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VOORWOORD

Ter inleiding van „De A.V.R.O.
Ultrakortegolf ontvanger”.
Met dit nieuwe boekje van de hand van Jan Gertsen, meent de
A.V.R.O. gevonden te hebben: „den laatsten spijker voor het
laatste gat op het gebied van ontvangst voor huishouw.
Wij hebben nu onzen 3 en onzen 4 lamps-ontvanger en de eerst
genoemde bestaat bovendien in een wisselstroom en in een gelijkstroom-variatie.
Met de gereedkomst van deze handleiding tot het bouwen van
een Utra-Korte-Golf ontvanger is het kwartet van de meest
gevraagde ontvang-schema’s gereed.
De vroeger gebruikte .blauwdrukken" zijn hiermede door iets
veel beters vervangen.
Als een gevolg van de eigenaardige eischen, die een Utra Korte
Golf ontvanger voor zijn bouw stelt, zijn de meeste Omroepontvangers, die bij de luisteraars in gebruik zijn, ongeschikt voor
de ontvangst van golven beneden de 100 Meter.
Dit ,,lager-dan 100 M-gebied" is nochtans een uitermate interes
sant jachtveld voor den geduldigen aether-jager, een jachtveld
waarop het begeerde wild dagelijks in getal en verscheidenheid
toeneemt.
Voor vele luisteraars is het Ultra K. G.-gebied nog volkomen
„terra incognita”; zij zullen verbaasd en verheugd zijn, wanneer
zij met hulp van den zelfgemaakten A.V.R.O.-U.K.G.-ontvanger,
op dit, voor hen onbekende terrein rondspeurend, zooveel aan
trekkelijk aether-wild op den korrel krijgen.
Zij zullen de uitzendingen kunnen afluisteren van den Philipswerelddeelen-zender; zij zullen ook de verrichtingen van ons
nieuw Kort-gegolfd Oost- en West-Indië verkeer, via Kootwijk,
kunnen volgen.
Maar ook zullen zij uitstapjes kunnen maken naar Noord-Amerika om eens kennis te maken met de wijze waarop men in het
land van Uncle Sam omroept.
Er zullen nog talrijke andere stations te hooren zijn; stations die
soms de nieuwsgierigheid zullen prikkelen, omdat zij hun naam
verzwijgen.
De Ultra-Korte Golf, zal nog belangrijk in beteekenis toenemen.
Daarom is het prettig om het gevoel te hebben van ,,bij" te zijn.
Met de beste wenschen voor zijn succes, ga dan dit goede boekje
in zee! de anderen in het kielzog volgend.
W. VOGT.
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INLEIDING
Geduld is zulk een schoone zaak
Om in een moeiclijke taak
Zijn oogwit uit te voeren.
Dat zag ik laatst aan onze kat.
Die urenlang gedoken zat,
Om op een rat te loeren.
Zij ging niet heen, voor zij de rat,
Gevangen, in haar klauwen had.

■

Met het samenstellen van dit boekje heb ik mij van een moeilijke
opdracht van de A.V.R.O. gekweten.
Deze opdracht heeft als gevolg gehad het construeeren van verschillende U.K. Ontvangers, waaruit die is gekozen, waarvan
gezegd kon worden: „Hij kan met eere het praedicaat „Avro"
dragen!"

Al zijn de rapporten over de ontvangst der U.K. golven van de
amateurs met behulp van normale ontvangtoestellen enthousiast,
toch is in vele gevallen het bezit van een specialen ontvanger gewenscht, zoodat het verschijnen van dit werkje geenszins het
ontvangen der U.K. golven met een normaal toestel veroordeelt!
Nieuws biedt deze ontvanger niet. Het schema is dat van een
primair-secondair toestel met inductieve terugkoppeling.
Een voorname zaak is echter het plaatsen der onderdeelen, waar
door korte verbindingen moeten ontstaan, waarover we, juist
omdat die zoo „kort” zijn, vlug zullen heenstappen. We zouden
anders theoretische beschouwingen dienen op te nemen, die het
boekje wel dik zouden maken, maar waaraan de doorsneê-amateur niet veel heeft.

Uitgaande van het standpunt, dat niet de voedingsleer, hoe be
langrijk die ook moge zijn, het kind doet groeien, maar de melk,
zal ook dit boekje weer uitsluitend practijk bevatten.
Vele foto's en teekeningen verduidelijken door hun aanschouwe
lijke voorstelling het geheel, en als dan nog in aanmerking ge
nomen wordt, dat dit boekje den amateurs zelfs meer geeft dan
een ontvanger, dan is de gerustheid, waarmede ik de bescheiden
op des Heeren Vogts tafel deponeerde, alleszins verklaarbaar.

Ik vertrouw, dat ook dit werkje aan de verwachtingen zal be
antwoorden, hoewel de bouwer moet beschikken over een zeer
belangrijk, niet te koopen onderdeel, „geduld”.
Hij, die dat niet bezit, neme een voorbeeld aan de kat van Hieronymus van Alphen.
Amsterdam, 1 December 1928.

JAN GERTSEN.
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WAARUIT EN WAAR.
MEDE WE ONZEN ONT.
VANGER OPBOUWEN
Bij de montage van radio-ontvangtoestellen beginnen we doorgaans te vragen: „Hoe groot moet onze frontplaat zijn?"
Hoe voor de hand liggend deze vraag ook is, en hoe onontbeerlijk
frontplaatmateriaal ook zijn kan, voor het toestel, dat we ons
thans voorgenomen hebben te bouwen, zullen we frontplaatmate
riaal niet gebruiken; een enkel stukje daargelaten, als ons niet
anders rest.

Veelal ook wordt bij het aangeven van toestelbouw alleen dat
gedeelte besproken, hetwelk voor ontvangst strikt noodzakelijk
is, terwijl het omhulsel, het kastje dus, als bijzaak wordt be
schouwd, waarvan de vervaardiging wordt afhankelijk gesteld
van den persoonlijken smaak van den amateur.
Een dergelijke vrijheid kan hier niet gegeven worden!

De goede werking van het te vervaardigen apparaat toch hangt
zeer nauw samen met de wijze van constructie, en, omdat deze
constructie de noodzakelijkheid van een kastje met zich brengt,
rest ons wel niet anders dan te zeggen, hce het benoodigde meu
belstuk vervaardigd moet worden.
Begint nu niet met te zeggen: „Dat kan ik niet!" Alles kan, spe
ciaal het „timmeren", ook al heeft men nimmer een zaag of hamer
in de hand gehad.

Daarbij is de samenstelling zoo door en door eenvoudig, dat van
, niet kunnen" geen sprake kan zijn.
Oude beitels, botte zagen enz. worden dus voor den dag gehaald
en het koopen van het benoodigde hout is het begin van een naar
ik hoop „goed einde".

Notenhout ter dikte van 7 millimeter is uitstekend!
Een plankje ter lengte van 1,05 Meter en 13 cM. breed is voldoende en voor den prijs van nog geen gulden in iederen houthandel verkrijgbaar.
5

Deze plank wordt in zes stukken verdeeld en wel:

4 van 19 c.M. en 2 van 11 c.M.
De stukjes van 11 c.M. worden precies op maat gezaagd; die een
lengte van 19 c.M. moeten hebben, kunnen met voordeel op
20 c.M. gehouden worden.

De plankjes van 11 c.M. komen te staan tusschen die van 20 en
wanneer we nu zorgen, dat de lange plankjes ter weerszijden
ongeveer een halven c.M. oversteken, kunnen die overstekende
gedeelten met een beitel weggestoken worden, wat de nette af
werking ten goede komt.
De bevestiging der plankjes geschiedt met dunne houtschroefjes,
voorzien van platten kop. Lijmen of spijkeren mag niet!
Figuur 1 A geeft de bedoeling weer.
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FIGUUR I.

