een
woordje mee. De benoodigde
draadlengte is voor lange golven ca. 60 â 70 Meter. De aftakking voor ontvangst der
korte golf kan men op ongeveer
3/s van het aantal windingen
aanbrengen. Als draadsoort beFig. 20. Raam-antenne.
velen wij litze-draad aan. Dit is
een met zijde geisoleerde soepele draadsoort, bestaande uit
een groot aantal zeer fijne koperdraa'djes.
Ofschoon er, zooals gezegd, aan het gebruik van een raamantenne nadeelen verbonden zijn, mogen wij toch ook wel
op eenige voordeelen wij zen.
Om te beginnen valt direct de gemakkelijke verplaatsbaarheid eener radio-installatie met raamantenne werkende, in
het oog. Dit is dus het aangewezen systeem voor op kamers
wonende vrijgezellen !
Verder zal men wel eens op een raam-antenne aangewezen
zijn, indien er op het dak geen plaats meer is. Ten slotte heeft
een raam-antenne het groote voordeel van het richteffect.
Een raam ontvangt n.l. uitsluitend die stations die op een
denkbeeldige lijn liggen, getrokken langs het vlak van het
raam. Naar beide zijden dus. Hieruit volgt dat men het raam
voor ieder station in de juiste richting draaien moet. Het behoeft geen betoog dat dit verschijnsel een goede selectiviteit
zéér bevordert.
Hiermede meenen wij den lezer over de belangrijkste wetenswaardigheden van de raam-antennes te hebben ingelicht.
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Welke roi vcrvult de Antenne in de Ontvang^
installatie ?
Voor wij het antwoord op bovenstaande vraag
kunnen geven, moeten wÿ den lezer even herinneren
aan eenige der meest élémentaire grondbeginselen
van het radio uitzend- en ontvangproces.
De radioconcerten, lezingen, enz.>worden in de z.g.
„studio” door een microfoon opgevangen. Dit in
strument noemt men wel eens het „electrische oor”.
Het vertoont inderdaad eenige overeenkomst met
het menschelijk oor. Dit laatste toch vangt het geluid (d.i. luchttrillingen) in al zijn nuances op en
zet deze om in zenuwimpulsen. De microfoon doet
iets dergelijks, doch de zenuwimpulsen zijn hier
eiectrische trillingen.
Deze eiectrische trillingen worden naar het eigenlijke uitzendmechanisme, kortweg zender genoemd,
geleid. De zender versterkt de trillingen en maakt ze
geschikt het luchtruim ingezonden te worden. Dit
geschiedt met behulp van de zend-antenne. Hoe
grooter het vermogen van den zender, d.w.z. hoe
sterker men de eiectrische energie vermag uit te
stralen, des te solider en royaler moet de zendantenne gebouwd zijn. Vandaar, dat de groote omroepstations van kolossale torens gebruik maken
voor het bevestigen van hun antennes (fig. 1).
Nu is de golflengte, waarmede gezonden wordt,
direct afhankelijk van het aantal trillingen per se
conde der uitgezonden golf. Dit trillings-aantal is
weer afhankelijk van de lengte der antenne. Omdat
een antenne nu eenmaal niet zoo gemakkelijk te
verlengen of in te korten is, kan men, indien dit
5

noodig is, de golflengte op andere wijze veranderen.
Hiertoe maakt men gebruik van z. g. spoelen en
condensatoren.
Het inschakelen in den antennekring van een spoel
beoogt het verlengen der antenne; het tusschenplaatsen van een condensator komt op hetzelfde
neer als het verkorten der antenne.

Fig. 1. Zend-antenne.

Het hierboven omschreven verschijnsel is ongeveer
analoog met het verband dat er bestaat tusschen de
toonhoogte der door een trillende snaar voortgebrachte klank en de lengte dier snaar.
De door de zendmachine in den antennekring (d.w.z.
antenne, spoel, condensator, enz.) opgewekte electrische trilling deelt zich mede aan den aether. Hiermede bedoelt men de z.g. middenstof, die overal en
in aile stoffen aanwezig moet zÿn, doch waarvan
men overigens niets weet, dan dat ze in trilling gebracht kan worden.
Deze aethertrillingen planten zich gelÿkmatig naar
aile richtingen voort. Ze bepalen zich dus niet tôt
een enkele richting, maar verspreiden zich als het
ware in een cirkel, die de zendantenne als middelpunt heeft. Natuurlijk worden ze steeds zwakker,

i

6

naarmate ze verder van het punt van hun ontstaan
verwÿderd zijn. De afstand, die de golven afleggen
is o.a. afhankelijk van de kracht (energie) van het
zendstation.
Indien wij nu binnen de werkingssfeer van den zender een antenne opstellen, die even lang is als de
zendantenne, of in ieder geval door de hierboven
vermelde hulpmiddelen dezelfde „toonhoogte” (beter
gezegd: golflengte) bezit, dan zullen hierin dezelfde
trillingen opgewekt worden, welke het zendstation
uitgezonden heeft. Men noemt dit resonantie. Ook
dit verschijnsel valt op ander gebied te constateeren :
als men van twee snaren, die precies denzelfden toon
kunnen voortbrengen (dus even lang zijn), de eene
in trilling brengt, dan zal de andere door resonantie
(Holl. medetrilling) ook gaan trillen. Hiervan wordt
bij de radio gebruik gemaakt.
En nu komen wij tôt de beantwoording van de in
den aanhef van dit werkje gestelde vraag: wat doet
de antenne eigenlijk?
De ontvang-antenne wordt door inschakeling van
spoelen en condensatoren geschikt gemaakt met de
zendantenne van het station, dat wij willen ontvangen, te resoneeren. Men zal nu ook begrÿpen,
waarom men dit nuttige onderdeel van de ontvanginstallatie „antenne” (Griéksch: voelhoorn) heeft
genoemd.
De rest van het radiotoestel behoeft nu slechts te
zorgen, dat de aldus opgevangen aethertrillingen
voldoende versterkt en omgezet worden in voor ons
waarneembare of geluidstrillingen.

7

De eerste maatregelen!
Voor met den bouw van een antenne begonnen kan
worden moet de adspirant luisteraar vaststellen hoe
hij de antenne zal maken.
Aan de hand van de hierna volgende gegevens omtrent vorm, lengte, enz. zal het, met de plaatselijke
omstandigheden rekening houdende, niet moeilijk
vallen een goedfe antenne te ontwerpen. Nadat de
toe te passen vorm en afmeting bepaald zijn onderzoeke men eerst de mogelijkheden der bevestiging.
Het is n.l. bij een horizontaal gespannen antenne
dikwijls noodig de gastvrijheid van naburige bewoners in te roepen voor het vastmaken van den
draad of het plaatsen van een mast.
Een van de ongeschreven wetten der radiotechniek
is: eerst verlof vragen aan den huiseigenaar, vôôr
iets op het dak ondernomen wordt! De voornaamste
reden waarom vele huiseigenaren zoo afzijdig tegenhet maken van een antenne staan is, dat door veel
amateurs tegen deze wet der wellevendheid gezondigd wordt. Men neme dus de burgerlijke beleefdheid
dn acht, en vrage zoowel aan den eigenaar van de
eigen woning als aan dien van het naburige huis,
waarvan men als tweede bevestigingspunt gebruik
wenscht te maken, vergunning.
Wellicht legt het feit, dat men door bestudeering van
dit boekske in staat in zonder beschadiging aan zijn
eigendom te werken, bij den eigenaar eenig gewicht
in de schaal! Het maken eener antenne behoeft, dit
zij hier uitdrukkelijk gezegd, nooit tôt beschadiging
van het dak aanleiding te geven.
Is de verlangde vergunning verkregen, dan pas kan
met de werkzaamheden begonnen worden.