Vervolgens worden boven- en ugrondplank bevestigd, maar zoo,
dat deze slechts aan drie zijden geschroefd zijn. Aan de achter
zijde komen dus geen schroefjes!
Figuur 1 B vertoont dan ook aan die zijde geen schroeven.
Aanvankelijk zullen nu boven en grondplank eenige millimeters
oversteken, die met een schaaf verwijderd worden.

Het kastje is dan gereed en oneffenheden worden met schuurpapier verwijderd.
6
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ALLE ONDERDEELEN
VOOR HET A.V.R.O. ULTRA
KORTEGOLF SCHEMA

zijn bij ons in origineele
uitvoering te verkrijgen
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Onderdeden voor dit Toestel?
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Condensators, 0,000 2mfd., met fijnregeling
Transformatoren.
Lampvoetjes.

„WALDORP” Spoehhouders.
„ROYALTY* 1 Weerstanden, Potentiometers, Schakelaars.

LAST NOT LEAST:

„FARADAY" Korte Golf Spoelen!
Leverbaar door iederen detailhandelaar.
Desnoods wende men zich direct tot ons.

- RADIO.IMPORT A. A. POSTHUMUS - BAARN

s

II
II
i
t
i
$
t
i

Ii
i
§

MATERIALENLIJST EN
KOSTENBEGROOTING
We zullen nu bespreken wat we alzoo noodig hebben.
1 driedeelige spoelhouder
1 variabele condensator, 150 c.M
1 fijnregelknop
1 zeer goed veerend lampvoetje
1 gloeistroomweerstand, 30 Ohm
1 lek 2 megohm met metalen draadgrijpers
8 stekkerbusjes met soldeereinde, a ƒ 0.06 .
16 isolatie-ringetjes met borst, a ƒ 0.03
1 blokcondensator, 1000 c.M
1 blokcondensator, 200 c.M
1 Philips' A 415
1 Meter vierkant vertind montagedraad . . .

Totaal

ƒ

5.—
4.30
5.50
1.10
0.90
0.80
0.48
0.48
0.96

0.79
7.50
0.05
ƒ 27.86

TOELICHTING
De onderdeden vragen onze bijzondere aandacht.
DE SPOELHOUDERS

Inplaats van een driedeeligen spoelhouder kunnen ook de afzon
derlijke houders met verstelarmen gebruikt worden, indien de
draaibare contacten maar voorzien zijn van soliede veeren, waar
door een nimmer haperend contact gewaarborgd is. Vooral in dit
geval geven zeer kleine onjuistheden hinderlijke stoornis.
Zeer geschikt kan hier gebruik gemaakt worden van de spoelhouders, die dienen om spoelen bij normale ontvangtoestellen achter
de fr< ntplaat te monteeren. Door de steunarmpjes te verwijderen
is men dan dadelijk gereed.

Neemt men evenwel de zoo juist besproken afzonderlijke spoelhouders, dan dienen deze gemonteerd te worden op een stukje
frontplaatmateriaal, groot 10 c.M. in het vierkant.
DE VARIABELE CONDENSATOR

Bij dit onderdeel moeten de draaibare platen ,.innig" contact
maken met de aansluitmoeren. Vooral ook de constructie moet
degelijk zijn. Evenals bij de spoelhouders komen ook hier zeer
kleine foutjes bij de ontvangst van U.K. golven aan het licht!

Heeft men reeds een goede in zijn bezit van een andere waarde,
dan kan ook die gebruikt worden, mits de maximum-capaciteit
niet grooter is dan 250 c.M.
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DE FIJNREGELKNOP
Ook deze moet goed zijn en de fijnregeling mag geen speling
vertoonen. Een Micro-fijnregeling is echter niet noodig.
Een vertraging 1 : 50 is beslist voldoende.

HET LAMPVOETJE

1

Dit moet veerend zijn. En vooral van goede kwaliteit! Men
betrachte met de aanschaffing daarvan geen zuinigheid.

Betreffende de overige onderdeden valt weinig te zeggen.
De isolatie-ringetjes met borst zijn noodig om de stekkerbussen
geïsoleerd van het hout te monteeren.

Figuur 2 verduidelijkt hoe daarmede gehandeld wordt.

Men kan ze alle zwart nemen, doch om de aansluitingen uit
elkander te houden, nemen we:
2 blauwe, 6 zwarte, 2 groene, 2 gele en 4 roode.

hout
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w
mi
/1

v,

stekkerbus

i®

hout

soldeereinde

Mi
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FIGUUR 2.
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DE BEWERKING
VAN HET KASTJE
Nadat dit gedémonteerd is, worden grondplank en achterwand
terzijde gelegd.
Figuur 3 geeft de plankjes weer, die voor bewerking in aanmer
king komen
bovenplank
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FIGUUR 3.

Deze figuur :stemt overeen met foto A. en met de montageplaat.

Wanneer we: de vlakken langs de lijnen ab, ac en bd naar ons
toe buigen en de lijn cd op tafel plaatsen, verkrijgen we het
kastje zonder bodem en achterschot. Dit tevens ter verduidelijking van de montageplaat.

Uit het bovenplankje wordt met een figuurzaag een rechthoek
verwijderd naar de afmetingen van de figuur.
Het plaatje met de spoelhouders kan nu op dit plankje geschroefd
worden, zoodanig, dat de aansluitmoeren het hout niet raken.
Veel gemak geeft het bijsnijden der kanten van het uitgezaagde
gedeelte aan den binnenkant, zooals foto A. laat zien.

Op de voorplank vinden de variabele condensator en de gloeistroomweerstand een plaats, die zonder gebruik van isolatie op
het hout gemonteerd kunnen worden. Waarom dat kan, zullen
we straks bij de montage nader onder het oog zien.
10

Op het rechterplankje komen antenne- en aardkiem. Op het lin
ker de zes stekkerbussen. Men zal begrepen hebben, dat wat hier
links genoemd wordt, in werkelijkheid, zittend vóór het toestel,
rechts is.

Voor één en ander raadplege men reeds de montageplaat.
Bij het boren der gaten voor de stekkerbussen lette men er op,
dat deze gaten voldoenden diameter moeten hebben om de isolatieringetjes met borst door te laten, (zie figuur 2.)

FOTO A.

Over het boren der gaten nog het volgende.

Het verdient aanbeveling om met een dun boortje vóór te boren.
Begint men al dadelijk met een boor, die het gat den gewenschten diameter geeft, dan breekt het hout, daar waar dit door den
boor verlaten wordt af en geeft het bevestigen der isolatieringetjes
moeilijkheden. Is echter een gaatje voorgeboord, dan kan van
twee zijden ingeboord worden ter voorkoming van het be
schadigen.

De variabele condensator wordt zóó gemonteerd, dat de draai
bare platen naar beneden uitslaan.

Na het boren worden de onderdeden nog niet bevestigd, doch
alle plankjes afzonderlijk nog even schoongeschuurd en in gele
was gezet.
11

Hoewel notenhout zich zeer goed in verschillende kleuren laat
beitsen, verkrijgt het ook alleen door was een zeer toonbare kleur.
Nadat de was is ingetrokken en uitgewreven kunnen de onder
deden voorgoed gemonteerd worden.
Bij gebruik van gekleurde isolatie-ringetjes nemen we antenne
(blauw), aarde benevens telefoonbussen (zwart), —accu (groen),
+accu en—anode (rood), -j-anode (geel).

De plaats van het veerende lampvoetje wordt bepaald naar de
montageplaat. Let op den stand der lampbusjes!
DE MONTAGE

Hierbij is eenige vaardigheid in het soldeeren gewenscht!
Voor hen, die daar nog moeilijkheden mede hebben, volgt nog
eens de wijze, waarop zulks kan geschieden.
We nemen een behoorlijken soldeerbout, d.w.z. niet ,,de kleinste"
en leggen dien in een gas- of spiritusvlam.

Begint de vlam zich om den bout groen te kleuren, dan is de
gewenschte temperatuur bereikt.

In een dekseltje is van te voren eenig soldeervet en een stukje
soldeer gedaan.

De bout wordt uit de vlam genomen en met een vijl even afgevijld,
om daarna terstond in vet en soldeer omgedraaid te worden.
Er vormt zich nu een laagje soldeer op den bout — deze wordt
dus vertind — en is bedrijfsklaar.
Bij het monteeren ga men als volgt te werk.

Draad A bijv, moet aan draad B gesoldeerd worden.
Zorg nu, dat A 1 cM. voorbij B steekt en buig dien c.M. zoover
om, dat dit omgebogen gedeelte precies tegen B komt te liggen.

Met een lucifer wordt een weinig soldeervet op deze te verbinden
plaats gestreken — heel weinig maar! — en de bout, die onderwijl
alweer op temperatuur is gekomen, uit de vlam genomen, vlug met
een schoon doekje afgeveegd, op een stukje soldeer gehouden
tot dit vloeit en daarna op het te lasschen gedeelte, zoolang, tot
daarvan geen damp meer opstijgt.

Om het wegschieten van den draad te voorkomen, wordt deze met
een tangetje vastgehouden en dan eerst losgelaten, wanneer de
draad voldoende is afgekoeld.
Probeer nu of de verbinding wel soliede is!

Soldeer, wanneer hieromtrent twijfel bestaat liever nog eens over!
12

Dat bespaart later storing!
Bezien we de montageplaat, dan treft men lijnen aan, hier en daar
voorzien van verdikkingen. De lijnen stellen het montagedraad
voor, terwijl de verdikkingen aangeven, dat daar de draden aan
elkaar zijn gesoldeerd.
Wordt een lijn bij het snijden van een andere onderbroken, dan
wil dat zeggen, dat die lijn wel doorloopt, doch den te passeeren
draad niet raakt.
Aangezien deze onderbrekingen geschied zijn in overeenstemming
met de montage-tabel, is uit de teekening reeds op te maken,
welke verbindingen het eerst gelegd zijn.

Bij het leggen van die verbindingen moet er zorg voor gedragen
worden, dat ondanks de korte verbindingen de draden zoover
mogelijk uit elkander komen, en in geen geval over een gedeelte
parallel loopen. Bij juiste montage staan dan ook alle draden
nagenoeg loodrecht op elkander.
Als soldeervet gebruike men uitsluitend het ,,zuurvrije", speciaal
bestemd voor radio-doeleinden.
Op de montageplaat zijn alle aansluitingen genummerd!

Ook de montage-tabel vermeldt die nummers!
Het is van belang de daarin gegeven volgorde op te volgen.
Hierdoor voorkomt men gepruts.

De montage wordt begonnen als de plankjes nog niet aan
elkander zijn bevestigd.

VERBINDT NU
(op het plankje met de spoelhouders).
4 met 6
6 met 7
8 met 9.
(op het voorplankje)
14 met 19
12 met 17
16 met 18
16 met 21.
De lek is voorzien van metalen knijpers en één dezer (No. 21)
wordt verbonden rechtstreeks met 16.
(Op het rechterplankje)
24 met 26.
27 met 28.
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Foto A toont de plankjes, nadat deze laatste verbinding is tot
stand gebracht.

Hier komt tevens goed op uit, hoe de plaatsing van de lek
gedacht is.
Op de montageplaat is deze voor de overzichtelijkheid der
montage geteekend op het linkerzijplankje. Denken we ons dit
plankje omgebogen langs de lijn ac, dan verandert ook de lek van
stand en komt in de houding als door de foto wordt weergegeven.

De zijplankjes komen nu geschroefd aan voor- en bovenplank.
Bodem en achterwand worden derhalve nog weggelaten.
Verbind dan verder :

10
15
20
22
5

met
met
met
met
met

13.
22.
25.
27.
12.

8
4
2
11
1

met
met
met
aan
met

23.
11.
25.
den draad, die 2 met 25 verbindt,
3.

Hierna wordt de bodem bevestigd en de lamp ingezet, waarna het
toestel gereed is voor gebruik.

Foto B toont het toestel inwendig.

FOTO B.
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We willen nu even bepalen of het toestel functioneert!

Dat onderzoeken we op de volgende wijze.

Plus accu
wordt verbonden met stekkerbusje No. 27.
Min
„
„
25.
Min anode
„
„
„
28.
Plus
.. 26.
De stekker van de hoofdtelefoon wordt gestoken in de busjes
23 en 24.

Gebruikt men een anode-batterij, dan is 60 volt voldoende. Bij
gebruik van een plaatstroomapparaat komt dus min plaatspanning
in busje 28, terwijl de detectoraftakking, zoo die aanwezig is, in
busje 26 komt.

De gloeistroomweerstand is uitgedraaid, terwijl bij gebruik van
een plaatstroomapparaat ook dit nog is uitgeschakeld.
De antenne wordt gestoken in busje No. 1, en de aarde in No. 2.
Figuur 4 geeft deze verbindingen aan.

Betrekt men de anodespanning door middel van een
‘ : een gelijkstroomnet, dan
plaatstroomapparaat uit
m<ag de verbinding 2 met aarde niet gemaakt worden.
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Zittend vóór het toestel worden in de spoelhouders van links naar
rechts geplaatst de spoelen 75, 200 en 25.

We draaien eerst den gloeistroomweerstand op en dan het
plaatstr. apparaat, en indien de montage geen fouten vertoont,
zal Hilversum, wanneer dit station althans uitzendt, goed
hoorbaar zijn.
De stations op langere golflengten zullen met grootere spoelen
opgezocht moeten worden, terwijl voor de normale korte golven,
dat zijn dus de stations, die tusschen 300 en 600 meter werken,
de spoelen 50, 100 en 25 benoodigd zullen zijn.

Uit den aard der zaak, ook al voldoet dit toestel op ieder golf
lengte zal toch voor de normale omroepgolven de selectiviteit
niet bijzonder groot zijn. Men mag bijvoorbeeld niet verwachten,
dat deze ontvanger de ontvangst van Zeesen mogelijk maakt,
terwijl Hilversum werkt. En ook bij ontvangst van Daventry,
Parijs en Huizen zullen zich moeilijkheden voordoen.
Wanneer men echter tusschen antenne en antenne-klem van het
roestel een condensator schakelt van 200 cM., zooals die op
figuur 4 is geteekend, dan zal bij gebruik van een goed geïsoleerde
antenne die selectiviteit nog wel meevallen.
Met de hiervoor genoemde spoelencombinaties zullen spoedig
vele stations gevonden worden.

Omdat dit toestel niet in hoofdzaak de ontvangst van die golf
lengten beoogt, zal het zoeken naar die stations aan den amateur
overgelaten worden.

We weten nu echter dat het toestel goed werkt, en zullen thans
op marsch gaan naar het gebied der Ultra-Kortegolven.
Met gebruik van gewone spoelen zullen we evenwel dien marsch
nooit tot een goed einde brengen.

Daar zijn andere vnor noodig!

DE VERVAARDIGING
VAN ULTRAKORTE.
GOLF SPOELEN
Ook deze moeten zoo goed als de ontvanger aan bepaalde eischen
voldoen.
Als zeker wordt aangenomen, dat dergelijke spoelen niet op
isolatiemateriaal (ebonieten of kartonnen kokers) gewikkeld
mogen worden.
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Toch zijn met spoelen, op die wijze vervaardigd, nog goede resul
taten te bereiken.

Als goede amateurs echter zullen we niet eigenwijs zijn, en
dan ook al het mogelijke in het werk stellen, om goede spoelen
te verkrijgen.