8
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Aan welke eischen moet ecn antenne voldoen?
De eisch, die men aan een antenne moet' stellen
wordt door verschillende omstandigheden bepaald.
Ten eerste door de soort der zendstations, welke men
ontvangen wil en ten tweede door den aard van het
ontvangtoestel.
ij
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Fig. 2. Eén-draads L-antenne.

We kunnen ons, voorzoover de antenne verband
houdt met de zendstations deze beperking opleggen,
dat dit werkje hoofdzakelijk geschreven is voor den
z.g. omroepluisteraar en stellen ons op het standpunt, dat men dus hoofdzakelijk wenscht te luisteren
naar stations, waarvan de golflengten tusschen ca.
150 en 3000 Meter liggen.
Er zijn vier belangrijke punten, die men bij het
bouwen van een antenne in het oog moet houden:
der antenne
le. den vorm
2e. de hoogte
»t
t*
3e. de lengte
i»
4e. de isolatie
tt
ft
5e. de soliditeit „
„
Wij zullen deze vijf punten achtereenvolgens nader
beschouwen.
9
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De Vorm*
De vorm der antenne wordt hoofdzakelÿk bepaald
door plaatselÿke omstandigheden zooals mogelijkheid
van ophanging enz. Een der beste en tegelÿkertÿd een
der eenvoudigste antennevormen is wel de L-antenne.
Deze bestaat, zooals fig. 2 doet zien, uit een of meer
horizontale of bijna horizontale opvangdraden,
waarbÿ aan een der uiteinden de afvoerdraad bevestigd zit. Indien de opvangdraden niet horizontaal
doch eenigszins schuin oploopen, dan verdient het
aanbéveling den afvoerdraad aan het laagste einde
te bevestigen.
il
ijoO-ooo
•ft

\

I
Fig. 3. Eendraads T-antenne.

Om dezen vorm te kunnen toepassen is het feitelijk
noodzakelÿk dat de plaats, waarmen den invoerdraad
naar binnen wil leiden in de nabijheid van een der
uiteinden van de antenne is. Dit is dikwijls niet het
geval. Indien de antenne b.v. gespannen is tusschen
twee huizen aan weerszÿden der woning van den
luisteraar, dan is het vaak wenschelijk van een z.g.
T-antenne gebruik te maken. Ook hierbij bestaat
de eigenlijke antenne uit een of meer horizontale
draden. De afvoer is hier echter in het midden van

551
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den draad (draden) aangebracht. Fig. 3. Ofschoon de
beide bovengenoemde antennevormen beslist te prefereeren zÿn boven andere vormen is het vaak moeilÿk twee geschikte ophang-punten te vinden. Vooral
in de steden wordt het steeds bezwaarlÿker van het
dak van naburige huizen gebruik te maken. Indien
dit niet mogelÿk is, en de ruimte op ’t eigen dak niet
voldoende is om den benoodigden lengtedraad te span-

Fig. 4. Parapluie-antenne.

nen, dan past men een der volgende antennevormen
toe.
Een der oudste antennes is b.v. de Parapluie-antenne
(fig. 4). Deze bestaat uit een aantal (vier â zes zijn
gewoonlijk voldoende) schuin naar den top van een
11

paal toeloopende draden. De afxoer wordt nu aan het boveneinde der draden bevestigd.
Den laatsten tijd komen de z.g.
korf- op kippengaas-antennes
zeer in zwang. Zÿ bestaan uit
een hoogen paal (minstens 5 â
6 meter) waarin aan den top
twee hoepels van ca. x/2 â 1 M.
diam. horizontaal bevestigd zijn
(fig. 5). Tusschen deze hoepels,
die geisoleerd opgehangen zijn,
worden voor de korfantenne een
aantal draden gespannen. Bij
de kippengaas-antenne vervangt een gewoon stuk kippengaas deze draden. De afvoerdraad wordt onder aan het
draadnet, resp. kippengaas gesoldeerd.
Men heeft wel eens gebruik gemaakt van horizontaal gespan
nen korf-antennes. Deze bestanden zoodoende eigenlijk uit
een L-antenne met een groot
aantal draden. De z.g. spreiders,
dat zijn de stokken die bij een
meerdraads-antenne dienen om
de antennedraden op hun plaats
te houden, waren dan vervangen door hoepels. Deze antennevorm laten wij, als zijnde vol- afvoer
komen doelloos en omslachtig,
buiten bespreking.
Waar wij gezegd hebben, dat de
vorm der antenne door de plaatselijke omstandigheden bepaald
wordt, zal men begrepen heb5. Korf-antenne.
ben, dat bij het bouwen eener
antenne allereerst de te gebruiken vorm vastgesteld
moet worden. Aan de hand van de gegevens omtrent
12
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hoogte en lengte, die wÿ hiema zullen geven,
moet het iederen adspirant-antennebouwer mogeljjk
zijn uit een der besproken antennevormen een keus
te doen.
De Hoogte»
Ofschoon door de voortdurende verbetering der ontvangtoestellen in de laatste jaren, de hoogte der
antenne veel van haar belangrÿkheid verloren heeft,
valt toch niet te ontkennen, dat de effectieve hoogte

Fig. 6. Twee-draads L-antenne.

wel voor het voornaamste deel het resultaat der
antenne beïnvloed.
Met effectieve hoogte wordt de afstand tusschen
de antenne en de daaronder gelegen voorwerpen bedoeld. Indien een antenne b.v. bestaat uit een horizontaal, tusschen de toppen van twee masten â 4
Meter gespannen draad, dan is de hoogte dezer an
tenne 4 Meter. Het doet er niets toe, of deze masten
op het dak van lage of wel hooge huizen geplaatst
zijn.
Hoe grooter de effectieve hoogte, des te sterker zÿn
de te ontvangen trillingen.
Het verdient dus aanbeveling de antenne steeds zoo
13

hoog mogelÿk te maken. Indien b.v. de situatie is
als in fig. 6 dan is het in ieder geval wenschelijk op
het rechtsche huis een mast te plaatsen. In de steden
is het vaak verboden op de bouwblokken raasten te
gebruiken. In dit geval is het veel beter de antenne
dwars over de tuinen naar de tegenoverliggende

(

Fig. 7.

huizen te spannen, dan op het dak zelf te blijven
(fig 7). Is dit onmogeljjk, dan zoeke men toch in
ieder geval de hoogste punten ter bevestiging op.
Over het algemeen is het buiten heel wat gemakkelijker een goede hooge antenne te maken dan in de
stad. Een boom kan b.v. reeds goede diensten bewÿzen als bevestigingspunt.
Een parapluie-, korf- of kippengaas-antenne moet
noodzakelÿk, wil men van goede ontvangst verzekerd
zijn, hoog boven de omringende voorwerpen uitsteken. Een mast van 8 a 10 Meter voor een goede
parapluie en een van 5 â 6 Meter voor een korf zijn
aan te bevelen.
Behalve om een krachtige ontvangst te verkrijgen
zÿn er, en dit geldt hoofdzakelijk voor de stedelingen,
nog twee belangrijke redenen waarom men het bÿ
14
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het bouwen van een antenne „steeds hooger” moet
zoeken.
Er bestaat n.l. bÿ de voortdurende uitbreiding van *t
aantal luisteraars een steeds grootere kans op onderlinge storing. Hiermede bedoelen wij niet alléén den
z.g. Mexicaanschen hond, d.w.z. de gilgeluiden, die afkomstig zijn van genereerende ontvangers van onhandig zoekende buren, doch ook het verschjjnsel,
dat optreedt indien twee antenne’s al te dicht bij
elkaar gespannen zijn. Indien een antenne b.v. slechts
enkele meters van een andere antenne verwÿderd
is, en vooral indien deze parallel gespannen zijn, dan

Fig. 8.

Helpt elkander!

komt het dikwÿls voor, dat het eene toestel het geluid als het ware „weg zuigt” van het andere. Dit
bezwaar treedt vooral op als men naar hetzelfde
station luistert. De meest radicale maatregel er tegen
is natuurlijk de antenne een geheel andere richting te
geven. Dit is echter dikwijls onmogelijk. In dergelijke
gevallen is verhoogen der antenne de beste oplossing.
Antennes, die in elkaars verleende liggen, storen
elkaar vrijwel niet. Het is zoodoende heel goed
mogelijk voor twee antennes van slechts twee bevestigingspunten gebruik te maken (fig. 8). Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke wijze van maken
economische voordeelen biedt. Natuurlijk is zooiets
alleen mogelijk indien de bevriende luisteraar, met
wien men de transactie afsluiten wil, niet al te ver
weg woont. De onderlinge afstand der uiteinden van
de twee antenne’s moet in dit geval, door tusschenvoeging van isolatoren op minstens twee Meter gehouden worden.
15

Een tweede reden om een antenne zoo hoog mogelÿk
te maken is het versohÿnsel der tramstoringen.
Tegen deze geniepige bedervers van het radiogenot
is slechts zeer weinig te doen. Een van de middelen
om ze tenminste zooveel mogelijk te elimineeren is
„Excelsior! Steeds hooger!” Er zijn schrijver dezes
vele gevallen bekend waar verhooging der antenne
met ca. 5 a 6 Meter een belangrijke vermindering
der tramstoringen tengevolge had. Ook de vorm der
antenne is van invloed op de tramstoring. De beste
ervaringen hebben wij in dit opzicht bereikt met een
eenvoudige, hooge, eendraads L-antenne, waarbij de
invoering aan de achterzijde (dus niet aan de tramzijde!) van het huis gemaakt was.
Van de geweldige resultaten ten opzichte van tram
storingen bij gebruik van kippengaas-antennes en
van allerlei fantasie vormen is ons nooit iets gebleken.
Wij kunnen deze verhalen dan ook gerust naar het
rijk der fabelen verwijzen.
Ook mag men volstrekt niet altijd beweren, dat een
antenne, ter voorkoming van tramstoringen, persé
achter het huis gemaakt moet worden. De afscherming (van de tramstoringen wel te verstaan) door
het huis worden gewoonlijk te niet gedaan door het
gebrek aan hoogte dat hierdoor ontstaat.
De Lengte»
Een van de eigenaardigheden in de radiotechniek is
de snelheid, waarmede nieuwe ontdekkingen en
constructie’s toepassing vinden en oude systemen en
opvattingen overboord geworpen worden. De lengte
der antennes is hiervan een typisch voorbeeld.
In de eerste jaren van het radio-amateurisme was
de algemeene opvatting: hoe langer de antenne, hoe
beter. Later is men gaan inzien, dat die honderden
meters draad toch niet beslist noodzakelijk zijn voor
goede ontvangst, en naarmate de toestellen verbeterd
werden is men kleinere eischen gaan stellen aan de
antennelengte, terwijl door de allerlaatste vindingen
op ontvanggebied, een te langen antenne zelfs hinderlijk kan zijn. Hoe het zij, voor een modem ont16

vangtoestel is een korte antenne beslist noodzakelÿk!
Wat is kort? Deze vraag stelt de oningewijde natuurlijk onmiddellijk. Voor wij tôt een definitieve
bepaling van de lengte overgaan, willen wij even
het begrip „selectiviteit” verklaren.
Met de selectiviteit van een ontvangtoestel wordt
de mate van storings-vrijheid bedoeld. En wel, de
afwezigheid van storing van het eene zendstation
door het andere. Men noemt dus een toestel goed
selectief, indien men in staat is ieder station opzichzelf te hooren, zonder storing van een station dat
slechts weinig van den te ontvangen zender in golflengte afwijkt. Een toestel, dat hiertoe niet in staat
is, noemen wij weinig selectief.
Nu kan de selectiviteit van een werkelijk goed ontvangstation hopeloos bedorven worden door de an
tenne. Ook al doordat de zendstations „steeds dichter
op elkaar” gekomen zijn, m.a.w. doordat de golflengteverschillen van tal van zenders steeds kleiner
geworden zijn, is de selectiviteits eisch steeds grooter
geworden. Een te lange antenne vermindert de
selectiviteit van een ontvangtoestel. Een te korte
antenne geeft te weinig energie, ergo te zwakke ontvangst. Wij moeten den gulden middenweg bewandelen en maken een ééndraads L- of T-antenne dus
niet korter dan circa 10 Meter en
niet langer dan circa 20 Meter.
Als gemiddelde lengte van ééndraads antenne lijkt
ons 15 Meter uitstekend geschikt. Is de antenne
flink hoog, zoodat de afvoerdraad ôôk meehelpt, dan
kan het nog wel wat korter. Is dit niet het geval
en is de antenne ook wat minder gunstig door ligging
en hoogte, dan neme men er eenige Meters bij.
Het behoeft wel geen nader betoog dat de bevestigingspunten eener antenne gerust verder van elkaar
verwÿderd mogen zijn dan de voorgeschreven antennelengte bedraagt. Indien men voor dit feit komt
te staan dan plaatse men op de gewenschte lengte
eenvoudig eenige isolatoren in den draad. Het
verdere stuk vangt dan niet mee op, doch dient alleen om de antenne te dragen.
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Kan men de minimum lengte zelfs bij benadering
niet spannen, dan bestaat nog altÿd de mogelijkheid
van een tweedraads-antenne. Twee draden van ca.
6 â 8 Meter lengte, door spreiders (fig. 9) op minstens 1 Meter van elkander gehouden, vormen een
goede antenne. Men lette bij meerdraads-antennes
of de afvoer. Iedere antennedraad moet een afvoerdraad hebben van b.v. 1 â V/2 Meter lengte (allen
even lang!), die tezamen komen in één invoerdraad.
De lengte der antennedraden eener parapluie-antenne
wordt vanzelf bepaald door de hoogte van den mast.
Men zorge ervoor, dat aile draden evenlang zijn. Is

Fig. 9.