I
3

In verschillende vormen zijn deze wel in den handel, doch wij
willen de voldoening van het zelf vervaardigen niet missen, en
zullen een vorm kiezen, die niet alleen zeer makkelijk te ver
vaardigen is, maar ook voldoet, terwijl de eenvoudige afwerking
ons in staat stelt aan eigen fabrikaat het „fabriekscachet" te
geven.
We moeten ons echter een wikkelmachine samenstellen, die uit
munt door eenvoud en lagen prijs.

Slechts een stukje hout van 12 c.M. in het vierkant is daarvoor
noodig, terwijl een dikte van 2 c.M. zeer goed is. Verder 10 spij
kers van 5 c.M. lang en een stukje rond hout (van een bezem
steel).
Dat is alles.
We moeten nu op het plankje een regelmatigen negenhoek construeeren. Dat is echter reeds voor ons gedaan, want als we de
mal, voorkomende op pag. 43, op het plankje leggen, hebben we
de punten maar voor het doorprikken, om de spijkers op de iuiste
plaatsen te krijgen.

Het verdient aanbeveling om eerst deze punten te boren iets
dunner dan de spijkers in diameter zijn. Wanneer namelijk de
spijkers rechtstreeks ingeslagen worden, splijt het hout.

Na dit boren worden de spijkers door de plank geslagen, tot de
koppen stuiten.

De spijker in het middelpunt gaat er van den anderen kant in en
hierop wordt het handvat geslagen. De punten van de negen
spijkers worden bijgevijld of afgeknepen, terwijl een spijkertje in
den kant geslagen, onder No. 9, straks goede diensten zal be
wijzen, om den draad vast te zetten.
De spijkers worden nu in volgorde genummerd van 1 t/m 9.

Foto C.l laat het voltooide werk zien.
De draad, voor het wikkelen geschikt, moet een doorsnede heb
ben van ongeveer 1J/» m.M., terwijl de isolatie zeer goed moet zijn.
Aan deze voorwaarden voldoet het welbekende ..Glazite", dat in
rolletjes, ter lengte van drie meter omstreeks, in verschillende
kleuren verkrijgbaar is.

We nemen echter zwart, omdat voor dit doel deze kleur wel het
meest practisch is.
17
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De spoelhouder bij uitnemendheid voor den kortengolf
ontvanger. Veerend contact tusschen spoel en pen.
Ned. Octrooi No. 19564. — Zie toelichting pag. 8.
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Waldorpstraat 264 — DEN HAAG — Telefoon 12289

Een goede Ultra-Kortegolf-Ontvangst
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FOTO C.
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Het begin van zoon rolletje slaan we om het randspijkertje.

Hierna geleiden we, stevig trekkend, den draad van 1 naar 3;
van 3 naar 5; van 5 naar 7; van 7 naar 9.
Eén winding is nu voltooid, (zie foto C 2.)

Doorwikkelende gaan we van 9 naar 2; van 2 naar 4; van 4 naar
6; van 6 naar 8; van 8 naar 1. (twee windingen.)
Verder weer van 1 naar 3; van 3 naar 5; van 5 naar 7; van 7 naar
9 en zoo vervolgens tot het gewenschte aantal windingen ver
kregen is.

De draad wordt dan, nadat het einde ook om het spijkertje is
bevestigd, afgeknipt, maar. ... de spoel laten we nog zitten.
We zien nu, dat de windingen elkander op negen punten snijden
tusschen de spijkers in. Op die plaatsen moeten de windingen te
zamen gebonden worden met stevig bindmateriaal. Zeer geschikt
is hiervoor een strengetje ,,Orion-zijde” in een gele of bronskleur.
Foto C 3. toont dat vastbinden.

Eerst dan kan de spoel van de spijkers geschoven worden en zal
een stevig geheel het resultaat zijn.
De beide einden worden voorzoover noodig van de isolatie ont
daan en vastgezet in een normalen tweepoligen stekker.
Foto C 4. geeft de spoel gereed in voor- en zij-aanzicht.

Deze foto geeft nog een ander type spoel weer.

v

Ook deze zijn makkelijk te vervaardigen van „Glazite" of niet
geïsoleerd antennedraad.
De windingen moeten dan echter■ een halven c.M. van elkander
liggen, en het vervaardigen van de
i
ebonieten houdertjes is een
zeer fijn knutselwerkje.
Deze spoelen hebben een diameter van 9 c.M.

Dit type kan later wel eens gemaakt worden. Voorloopig zullen
we ons bij de besproken methode houden.

Wanneer men zich vijf rolletjes „Glazite” aanschaft, heeft men
voldoende draad voor de volgende spoelen:
2 van 2 windingen,
.p2
3
2
4
1
5
,1
6
z 1
7
1 „ 10
«f

Voorloopig kan volstaan worden met de spoelen 2, 3, 3, 5 en 7
windingen.
20
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EEN WEINIGJE OVER
ANTENNE EN AARDE
Een eerste vereischte voor de ontvangst van U.K. golven is wel
een goede antenne.

i

Een ééndraads ter lengte van 12J/2 a 15 meter, zoo hoog mogelijk
gespannen, mag wel als de beste beschouwd worden.

Toch behoeft men niet reeds in het bezit van een antenne, deze
te sloopen en te veranderen. Wanneer de isolatie van de antenne
„goed" is en zij niet langs dakgoten en afvoerpijpen loopt, zijn
zelfs op lange antennes nog goede resultaten te verkrijgen.
Van veel gewicht is echter de binnenleiding!

Deze moet zoo kort mogelijk zijn!
Ook het bezit van een korte aardleiding is wenschelijk en mede
goed geïsoleerd, doch als we moeten kiezen tusschen een lange
antenneleiding binnenshuis of een lange aardleiding, dan nemen
we toch maar de laatste.
Bij proeven onder de dakpannen, waar dus een lange aardleiding
noodzakelijk was, bleek de ontvangst nog goed, terwijl van het
zoo lastige „handeffect" geen sprake was.

Mede om dit handeffect tegen te gaan, werden de draaibare
platen van den variabelen condensator verbonden met aarde.
In het schema is — accu verbonden met aarde, en aangezien de
as (draaibare platen) ook daarmede verbonden is, was het isoleeren van gloeistroomweerstand en condensator niet noodig;
immers, we zouden gerust een metalen voorplaatje hiervoor ge
bruikt kunnen hebben.
Hoewel vele amateurs voldoende vertrouwd zijn met het aanleg
gen van antennes zou ik hen, die daar nog niet veel van weten,
willen adviseeren zich voor den prijs van ƒ 0.25 het bezit te
verzekeren van de Philips' uitgave: ,,De montage van RadioInstallaties".

De Heer M. Leeuwin, een eminent technicus der Philips' fabrieken, geeft in die brochure verklarend en aanschouwelijk weer
hoe het ,,wel" en hoe het „niet" moet.

ANODE OF PLAAT.
STROOMAPPARAAT ?
Voor het goed ontvangen der golven hier bedoeld, verdient een
anode-accu aanbeveling.
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Bij gebruik van een plaatstroomapparaat komt men <op die golven
nog al eens in botsing met den „bromtoon’’, hoewel ook dan nog
wel goede ontvangst te verkrijgen is.

In verband hiermede zij het mij veroorloofd te wijzen op de prach
tige resultaten, die amateurs publiceerden met den Wisselstroomcntvanger en het , Aladin” schema.
Men probeere, in het bezit zijnde van een plaatstroomapparaat

FOTO D.

dus eerst, of hiermede de ontvangst voldoet, alvorens men geld
uitgeeft voor anodeblokken, anode-accu’s of zaklantaarnbatterijtjes.