Spreider.

dit door eigenaardigheden van de bevestigingspunten
onmogelijk, dan make men de werkzame gedeelten
van aile draden, door tusschenplaatsing van de isolatoren, toch gelijk aan den kortsten draad. Het
aantal draden eener parapluie is afhankelijk van de
hoogte. Vier draden bij een mast van 8 â 10 Meter
en zes bij een hoogte van 6 â 8 Meter lijkt ons niet
overdreven.
De afmetingen van korf- en kippengaas-antennes
gaven wÿ reeds eerder. Hoepels van ca. 75 c.M. â 1
Meter zijn goed. Houten fietsvelgen zijn b.v. uitstekend te gebruiken. De hoepels kunnen ca.
â 2 Meter van elkaar verwijderd zijn, zoodat de
korf deze lengte verkrijgt.
Wij besluiten deze bespreking van de afmetingen der
antennes met de herhaling van de opmerking:
HOOGTE IS BELANGRIJKER DAN LENGTE!
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De Isolatie»
Zagen wij hierboven dat de hoogte een der belangrijkste eigenschappen eener goede antenne uitmaakt,
ook de isolatie kunnen wÿ niet ontberen. Aile zorg
aan de isolatie van een luchtnet besteed ontvangen
wÿ met interest terug in den luidspreker of hoofdtelefoon in den vorm van geluidsterkte.
Onvoldoende isolatie in de antenne of invoerleiding
werkt precies als lekken in een brandspuitslang !
De minuscule stroompjes, die moeizaam uit de aether
opgevischt worden, moeten zonder afleiding, waar
dan ook, in het ontvangtoestel komen.
Wÿ beginnen dus met voorop te stellen, dat de an
tenne- of afvoerdraad nergens in directe aanraking
met masten, schoorsteenen, dak, dakgoot, gevel, kozÿn, enz., mag komen. Als isoleerend medium wordt

Fig. 10. Ei-isolator.

voor antennewerk meestal geglazuurd porselein en
een enkele keer ook wel glas gebruikt.
De porseleinen blokjes die voor het isoleeren der
antennedraden aangewend worden zijn ei-vormig.
Men noemt ze dan ook „ei-isolatoren” (fig. 10). Omdat één ei-isolator bÿ vochtig weder beslist onvol
doende zou zijn, doordat de oppervlakte van den
isolator met een geleidend laagje (water) bedekt
wordt, gebruikt men er altÿd eenige achter.elkaar.
Onderling worden de isolatoren met een stukje teertouw of koperdraad verbonden. De antenne wordt
dus aan beide einden van minstens drie isolatoren
voorzien.
Voor het isoleeren der afvoerleiding kan men het
best z.g. klok-isolatoren gebruiken (fig. 11). Deze
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afvoerleiding moet, zoowel van boven als beneden
gespannen gehouden worden, opdat ze niet tegen het
huis kan slingeren. Behalve bovengenoemde klokisolatoren neemt men hiervo'or dikwijls rol-isolatoren
op een houten latje bevestigd (fig. 12).
Ook bÿ het binnen voeren moet voor goede isolatie
zorggedragen worden. Dit wordt zeer vergemakkelijkt door spéciale invoer-isolatoren, die in allerlei
vormen en contructie’s in den handel zÿn. Het eenvoudigst is het gewoon porseleinen invoerbuisje (fig.
13). Iets duurder, doch, omdat deze tevens dienst
doen als afspan-isolator, zijn de meestal van eboniet
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Fig. 11. Klok-isolator.
vervaardigde invoeringen. Een uitstekend systeem
is het de invoering tegelijk te benutten als bliksembeveiliger. Dit zullen wij bespreken bij de verschillende methoden van bliksembeveiliging.
De binnenleiding moet steeds zoo kort mogelijk zijn.
Het is dus raadzaam het toestel zoo dicht mogelijk bij
de invoering te plaatsen. Heeft men toch een binnen
leiding noodig, dan make men deze van geisoleerd
draad en bevestigd deze op porseleinen rolletjes.
Nog een enkel woord moeten wij wijden aan het
onderhoud der antenne-isolatie. Hierover zal men
waarschÿnlijk even verwonderd zÿn. En toch, hoe
20

onwaarschijnlÿk dit ook lÿkt, heeft een antenne
eenig onderhoud noodig. De isoleerende eigenschappen der isolatoren gaan n.l. op den duur achteruit.
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Fig. 12. Afspanning.

Doordat een antenne steeds aan weer en wind is
blootgesteld en vooral in de fabriekscentra rook en
roet een woordje meespreken, verzamelt zich na
21
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langen tÿd een laagje vuil op het glazuur der isoîatoren. Deze behoeven daarom nog niet vernieuwd te
worden. Het is voldoende de antenne van tijd tôt
tÿd (b.v. één maal per jaar) naar beneden te halen
'/////////////////////////s:

Fig. 13. Porseleinen invoer-buisje.

en de isolatoren flink met zeepwater af te boenen.
Hierna even met schoon water nasponsen en de
zaak is weer gezond.

De Soliditeit.
Het maken eener antenne moet om drie redenen
met kennis van zaken geschieden.
Ten eerste moet een antenne goede ontvangst mogelÿk maken.
Ten tweede moet ze zôô stevig en solide gemaakt
zijn, dat ze om zoo te zeggen langer méékan dan de
baas!
Ten derde mag het plaatsen, noch het aanwezig zijn
van een antenne eenige schade aan huis of dak veroorzaken.
Op welke wijze een luchtnet aan den eersten eisch
kan voldoen hebben wij in de vorige bladzijden uiteengezet. De beide andere vraagstukken zullen wÿ
hier bespreken.
Allereerst het te gebruiken materiaal. Als antennedraad is het beste:
hard rood-koperdraad V/2 m.M. dik of
is m.M. dik.
silicium-bronsdraad
Van deze beide verdient de laatste draadsoort, om
haar grootere trekvastheid de voorkeur.
Voor het bÿeenbinden van de ei-isolatoren kan men
dun teertouw of koperdraad gebruiken. Dit vastmaken dient met zorg te geschieden, zoodat de isola
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tor ook werkelÿk de eenige verbinding vormt tusschen de verschillende draadeinden, en geen toevallig contact ontstaat.
Als afvoer kan men gerust dezelfde draad als voor
de antenne toepassen. Dit heeft dan het voordeel,
dat de afvoer niet speciaal aan de antenne behoeft
gesoldeerd te worden, maar hiermede één geheel kan
vormen. In verband met het feit, dat de afvoer, ondanks aile voorzorgsmaatregelen, toch wel eens met
den gevel of muren in aanraking kan komen verdient het dikwijls aanbeveling deze van geisoleerd
draad te maken. Men neme dan goed met gummi
geisoleerd draad. Een uitstekend voor dit doel geschikte draadsoort is het z.g. Electron Wire.
Voor het spannen en het van tijd tôt tijd bijspannen
van L- en T-antennes is het noodzakelijk, deze door
middel van katrollen op te hijschen. Hiervoor zÿn
spéciale verzinkte katrollen met een oog voor bevestiging in den handel. Het ophijschen geschiedt
of met teertouw van 6 a 8 m.M. dikte of met staaltouw van hoogstens 4 m.M. dikte. Dit laatste is iets
duurder doch belangrijk duurzamer. Antennes die
aan schoorsteenen, dakgoten e.d. binnen handbereik
zittende punten bevestigd zijn, behoeven natuurlijk
niet met behulp van katrollen opgehangen te worden.
In deze omstandigheden gebruike men, wanneer het
hout betreft, een stevige schroefoog of een z.g.
schommelhaak. Om een schoorsteen make men, na
eerst de hoeken met plankjes voor insnijden beschermd te hebben, een ring van gegalvaniseerd
ÿzerdraad of staaltouw. Aan deze draad wordt dan
de antenne bevestigd.
Bij het zoeken van goede bevestigingspunten onderzoeke men vooral eerst of de soliditeit van het desbetreffende materiaal van dien aard is, dat men
er met een gerust geweten een draad aan vastmaken
kan. Oude gemetselde schoorsteenen zijn soms o zoo
weinig te vertrouwen! Ook ingemetselde ankers trekt
men vaak zonder moeite uit de voegen. Verder laat
de toestand van het houtwerk op de daken dikwijls
ailes te wenschen over. Een uitstekende gelegenheid
l
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voor het inschroeven van een schroefoog biedt
meestal de z.g. boeing. Dit is een plank die gewoonlijk onder den dakgoot tegen de gevel bevestigd is.
Men mag nooit iets vastmaken aan, of schroeven in:
Zi.g. scnoorsteenpotten,
zink- of mastiekbedekking!
Dit moge als een vaste wet voor aile antennebouwers
gelden !
Het plaatsen van een mast vereischt eenig overleg
en om van een doelmatige opstelling verzekerd te
zÿn raden wij de volgende aanwijzingen nauwkeurig
op te volgen.
Een mast mag nooit met den voet aan het dak vast-

Fig. 14.

Plankje onder den mast.

gemaakt worden. Hij wordt eenvoudig op een goed
vlak plankje gezet, desnoods met eenige latjes, die
als het ware een bakje vormen waarin de mastvoet
staat (fig. 14). Dus nogmaals, noch dit plankje, noch
de mastvoet mag aan de dakoppervlakte vastgeschroefd of gespijkerd worden. De eenige bevestiging van een mast is de schoring. Dit schoren of
tuien vindt plaats door het aan den top vastmaken
van eenige lijnen die schuin weggetrokken en op
geschikte punten vastgemaakt worden. Het tuien van
een mast is een vrij subtiel werkje, dat in negen van
de tien gevallen door amateurs verkeerd gedaan
wordt.
Als materiaal voor de tuidraden komt in aanmerking:
Gegalvaniseerd ÿzerdraad No. 14 en No. 16. Het
aantal schoorlijnen is afhankelijk van de hoogte van
den mast. Gew'oonlijk zijn vier draden, aan den top
van den mast bevestigd, voldoende.
Bÿ een hoogen mast van b.v. 8 â 10 Meter verdient
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het aanbeveling op de helft der hoogte ook eenige
spandraden aan te brengen.
Ook de richting, die de tuidraden uitloopen, is van
veel belang. Allereerst moeten zij ervoor zorgen, dat
de mast.onafhankelÿk van de antenne, stevig staat.
Hiervan is men alleen verzekerd, indien de vier tuien
naar vier windstreken gericht zijn; dus als het ware
in een vierkant geplaatst zijn. Onder geen omstandigheden mag men op den trek der antenne rekenen.
Doet men dit toch, dan bestaat altijd de kans, dat
bij doorbreken van de antenne de geheele mast omtuimelt. Verder moeten de tuien zôô bevestigd zijn,
dat er in ieder geval een flinke trek bestaat in de
richting, die tegengesteld is aan die der antenne.
Voor het vastmaken der schoorlijnen aan den mast,
kan men gebruik maken van z.g. mastbeugels. Deze
bestaan uit twee half-cirkelvormige reepen ijzer, die
met twee boutjes om den mast geklemd worden.
Rondom zijn aan deze beugels eenige oogen aangebracht. Voor het bevestigen van de schoorlijnen en
van de katrol kan van den zelfden mastbeugel ge
bruik gemaakt worden.
Het hijschtouw wordt, nadat de antenne opgeheschen
en gespannen is, aan een tegen den mast geschroefden
„kikker” vastgemaakt.
Bij meerdraads-antennes mag men niet verzuimen aan beide uiteinden van een der spreiders
een draad te bevestigen. Deze draden (dun teertouw
of koperdraad) dienen om het kantelen der antenne
te beletten.
Van de bedoeling van het spannen eener antenne
hebben de meeste amateurs geen begrip. Velen
meenen dat een antenne zooiets is als een vioolsnaar,
die zoo krachtig mogelijk gespannen moet zijn. Niets
is minder waar. Als het in on§ kikkerlandje niet
soms zoo flink kon spoken, dan zouden de antennes,
afgezien van aesthetische bezwaren, gerust zoo slap
mogen hangen als een vaatdoek. Om ongewenscht
slingeren te voorkomen verdient het echter aanbe
veling een behoorlijke mate van spanning te geven.
In verband met het feit, dat de draad bij een hoogere
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temperatuur uitzet en bij een lagere inkrimpt is het
goed de spanning des zomers niet zoo groot te nemen
als ’s winters.
Een enkel woord nog over het materiaal van de
masten en spreiders. Voor de eersten kieze men
goede rechte dennetjes. Deze zÿn ongeschild en geschild te krÿgen. Indien men ze geschild wil toepassen, dan verdient het aanbeveling de masten voor
het gebruik te teeren (b.v. met carbolineum). Als
spreiders kan men bamboestokken of bezemstelen
gebruiken. De eersten hebben het voordeel van
lichter te zijn.
Ten slotte wÿden wÿ eenige regelen aan het maken
9à
Fig. 15. Antenne-lasch.
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van lasschen in antennes. Men soldeert den draad
het best met behulp van een spiritus-soldeerlampje
of, wanneer de wind dit mogelijk maakt, met een
z.g. benzine-blaaslamp. De beide draadeinden worden
eerst goed schoongekrabd en vervolgens als fig. 15
in elkaar gedraaid. Hierna verwarmt men de lasch
en brengt tegeli.ikertijd wat harssoldeer (in den
radiohandel verkrijgbaar) op den draad. Als de lasch
goed heet is, zal men het tin zien vloeien en de lasch
is gereed.