DE JACHT NAAR
KORTE GOLVEN
We sluiten nu ons toestel aan als aangegeven op pag. 14, doch
nu plaatsen we in de spoelhouders van links naar rechts 3, 5 en 3
windingen.
Foto D. laat het toestel zien, gewapend met deze spoelen, terwijl
hieruit tevens de grootte is op te maken.

Nu mogen we niet verwachten, dat het aanschakelen van de lamp
wil zeggen: „Ultra korte golven ontvangen”, Was dat maar
waar!
De spoelen worden in den stand gezet als op de foto, de gloeistroomweerstand opgedraaid en. . . . we hooren slechts een licht
geritsel.
Den condensator draaien we tot nul terug, terwijl de terugkoppelspoel zóó wordt geplaatst, dat bij het minste bewegen daarvan
het toestel begint te genereeren.

Heel voorzichtig draaien we nu aan den fijnregelknop den condensator in. Niet zoo vlug nu, anders hebben we geen tijd om
geruchten waar te nemen!

Plotseling hooren we knetterachtig.? fluitstooten in het ritme van
het morse-alphabet! Even heel voorzichtig de terugkoppelspoel
iets dichter bij de tweede brengen of de eerste daarvan verwijde
ren; ja, nu zijn de signalen beter. We hebben kennis gemaakt met
het gebied der Ultra-kprte golven!
Al is ook het hooren van deze signalen niets bijzonders, toch is
het een aanmoediging.

We willen echter telefonie-stations hebben!

f

Maar weer verder draaien en den moed niet verliezen. Hoor!
Daar komt een aanhoudende fluittoon! Oppassen nu!

Draaiende tot deze toon op z'n hardst wordt, verwijderen we
heel langzaam de derde spoel van de tweede. Even een roggelend-pratend geluid. . . . weg!
&
Foei, wat krijgen we het daar warm van! Even de hoofdtelefoon
afnemen. Wat een droppels op de oorschelpen!
Een kop thee wordt staande naar binnen gewerkt en we zitten
’
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al weer voor het toestel. Vervelend toch! Zooals het toestel thans
staat, verloren we zooeven het ,,praten”. We hebben echter niet
voor niets een kortegolf-ontvanger gebouwd! Vinden zullen wij
die stem, die ons zoo wreed ontglipte!

Nu niet te veel draaien, want we zijn er niet ver vandaan!
Toch zullen we nu de antennespoel (de eerste) iets verder van de
tweede verwijderen.

Even den condensator heen en weer draaien. Daar is de fluittoon
weer!

Nu heel voorzichtig hoor! Terugkoppelspoel langzaam
tweede verwijderen! Wat is dat? Muziek!!!!!!!

van

de

Nog niet erg duidelijk. We draaien even aan den gloeistroomweerstand. Het wordt iets beter. Nog even den condensator
bijregelen. Ja hoor! ,,Ay, Ay, Ay” klinkt ons in de ooren.

Gelukkig!
De muziek gaat evenwel telkens weg. Zeker iets met den ont
vanger niet in orde? Toch wel! Op deze golflengten heeft men
veel last van ,,fading”, waardoor een station geheel verdwijnt, om
na eenige oogenblikken weer hard door te komen. Daar moeten
we echter aan wennen.

Stilte is er nu. Wel hooren we af en toe regelmatig getik.
Hallo! roept een stem. Goed luisteren nu!
Hallo, hier de Philips’ Kortegolfzender Hilversum Holland op
een golflengte van dertig komma vier meter. De prachtbaken
is er!

We weten nu, dat we op een golflengte van 30,4 meter zijn afgestemd. En nu zullen andere stations weldra volgen.

Geachte lezer. Ik heb dezen vorm van uitleggen gekozen. Ik heb
met U gezocht en . . . .getranspireerd, alleen om U goed duidelijk
te maken, dat voor het eerst zoeken naar deze golven nog niet zoo
makkelijk is.

Bij het gebruik van een plaatstroomapparaat is het een bekend
verschijnsel, dat de bromtoon zich juist op een afstemming het
best doet hooren.

Van dezen bromtoon kunnen we partij trekken; immers door
gaans geeft die ons aan, dat er een station op komst is. Het eigen
aardige is evenwel, dat een zuivere afstemming dien bromtoon
bij een goed plaatstroomapparaat nagenoeg geheel verwijdert.
■

Bij aanwezigheid van een detectoraftakking op het plaatstroom
apparaat kan deze benut worden om de terugkoppeling te regelen.
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Genereert bijv, de ontvanger, dan is het terugdraaien van dien
weerstand reeds voldoende om dat genereeren door verlaging
der detectorspenning te bezweren. Tot zekeren grens kunnen we
zeggen:
Hoe hooger de plaatspanning voor de detectorlamp, hoe eerder
het toestel genereert. Vandaar deze mogelijkheid van terugkop
peling.

Uit den aard der zaak is het moeilijk, om de condensatorstanden
voor de verschillende stations aan te geven. Toch zullen die
standen in teekening worden gebracht om U eenig idee te doen
krijgen van de afstemming van het golflengtegebied bij gebruik
van verschillende spoelen.

Maar denkt U er vooral om! Bij U zal de condensatorstand iets
anders zijn!
Figuur 5. geeft links de condensatorschaal bij gebruik der spoelen
3, 5, 3 windingen; rechts met de spoelen 3, 7. 3 windingen.
>
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FIGUUR 5.

Alleen de stations, die met zekerheid te herkennen en met ver
sterker hard op luidspreker hoorbaar waren, zijn links aan
gegeven.
Wanneer we de standen ten opzichte van P.C.J.J. en A.F.K.
nagaan, dan valt al dadelijk het verschil op, dat bij gebruik van
een andere secondaire spoel veroorzaakt wordt.

Zouden we inplaats van 5, 4 windingen in het midden plaatsen,
dan zou A.F.K. niet meer te vinden zijn, omdat de capaciteit van
den condensator, hier gebruikt, niet grooter is dan 150 c.M.
Wel is deze laatste spoelencombinatie noodig, om Bandoeng op
17 meter golflengte te ontvangen. De condensator moet alsdan
geplaatst worden op 10 graden. P.C.J.J. zal dan gezocht moeten
worden op ongeveer 75 graden.
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LIJST VAN KORTEN
GOLFSTATIONS

Golflengte I
in
Meters

90
85
70
66,04
65,18
64
62,50
61,06
61
56,7
54,02
54
52,02
50
43
41
39,5
37
33
32,77
32
32
32
32
32
30,91
30,4
28,5
26,8
24
22,99
22,8
22,1
21,96
18
17
16,02
15,5
26

STATION

Roepletters

Bournbrook (New Jersey)
Zürich (Radio-Club)
Springfield (Mass.)
Inglewood (Californië)
Newark (New Jersey)
Richmond Hill (New-York)
Pittsburg East (Westingh. Electr.)
Council Bluffs
Parijs (Radio LL)
Nauen
Columbus (Ohio)
Brooklyn (New-York)
Cincinnati (Ohio)
Karlsborg (Zweden)
Pittsburg East (Westingh. Electr.)
Berlin
Radio Lyon Rhöne
Radio Vitus (Parijs)
San Francisco (Cal.)
Schenectady (Gen. Electr. Co.) . .
Zürich (Radio-Club)
Melbourne
Johannesburg
Bern (Zwitserland)
Bandceng (Java)
New-York
Hilversum
Sydney
Pittsburg
Chelmsford
Houlton (Maine)
Fort Waune (Indiana)
Richmond Hill
Schenectady (Gen. Electr. Co.) .
Kootwijk (Holland)
Bandceng (Java) (Radio Malabar)
Rocky Point (Cal.)
Nancy

3XL
EH9XD
WBZ
6XAI
2XBA (S.W. of WAAM)
WABC
KDKA
9XU
8GC
AGJ
WEAO
WCGU
WLW
SM
KDKA
AFK

6XAR
2XAF
EH9XD
3LO
JB
EH90C

WRNY
PCJJ
2FC
8XK
5SW
2XAA
WOWO
2XE (SW of WABC)
2XAD
PCLL
ANH
2XG

VERSTERKING
Uit den aard der zaak zullen de signalen, althans telefonie, alleen
met den vervaardigden ontvanger niet bijzonder luid zijn. Ook het
zoeken naar de golven vereischt een scherp gehoor, en daarom
is het ook bij de ontvangst van die golven gewenscht laagfrequentieversterking toe te passen.