!
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De Aardverbinding*
Zooals wÿ in het begin van dit werkje reeds mededeelden, is voor het ontvangen van radio-uitzendingen
behalve een antenne ook een aardverbinding noodig.
Een aardverbinding wordt gewoonlÿk verkregen,
door een draad, die aangesloten wordt aan de waterleiding. Deze verbinding kan men tôt stand brengen
door b.v. een draad aan de waterleidingbuis te soldeeren. Dit soldeeren is een gevaarlyk werkje daar
waterleidingbuizen gewoonlijk van een lichtsmeltbare loodeompositie gemaakt zijn en een vervaarlijke
lekkage het gevolk van onze pogingen kan zijn. Gemakkelijker vindt de verbinding plaats door middel
van een z.g. aardklem (fig. 16).
Als materiaal voor de aardleiding komt iedere, niet
te dunne, geisoleerde draad in aanmerking. Ook voor

Fig. 16. Aard-klem.

dit doel is het bekende «Electron Wire” uitstekend
te gebruiken.
Men legge de aardleiding liefst zoo, dat ze zoo weinig
mogelijk aan beschadiging is blootgesteld. Bevestiging kan met z.g. schel-krammetjes geschieden.
De aardleiding moet, indien dit eenigszins mogelijk
is, kort zijn. Het is dus gewenscht de dichtsbÿzijnde
waterleidingbuis of kraan op te zoeken. Indien in een
woning geen waterleiding aanwezig is, kan men zich
gewoonlijk helpen met de gasleiding.
Ontbreekt echter ook deze, dan is een letterlijke
„aard-aansluiting” noodzakelijk. Dit is mogelijk door
27
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een flink stuk koperplaat z66 diep te graven tôt ze
in het grondwater ligt. Aan deze plaat wordt de
aarddraad verbonden. Indien het grondwater niet âl
te diep te vinden is, dit is o.a. in het polderland
het geval), dan kan men volstaan met een verbinding
aan een in den grond gestoken stuk pÿp (b.v. gaspijp) van ca. 1 â 2 Meter lengte.
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De Tegencapaciteit»
De tegencapaciteit, ook wel genoemd het tegengewicht, vervult bij de ontvanginstallatie dezelfde roi
als de aardverbinding.
Een tegencapaciteit bestaat uit een tweede antenne,
die precies gelijk is aan de gewone, doch minstens
2 Meter onder deze laatste gesponnen wordt. Zij
wordt op de gewone wijze geisoleerd en ingevoerd.
Het maken van een tegencapaciteit is begrÿpelijkerwijze veel omslachtiger dan een aardverbinding.
Dit is dan ook de reden dat zÿ betrekkelijk weinig
gebruikt wordt.
De eenige redenen, die tôt toepassing aanleiding
kunnen geven, zijn:
le. het ontbreken van iedere gelegenheid voor het
maken van een aardverbinding;
2e. het optreden van tram- en andere storingen
door electrische machines.
Dat het toepassen van tegengewicht een afdoend
middel zou zijn om tramstoringen tegen te houden,
willen wjj geenzins beweren. Wél echter, dat de kans
op eenige verbetering gewoonlijk zoo groot is, dat
het de moeite van probeeren ruimschoots loont.
Men stelle zich hiervan echter geen wonderen voor.
Populair verklaard berust de vermindering der
storingen veroorzaakt door electrische machines
(trams, enz.) bij gebruik van een tegencapaciteit op
het volgende. Deze zoozeer gevreesde storingen
kunnen langs twee wegen in het ontvangtoestel
komen, n.l. via de antenne en via de aarde. Bÿ ge
bruik van een tegencapaciteit inplaats van een aard
verbinding wordt den storingen voor zoover ze door
de aarde tôt ons komen vrijwel de pas afgesneden.
Hieruit volgt vanzelf dat de z.g. „luchtstoringen”
d.w.z. de storingen die door electrische verschijnselen in de atmosfeer veroorzaakt worden, zich weinig
aan deze maatregel zullen storen. Tegen dit soort
radiobedervers is nog geen enkel kruid gewassen.
Een tegencapaciteit kan natuurlÿk alleen gebruiict
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worden by horizontale L- en T-antennes en ni et bÿ
parapluie- of korf-antennes. Zÿ moet beslist onder
de antenne aangebracht worden, en om zooveel mogelÿk nuttig effect te sorteeren, gelijkvormig aan
de antenne zÿn.
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Bliksem-beveiliging*
Aan het vraagstuk der bliksem-beveiliging zitten
diverse kanten.
Allereerst de kwestie der assurantie-bepalingen. Een
wettelijke of andere maatgevende regeling bestaat
in Holland in dit opzicht niet. Wel schrÿven sommige
Assurantie Maatschappijen beveiliging voor, indien
de antenne zich bevindt op alleenstaande huizen. Ook
hebben enkele woningbouw ondernemingen een
dergelijke clausule in hun huurcontracten.
Ofschoon het gevaar voor blikseminslag bij antennes
vrÿwel fictief blijkt te zijn (tôt nu toe zijn er in
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Fig. 17.

Antenne-aarde schakelaar.

ons land practisch nog geen gevallen van dergelÿken
aard voorgekomen!) üjkt het ons, om op ailes voorbereid te zijn het beste de volgende maatregelen te
nemen.
Wij stellen voorop, dat men het toestel niet gebruikt
tijdens een onweder. Dit zou trouwens, door het
optredende trommelvuur van luchtstoringen, een
twÿfelachtig genoegen zÿn.
Als de antenne niet gebruikt wordt, kan ze,
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door den afvoerdraad op de een of andere wijze met
de aarde te verbinden, tegen blikseminslag of in
ieder geval tegen ongewenschte electrische ontladingen, die tÿdens onweder optreden, beveiligd
worden .
Voor dit „aarden” der antenne bestaan verschillende
methoden, waarvan wij er hier drie zullen bespreken.
De meest voor de hand liggende constructie is wel
.tusschen de antenne-afvoerleiding een z.g. „antenneaardschakelaar” te plaatsen. Deze schakelaar be
staat, zooals fig. 17 doet zien, uit een omschakelaar,
waarvan de hefboom verbonden wordt met de an
tenne. Deze hefboom kan naar beneden en naar
boven gezet worden. Door hem naar boven te plaat
sen wordt de antenne in verbinding gebracht met
het ontvangtoestel. Dit is dus de stand terwijl geluisterd wordt. Is het toestel buiten gebruik, dan
moet de schakelaar altijd naar beneden wij zen. In
dit geval is de antenne, buiten het toestel om, met
de aarde verbonden, en werkt de antenne dus als
bliksemafleider. De draad, die aan de onderste klem
van den schakelaar zit mag niet te dun zijn (ca. 2
m. M. minstens) en moet buitenshuis, zoo direct
mogelijk naar de waterleiding of aardplaat loopen.
Ofschoon het toepassen van een dergelijke schake
laar een afdoende beveiliging vormt, is er toch een
belangrijk bezwaar aan verbonden. Dit bestaat hierin, dat het omzetten van den schakelaar licht vergeten wordt. Gemakkelijker ware het dus iets te
hebben, dat steeds dienst doet, onafhankelijk van
eenige in- of uitschakeling.
Dit is mogelijk door toepassing van een vonkbrug.
Vonkbruggen voor antenne-beveiliging zijn in den
radiohandel in verschillende vormen te verkrijgen.
Principieel bestaan ze uit twee contactstrooken of
plaatjes die héél dicht bij elkaar zitten. Aan de
eene wordt de afvoerdraad benevens het toestel ver
bonden, terwijl de andere weer door middel van de
aardleiding met de aarde in verbinding staat. Doordat er geen electrisch contact tusschen de b eide
deelen der vonkbrug bestaat, gaat de werking van
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het toestel gewoon dôôr, terwijl een ontlading der •
atmosferische electriciteit, die eigenlÿk uit een sterken electrischen stroom bestaat, gemakkelijk overspringt en aldus naar de aarde wordt afgeleid.
Doordat er tusschen de contacten eener vonkbrug
slechts enkele milimeters ruimte is, bestaat er steeds
kans, dat deze spleet opgevuld wordt door stof en
vuil. Dit heeft dan lekkage en ddentengevolge slechte
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Fig. 18. „Donar”-bliksem-afleider.