Nu is de constructie van onzen ontvanger zoodanig, dat hij op
ieder bestaand toestel kan aangesloten worden, zonder wijziging
noch van het één, noch van het ander.

Met dat aansluiten wordt bedoeld het benutten van den versterker van het normale ontvangtoestel.

Bij het samenvoegen van twee ontvangers moet doorgaans gelet
worden op de verbinding van —anode.
Is die in het eene toestel verbonden met plus accu en in het an
dere met min accu, dan zou samenvoeging leiden tot het kort
sluiten van de accu. Daarvoor bestaat hier echter geen gevaar.

Veronderstellen we, dat een toestel met verwisselbare spoelen
bedrijfsklaar is, d.w.z., dat op dat toestel antenne, aarde en bat
terijen zijn aangesloten.
Het eenigste dat we dan voor samenvoeging te doen hebben is
de antenne van het normale toestel te verwijderen en te plaatsen
in den antennestekker van den korte golfontvanger, dus in busje
No. 1.
Met een apart snoertje verbinden we daarna busje 27 met plus
accu en busje 25 met min accu.

De spoelen worden van het normale toestel verwijderd en de
detector, eventueel de hoogfrequentlamp, uitgeschakeld. Alleen
de laagfrequentlampen branden dus bij inschakelen.
No. 23 verbinden we dan met één poot van den spoelhouder,
waarin onder gewone omstandigheden de terugkoppelspoel steekt.
Wel dient men er op te letten, dat die poot verbonden is met den
eersten laagfrequenttransformator.
J

Bij toestellen met ingebouwde spoelen kan No. 23 verbonden worden rechtstreeks met één der primaire aansluitklemmen van. den
eersten laagfrequenttransformator, met dien verstande, dat die
klem niet verbonden is met plus anode. M
Werden nu de batterijen aangeschakeld, dan zal de ontvangst van
den kortegolfontvanger versterkt uit den luidspreker komen.

Wel is het aanbevelenswaardig het opzoeken der stations te ver
richten met den versterker.
27
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Zoekt men eerst met den eigenlijken ontvanger, en schakelt men
dan daarna den versterker in. dan zal het station onherroepelijk
verdwenen zijn.

Dit laat zich op de volgende wijze verklaren.

Zooals reeds eerder werd opgemerkt, is de afstemming van den
ontvanger in hooge mate afhankelijk van de spanning van de
detectorlamp.
Heeft men nu een station gezocht, en worden hierna één of twee
lampen bijgeschakeld, dan heeft er een spanningsval plaats, dus
wordt de ontvanger ontregeld.

Zelfs het verwisselen van luidspreker en telefoon wil de afstemming veranderen.
Men leert echter de ,.nukken" van zijn ontvanger weldra kennen
en is men éénmaal daarmede bekend, dan zal ook routine een
belangrijk onderdeel blijken te zijn.

DE TWEELAMPS LAAG.
FREQUENTVERSTERKER
Wanneer men zich evenwel voorneemt om getrouw luisteraar te
worden naar Ultra-Kortegolf-stations, dan verdient het aanbeve
ling een aparten versterker te bouwen .

Eenmaal hiermede het toestel gecompleteerd, kan men dit steeds
laten staan en zelfs afgestemd op een station, dat bij voorkeur
gaarne ontvangen wordt.
Verder vormt zulk een afzonderlijke versterker „een bezit", om
dat hij voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Daar
over echter straks.
De bouw van den ontvanger stelt ons in de gelegenheid dezen
versterker zóó te vervaardigen, dat in een ommezien toestel en
versterker één zijn.

Ook ten opzichte van dezen versterker zullen we het isolatiemateriaal tot een minimum beperken en dus hebben we weer
notenhout noo dig.

Nu een plankje ter breedte van 13 c.M., dik 7 m.M. en lang
1.20 M.
Daarbij nog één plankje 31 c.M. lang en 5 c.M. breed en één
plankje 31 c.M. lang en 8 c.M. breed.
De plank van 1.20 wordt verdeeld en wel in drie stukken van
31 c.M. lang en twee precies van 11 c.M.
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Gebruikt in uw Ultra Kortegolf Ontvanger de speciale

„WADE” Condensator
125 mmf.
met inelkander schuivende platenstelsels, welke beide geheel van
het frame zijn geisoleerd. — Absoluut verliesvrij. — Uiterst
geringe maximum capaciteit.
Als ook de

„ASTRA” Ultra K.G. Solonoidspoelen
(5-75 M.)

geconstrueerd van blank verzilverd koperdraad.

„ASTRA” Basket spoelen
(75—200 M. en hooger).

Vraagt prospectus betreffende deze speciale Ultra Kortegolf
onderdeden, waarmede reeds tallooze U.K.G.«ontvangers zijn
uitgerust en door het gebruik waarvan ook U zich een perfecte
ontvangst kunt verzekeren. — Wij zenden U dan tevens de
golflengte«krommen behoorende bij bovengenoemde condensator
en spoelen benevens geheel gratis een bouwschema voor de

DRIELAMPS
Ultra Kortegolf Ontvanger K.G. 3
tevens Universeel ontvanger voor ALLE golflengten.

Toezending hiervan geschiedt uitsluitend na ontvangst van onders
staand strookje ingevuld met DUIDELIJ K naam en adres.

HANDELMAATSCHAPPIJ

VAN SETERS & C2
NASSAU=OUWERKERKSTRAAT 3 - 's=GRAVENHAGE
Verzoeke toezending diverse prospect! voor Ultra Korte Golf ontvangst.
NAAM
ADRES

______ ________ ————____________ —————____________——————■———
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Deze laatste twee plankjes zijn dus nauwkeurig even groot als
de zijplankjes van den ontvanger.
Op dezelfde wijze als hierbij het geval was. worden die plankjes
met schroeven bevestigd aan een plankje van 31 c.M., terwijl
het strookje van 5 c.M. breedte aan de achteronderzijde komt.

We verkrijgen dus hetzelfde, als wanneer een frontplaat met
grondplank en aansluitstrip verbonden worden.
Bij deze samenstelling letten we er op, dat de binnenmaat van
het kastje 29 c.M. wordt. De overstekende lange plankjes worden
weer met een beitel gelijk gestoken.

Vervolgens wordt het plankje van 8 c.M. breed ook aan de ach
terzijde bevestigd, maar zóó, dat het goed aansluit op het strookje
van 5 c.M.

Het overgebleven plankje, de deksel dus, wordt op de goede
breedte geschaafd en met twee kleine scharnieren verbonden aan
dat van 8 c.M.
Wanneer nu het plankje van 8 c.M. wordt verwijderd, blijft daar
de deksel dus aan verbonden.
De bodem is vastgeschroefd en evenals de deksel bijgeschaafd.

Het bijschuren zal dan voorloopig het werk voltooien.

Figuur 6 geeft de doorsnede van het kastje.
Voor we nu verder gaan, zullen we eerst bepalen wat we alzoo
noodig hebben.

MATERIALENLIJST EN
KOSTENBEGROOTING
1
1
1
1
9
18
6
2
2
2
2
1
1

0.20
0.35
5.—
0.90
0.54
0.54
0.48
1.20
„ 19.50

stukje frontplaatmateriaal, 5X9 c.M
,aan-uit"-schakelaar
......................
potentiometer, 250.000 Ohm
...........
gloeistroomweerstand, 30 Ohm
stekkerbussen a ƒ0.06 ....................................
isolatie-ringetjes met borst, a f 0.03
stekkerpennen, a ƒ 0.08
lampvoeten (vaste) a f 0.60
laagfrequenttransformatoren, a ƒ9.75 . . . .
regelbare weerstanden, 1000 Ohm, a f 1.25
blokccndensatoren, 2 Mfd, a ƒ 1.45
Philips’ lamp A 415
Philips' lamp B 405

„

„

„

Totaal
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2.90
7.50
7.50
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FIGUUR 6.

De laagfrequenttranslormatoren.
Hiervoor kunnen alle betere merken gebruikt worden.

Is men reeds in het bezit van twee zulke onderdeelen, dan wordt
de kleinste verhouding voorop geplaatst.

Een goede samenstelling is eerst 1 : 3 en daarachter 1 : 5.

Twee transformatoren in dezelfde verhouding doen het ook.
De potentiometer.

Men behoeft zich niet krampachtig te houden aan de waarde van
250.000 Ohm. Loopt de waarde hooger, dan is dat geen bezwaar.
Kleinere waarde is echter niet aan te raden.

i

De regelbare weerstanden.
Hiervoor kunnen ook potentiometers gebruikt worden.
De contacten worden dan gevormd door het middencontact en
één der zijcontacten.

Speciaal voor het hier beoogde doel zijn weerstanden in den
handel gekomen, welke uitstekend voldoen en zeer weinig ruimte
innemen.
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Op de lampen komen we na beëindiging der verdere werkzaam
heden terug.

Plaatsen we het kastje voor ons, den voorkant naar ons toege
keerd, dan komt in de allereerste plaats het linkerzijplankje voor
bewerking in aanmerking.

Aangezien het afwerken hiervan zeer zuiver moet geschieden, zal
hier volgen, hoe schrijver één en ander deed.
Op den ontvanger komen zes stekkerbussen voor.

Deze bestrijken we om de busjes, de nikkelen uitsteeksels dus,
met een weinig verf.
Hierna wordt het versterkerkastje met den linkerzijkant er tegen
aan geschoven, zóó. dat de voorzijden van de kastjes één lijn
vormen.

De zes stekkerbussen zullen evenzooveel ringetjes op den ver
sterker achterlaten. We boren nu in het midden van die cirkels
een gat, voldoende groot om de stekkerpennen door te laten.
Deze stekkerpennen monteeren we op het stukje isolatiemateriaal
van 5X9 c.M., volgens de afstanden op figuur 7 weergegeven.
Ook in de hoeken van dit plaatje wordt een gat geboord, om het
straks met houtschroeven te kunnen bevestigen.
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De stekkerpennen zullen nu, aldus gemonteerd, passen in de zes
geboorde gaatjes.
Schroef nu, terwijl de kastjes tegen elkander staan, het plaatje
met de stekkerpennen aan de binnenzijde vast, terwijl de stekker
pennen zich in de stekkerbussen bevinden.

I

Daarna kan het kastje uit elkaar geschroefd worden.

Na verwijdering van de stekkerpennen wordt uit het zijplankje
een rechthoek gezaagd met een figuurzaag, zoo groot, dat de
stekkerbussen makkelijk in het ontstane gat vallen, maar tevens
zorge men er voor, dat er nog een randje overblijft, om de stek
kerpennen vast te schroeven. Die maat wordt echter door de
vier reeds ontstane schroefgaatjes aangegeven.
Thans komen voorplank en aansluitstrip aan de beurt. Volgens
figuur 7 worden de maten geboord naar de beschrijving bij den
ontvanger. Voor het plaatsen der onderdeden raadplege men de
montageplaat.

De stekkerbussen worden weer met de meer genoemde isolatieringetjes geplaatst, terwijl de gloeistroomweerstand zonder isola
tie geplaatst kan worden.

Is men er zeker van, dat het hout droog is, dan kan ook zonder
meer de potentiometer op deze wijze bevestigd worden. Bestaat
hieromtrent twijfel, dan kan het wenschelijk zijn den potentio
meter geïsoleerd aan te brengen. Dit geschiedt, door het daarvoor
benoodigde gat flink groot te boren en de potentiometer vast te
zetten door middel van houtschroefjes in de daarvoor bestemde
gaatjes.

Het plaatsen der onderdeden op den bodem kan geschieden naar
de aanwijzingen van de montageplaat.
Uit den aard der zaak is het geheel berekend op weinig plaats
ruimte. Gebruikt men grootere onderdeelen, dan kan men zelf
beoordeelen hoeveel grooter de kastjes moeten worden.

Het kastje wordt nu ineengeschroefd, zonder deksel.
Daarna kan de montage aanvangen.

VERBIND
40
32
29
30
52
31

met
met
met
met
met
aan

44.
47.
46.
35.
65.
den draad, die 52 met 65 verbindt.
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47
36
35
39
38
37
41
54
56
60
66
55
42
43
45

met
met
met
met
met
met
met
aan
met
aan
aan
aan
aan
met
met

63.
62.
51.
48.
50.
49.
53.
den draad, die 41 met 53 verbindt.
58.
den draad, die 52 met 65 verbindt.
den draad, die 40 met 44 verbindt.
den draad, die 66 verbindt met den draad van 40 naar 44.
den draad, die 35 met 51 verbindt.
59.
61.

De versterker is nu gereed behoudens het aanleggen der negatieve
roosterspanning.
Waar deze hier automatisch gedacht is, verbinden we:
E
49
57
57
D
B
B
C
A

met
met
met
met
met
met
met
met
met

H.
H.
64.
F.
E.
C.
42.
G.
F.

Hiermede is de montage gereed en foto E toont den versterker
van boven gezien.

FOTO E.
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De aansluitingen van den laagtrequenttranslormator.
Op een laagfrequenttransformator komen vier aansluitklemmen
voor, en daar deze klemmen bij verschillende merken ook ver
schillend genummerd zijn, is het wel wenschelijk de aansluitingen
in overeenstemming te brengen met de op de montageplaat voor
komende nummers.

De primaire winding staat aangegeven als:
pi (input)

(pO (begin)

ep (entrée)

p 1 of P (plaat).

Al deze aanduidingen komen overeen met No. 46 of 54 van de
montageplaat.

po (output)

pl (einde)

sp (uitgang)

p2 of -|-B (batterij).

Deze aanduidingen komen dus overeen met No. 47 of 55 van de
montageplaat.
si s 0 es, s 1 of
. (—roosterbatterij)
is gelijk aan No. 49 of 57 van de montageplaat.
so, sl, ss, s2 of G. (rooster)
is gelijk aan No. 48 of 56 van de montageplaat.
Men verwarre niet 0 (begin) met o (output) en ook niet i (input)
met 1 (einde).
Waar de aanduidingen voorkomen p of s 1 en 2t daar is 1 begin
en 2 einde.
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FOTO F.

INBEDRIJFSTELLING
Figuur 8 geeft de aansluitingen weer. In dit geval wordt echter
de verbinding 63 met aarde niet gemaakt.
De versterker wordt dus in den ontvanger gestoken.

Foto F toont de samenstelling.

De lampen worden ingezet; eerst de A 415 en daarachter de
B 405.
Bij gebruik van een plaatstroomapparaat worden eerst de lampen
aangedraaid en daarna pas het plaatstroomapparaat. Bij uit
schakelen geschiedt dat juist in omgekeerde volgorde!

Wanneer de luidsprekerstekker gestoken is in de bussen 44 en
45, zal datgene, wat de ontvanger opvangt, hard uit den luid
spreker komen.

Onzuiver wellicht, maar dat komt, omdat we de roosterspanning
niet op de juiste waarde hebben ingesteld.