ontvangst tôt resultaat. Men dient dus een vonkbrug
toe te passen, welke behoorlijk afgesloten is, temeer
daar een vonkbrug, evenals trouwens een aardschakelaar bÿ voorkeur buiten geplaats wordt. Een
uitstekende constructie is de „Donar”-bliksemafleider (fig. 18).
Een systeem, dat veel op een vonkbrug gelijkt, is de
„Edelgas-veiligheid” van Philips (fig. 19). Dit ap88

paraatje bestaat uit een glazen buisje, dat met spé
ciale klemmetjes op dezélfde wijze al s een vonkbrug
verbonden wordt. Het overspringen der ontladingen
geschiedt hier tusschen twee z.g. electroden in een
ruimte, gevuld met edelgas. Het voordeel van deze
practische veiligheden is, dat ze reeds een vrÿ
zwakke ontlading doorlaten.
Wii hebben reeds met een enkel woord de invoerisolatoren besproken, die tegelijkertijd een automatische bliksemafleider vormen. Deze invoeringen
onderscheiden zich van de gewone, doordat ze inwending een kleine vonkbrug bezitten. Zij hebben

t

dus drie aansluitingspunten n.l. voor antenne, aarde
en toestel.
Zeer verdeeld zijn de meeningen over de stelling, dat
een radio-toestel, indien het niet in gebruik is, losgemaakt moet worden van de antenne. Eenige
zenuwachtige Verzekering Maatschappijen hebben
wel eens iets dergelijks voorgeschreven. Gelukkig
hebben zij spoedig het onnoodige van dit voorschrift
ingezien, zoodat iedere luisteraar hierin thans vrij
is. Indien men ons deze vraag stelt, dan zouden wÿ
antwoorden: Maak in ieder geval een behoorlijke
beveiliging, en wil men heelemaal zeker zijn, neem
dan ook maar den antennedraad los van het toestel.
Dan is moeder de vrouw 66k gerust.
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Fouten in antennes*
Een fout in de antenne zal gewoonlÿk invloed uitoefenen op de ontvangst. Om de diagnose te vergemakkelijken geven wÿ allereerst de verschÿnselen,
weike eventueel het gevolg kunnen zijn van een
antenne-defect. Wij zeggen eventueel, omdat slechte
werkmg van het ontvangtoestel natuurlyk nog in
heel veel andere onderdeelen haar oorzaak kan
vinden. Indien men door systematisch onderzoek *)
tôt de overtuiging is gekomen, dat de fout in de
antenne zit, dan pas gaat men zoeken waar deze
verscholen kan zijn.
Wij onderscheiden dus de volgende verschijnselen :
1. Het toestel geeft geen ontvangst.
2. Het toestel werkt zwak.
3. Het toestel werkt soms wel, soms niet.
4. Er treden bijgeluiden op.
5. De stations komen doorelkaar.
6. Het geluid wordt „weggezogen”.
1.

Indien het toestel geheel geen geluid geeft, terwijl men zich zekerheid verschaft heeft dat
toestel en toebehooren in orde zijn, dan is
de kans zeer groot, dat de antenne-afvoer direct
bij den invoer afgebroken is. Men begint dus in
deze richting te zoeken.
Een andere mogelÿkheid is, dat de antenne ergens finale kortsluiting maakt met de aarde. Dit
kan b.v. voorkomen in de inrichting voor bliksembeveiliging. Om te constateeren of dit het
geval is, kan men de antenne „doormeten”. Dit
geschiedt het zekerst met behulp van een goed
meetinstrument. Daar een dergelÿk apparaat
echter niet tôt de uitrusting van de meeste

*) Men schaffe zich, voor het zoeken van fouten in radiotoestellen het boekje „Iedereen Radio reperateur” aan. Van
denzelfden schrÿver bjj E. & M. Cohen, Amsterdam.
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luisteraars behoort, zullen wij een eenvoudiger
wijze van doormeten aangeven.
Men verbindt den antenne-invoerdraad met een
der klemmen (b.v. de + klem) van den accu.
De — pool van den accu wordt nu verbonden met
een der aansluitingsdraden van den luidspreker.
Als nu de aardverbinding tegen de andere aansluiting van den luidspreker getikt wordt, dan
mag men in den luidspreker of in het geheel
niets, of een héél zwak tikje hooren. Hoort men
echter een krachtig tikken, dan is het bewjjs
geleverd, dat de antenne ergens kortsluiting
maakt met aarde.
2.

3.
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Wanneer het toestel langzamerhand zwakker is
gaan werken, dan bestaat de mogelijkheid dat
de antenne-isolatie achteruit gegaan is in kwaliteit. Dit verschijnsel hebben wij reeds bij het
onderhoud van antennes besproken, Ook de
remedie tegen deze kwaal gaven wij reeds aan.
Indien de verzwakking van het geluid plotseling
gekomen is, dan kan de oorzaak in een breuk
van antenne of afvoerdraad gelegen zijn. Zit de
breuk in den afvoer, dan is het zeer waarschÿnlijk zeer dicht bij de antenne, daar het nog opvangende stuk draad blÿkbaar nog zoo lang is
dat er nog eenige ontvangst, zij het zwakker
dan gewoonlijk, plaats vindt. Een gebroken
draad is natuurlijk gemakkely'k te constateeren.
Werkt het toestel met onderbrekingen, dan be
staat de mogelijkheid, dat er ergens een breuk
zit die soms door het slingeren der antenne hersteld wordt en soms een onderbreking vormt.
Ook is er kans, dat de antenne bij krachtigen wind tegen andere antennes, schoorsteenen,
dakgooten, enz. slingert. Telkens wanneer de
draad ergens tegenaan komt, wordt de ont
vangst onderbroken.
Opzoeken en herstellen der breuk, of bijspannen
van antenne of afvoerdraad is natuurlijk de
remedie.

\V

4.

Krakende bÿgeluiden wijzen gewoonlijk ook op
onvoldoende gespannen draad. Wuivende boomtakken kunnen, indien deze de antenne raken,
ook bÿgeluiden veroorzaken.

5.

Indien een antenne door te geringe spanning of
breuk op een andere antenne komt te liggen,
dan heeft dit dikwijls een belangryke vermindering der selectiviteit van het toestel tengevolge. Indien men dit verschijnsel opmerkt doet
men dus verstandig de antenne eens in dit opzicht te controleeren.

6.

Het komt maar al te dikwijls voor, vooral in de
steden, dat men plotseling een eigenaardig ver
schijnsel gaat voornemen bÿ de ontvangst. Dit
bestaat dan hierin, dat men uren achtereen
rustig kan luisteren waarna nu eens het geluid
langzaam verdwÿnt om dan weder na eenigen
tijd vanzelf terug te keeren. Tracht men, nàdat
de muziek op deze wijze verdwenen is, hetzelfde
station wéér te krijgen dan lukt dit niet. Stemt
men daarentegen op een ander station af, dan
werkt het toestel normaal. In dergelijke gevallen is de aangewezen weg, even op het dak
te klimmen. Tien tegen één ontwaart men
een antenne, die er voorheen niet was, en dus
eenige dagen tevoren gemaakt is. Hierin zit dan
meteen de verklaring van het verschijnsel. De
nieuwe antenne is te dicht bij de onze gespan
nen. Het toestel van den buurman, dat in de
meeste gevallen nog door ongeoefende handen
bediend wordt, zuigt het geluid voor ons weg.
Verplaatsing van een der antennes brengt hier
de gewenschte verbetering.
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Noodhulp ~Antennes»
Het kan onder verschillende omstandigheden noodig
zijn, om met weinig moeite en tydverlies ontvangst
te verkrijgen, zonder dat een behoorlijke antenne
aanwezig is.
Wÿ doelen allereerst op het gebruik van een radiotoestel tijdens uitstapjes, enz. Vindt de excursie op
het water plaats, dan is het vaak mogelijk een eenvoudig draadje te spannen tusschen mast en boegspriet der boot of, bij het ontbreken van dezen, tus
schen de boot en een boom aan den wal. Het eenigste
bezwaar is hier echter, dat men, om van een concert
te kunnen genieten de boot stil moet leggen. Afdoende
is in dit opzicht natuurlijk alleen een raam-antenne
met daarvoor geschikt toestel. De aardverbinding
zal op het water nooit moeilijkheden opleveren. Is
de boot van ijzer, dan wordt de aarddraad aan den
romp vastgemaakt. Heeft men een houten boot, dan
werpt men den draad eenvoudig over boord.
Vindt het uitstapje per auto plaats, dan kan tus
schen den wagen eenerzijds en een flinken hoogen
boom anderzijds dikwijls een prachtige antenne gespannen worden. Als aarde kan de carrosserie der
automobiel dienst doen. Ook een fiets wordt wel voor
dit doel gebruikt.
Heeft men in het geheel geen flinke metaalmassa ter
beschikking om als aarde te gebruiken en is de grond
ook van dien aard, dat de vrees gewettigd is op pas
groote diepte grondwater te vinden, dan kan men
volstaan met een flink stuk draad uit te rollen en
gewoon op den grond te leggen. Men zal ervaren, dat
het medenemen van een radiotoestel op vacantietochten en uitstapjes de moeite loont!
Een andere reden om naar een noodhulp-antenne te
zoeken kan vaak zijn, dat men een dak-antenne niet
mag of wil maken. Er zijn verschillende manieren om dan toch, zij het ook met belangrijk
minder geluidsterkte, ontvangst te krÿgen.
Zoo kan men b.v, de dakgoot, hekken, ja zelfs het
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metaal van de piano en het gaas van een kippenhok
als antenne gebruiken!
Ook de gasleiding komt in aanmerking om als noodhulp-antenne te benutten.
Het spreekt echter vanzelf, dat het verreweg de
voorkeur verdient ook in dergeli.ike gevallen een iets
betere inrichting voor het opvangen der aethertrillingen te vervaardipen. Zoo komen wij dan tôt
het maken van een „binnenhuis-antenne”.
Bij binnenhuis-antennes mag als axioma gelden, dat
de antenne méér resultaat geeft naarmate zij zich
hooger in het huis bevindt. Is men dus in de gelegenheid een antenne op zolder te spannen; dan verdient
dit de voorkeur boven een draad in gang of huiskamer.
De vorm, dien men aan een zolder-antenne moet
geven in geheel afhankelijk van de omstandigheden.
Op een flinken langen zolder, van b.v. 8 â 10 meter
lengte zijn twee parallel loopende draden gewoonlijk voldoende. Is de beschikbare lengte korter, dan
neme men een evenredig grooter aantal draden. Ook
zig-zag gespannen draden kunnen behoorlijke resultaten geven.
Als isolatie kan men binnenshuis gerust met één eiof rol-isolator volstaan. De ei-isolatoren, wanneer de
draden van wand tôt wand, en de rollen, wanneer de
draden tegen dakspanten of balken gespannen
worden.
Tôt slot vermelden wij nog, dat het mogelijk is, de
electrische lichtleiding als antenne te gebruiken.
Hiertoe zijn spéciale apparaatjes in den handel, die
dienen om tusschen de lichtleiding en het ontvangtoestel te schakelen. Ze bestaan gewoonlijk uit een
doosje, dat of in een stopcontact gestoken of in een
lampfitting gedraaid kan worden. Door middel van
een stekker kan het antenne-aansluitsnoer verbonden worden.
Een antennevorm, die uit den aard der zaak onder
de binnenhuis antennes gerangschikt wordt, is de
raam-antenne. Deze antennes bestaan uit ronde,
vierkante en meerhoekige houten geraamten, waar89
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omheen draad gewikkeld is. Daar raamantennes ge- %*4»
woonlÿk door amateurs zelf gemaakt worden en
zij bovendien geheel in overeenstemming met het
gebruikte ontvangtoestel vervaardigd moeten wor
den, gaan wij hierop niet nader in. Wij volstaan met
erop te wijzen, dat lang niet ieder toestel met een
raamantenne kan werken.
In doorsnee kan gezegd worden, dat een raam-toestel
minstens twee lampen H.F. versterking moet hebbèn.
Bÿ een toestel zonder H.F. versterking of met
slechts één lamp H.F. bereikt men dus veel meer met
een gewone binnenshuis gespannen draad.
Er zijn wel eens raamantennes aangeboden, die op
een hoogen mast op het dak geplaatst moesten
worden. Daar het resultaat van deze omslachtige
aparaten echter niet in overeenstemming met den
prÿs en de moeite van plaatsing zÿn, kunnen wij ze
niet aanbevelen.
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