De weerstanden worden nu zóó geregeld, dat het geluid zuiver
wordt.
De Weergave zal dan veel te hard zijn.
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De potentiometer verricht hier dienst als „volume-regelaar", aan
gezien door draaiing daaraan het geluid naar believen hard of
zacht zal zijn.

Wordt doorgaans zachter geluid verkregen door verstemming
van den ontvanger, waardoor de selectiviteit te lijden heeft, deze
volume-regelaar is „het middel" om de geluidsterkte te regelen.
Overigens, kleine versterkerfoutjes worden door dezen potentio
meter gecompenseerd.
Een ander middel om zachter geluid te verkrijgen,, is den luidsprekerstekker te plaatsen in de bussen 40 en 41 en den gloeistroomweerstand uit te draaien.

De laatste versterkerlamp is daardoor uitgeschakeld en we luiste
ren dus met één lamp laagfrequent.

Voor sterke stations zal men op twee lampen voldoende luidsprekersterkte verkrijgen.

DE LAMPEN
Zijn hier als lampen gekozen de A 415 en de B 405, zeer goed
mogelijk is het ook andere lampen te bezigen. Zoo zal iedere
goede versterkerlamp op die plaatsen functioneeren, terwijl de
automatische roosterspanning ons in de gelegenheid stelt iedere
benoodigde roosterspanning toe te passen. Die toepassing der
juiste roosterspanning gaat op deze wijze ,,op het gehoor".
Schaft men zich de B 443 aan, dan z»l op twee lampen (de B 443
komt dan op de plaats van de A 415) een machtig geluid ver
kregen kunnen worden, en aangewend als tweede lamp in onzen
versterker, het volume enorm zijn. Bij gebruik van deze lamp,
moet dan nog het schroefje op de huls verbonden worden met
No. 66.
Door middel van den reeds meer besproken potentiometer kan
het geluid dan tot zeer groote zuiverheid worden gebracht.

ROOSTERSPANNING
DOOR MIDDEL VAN
BATTERIJTJES
Opzettelijk zijn de verbindingen op de montageplaat, die correspondeeren op de roosterspanning, met letters gemerkt.

Het plaatstroomapparaat moet aan hooge eischen voldoen, om
met resultaat automatische spanning toe te passen.
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Bij gebruik van batterijtjes ga men als volgt te werk.
De regelbare weerstanden en de blokcondensatoren van 2 Mfd.
worden weggelaten en alleen die verbindingen gelegd, die vóór
het aanleggen der roosterspanning aangegeven zijn.

Drie zaklantaarnbatterijtjes kunnen met gemak een plaats vinden
daar, waar op de montageplaat zich de weerstanden en één blokcondensator bevinden.

Zelfs zou men ook nog eenige batterijtjes kunnen bevestigen tegen
het achterschotje van 8 c.M. breed.

Volledigheidshalve diene, dat de korte koperen strip op zoo n
batterijtje de pluspool is, de lange de minpool.
De batterijtjes worden in serie geschakeld, d.w.z. moeten we batlerijtjes A. B. C. en D. in serie schakelen, dan verbinden we de
lange strip van A met de korte van B; de lange van B met de
korte van C; de lange van C met de korte van D. Er blijft dan
vrij een korte van A en de lange van D. Het korte stripje van A
is dan de plus- en de lange strip van D de minpool van een batterij, die nu een spanning heeft van 4 X 4J/2 volt = 18 volt.

Is deze batterij geformeerd, dan verbinden we 64 met 65.
De korte strip van batterijtje A wordt daarna verbonden met de
leiding —accu, dus met 42, 35 of 62.

Van de batterij kunnen we aftakken 4J/2, 9, 13J^ en 18 volt.
Bij gebruik der op de montageplaat vermelde lampen verbinden
we de samenvoeging AB (4X volt) met 49 en de lange strip van
D (18 volt) met 57.
Is het plaatstroomapparaat reeds voorzien van aftakkingen voor
negatieve roosterspanning, dan kunnen met weinig moeite twee
stekkerbussen geplaatst worden tusschen de bussen 65 en 66, die
dan verbonden worden, de één met 49, de ander met 57. De af
takkingen van het plaatstroomapparaat komen dan in de bijge
plaatste bussen.

Zooals reeds bij den ontvanger is opgemerkt, zullen meerdere .
stations goed op luidspreker hoorbaar zijn.

Philips’, A.F.K., Schenectady, Bandoeng en andere zullen somtijds al zeer luid zijn.
Ook vele Engelsche en Fransche amateurs willen nog wel eens
den luidspreker doen werken.
Een hoogst enkelen keer laat zich ook een Hollander, echter niet
sprekende in „zijn eigen taal”, hooren.
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Wanneer ook in ons land het zendverbod is opgeheven, wie weet,
of dan de Hollandsche amateurs niet in staat zijn, geweldige af
standen te overbruggen. Tot zoolang dus geduld!’’
Het zoeken naar U.K. golven zal doorgaans des nachts het beste
geschieden, hoewel ook overdag Philips en A. F. K. goed te
hooren zijn.

DE GRAMAFOON.
VERSTERKER
Al heeft men ook op de U. K. golven niet die atmosferische sto
ringen, die vooral des zomers radio-ontvangst bijna onmogelijk
maken, toch bestaat de mogelijkheid, dat men op zulke avonden
zijn gramafoon weer eens voor den dag haalt, omdat een bezitter
van een ontvangtoestel nu eenmaal niet meer buiten muziek kan!

Welk een teleurstelling biedt dan het aldus verkregen geluid,
wanneer althans de radio-installatie in staat is de muziek weer
te geven, zooals het zendstation die uitzendt.
Wel hebben de electrisch opgenomen platen een belangrijke ver
betering gebracht, maar volmaakt is de weergave niet, wanneer
ook het weergeven niet langs electrischen weg geschiedt.
En dat kan! Speciaal de door ons vervaardigde versterker leent
zich bij uitstek voor dit doel!

Wat we nog wel moeten aanschaffen is een gramofoon-opnemer,
die ons in staat stelt de trillingen van de naald om te zetten in
wisselspanningen, welke naar dien versterker gevoerd kunnen
worden.
Wanneer we door middel van zoo’n ,,pick up” de trillingen, die
de gramafoonplaat veroorzaakt, overbrengen naar den versterker
en vervolgens den luidspreker benutten voor de reproductie, Ban
zal men versteld staan van de edele klanken, die in een grama
foonplaat verscholen liggen.

Zooals reeds eerder opgemerkt, is onze versterker daar al bijzon
der voor geschikt.
Wanneer we tot deze experimenten overgaan, verwijderen we
den ouden weergever van den toonarm, om daar de piek up op te
monteeren.

Veelal past zulk een weergever op den bestaanden toonarm, en
mocht dat eventueel niet het geval zijn, dan zijn er altijd wel
middelen om één en ander vast te zetten.
40

1

=

FOTO G.

Wel moet er rekening
„ mede „
gehouden worden, dat deze tuonarm
zeer licht loopt.

Foto G. toont het aanbrengen van den opnemer, die een zoodanigen stand verkrijgt, dat de naald onder een hoek van 55
graden de plaat raakt.
De naalden moeten een lengte hebben van 16 m.M. en een dikte
van 1,15 tot 1,55 m.M.

Als platen zijn de electrisch opgenomen te prefereeren, hoewel
toch ook oude platen, althans wanneer zij geen beschadigingen
vertoonen, goede muziek doen hooren.

De schakeling van één en ander wordt door figuur 8 weergegeven.
De aansluitmoeren van den opnemer worden met een soepel
snoertje verbonden met de stekkerpennen, die in verbinding staan
met den eersten laagfrequenttransformator.
De batterij-aansluitingen worden op figuur 8 aangegeven, maar
nu verdient het aanbeveling de bus 63 met aarde te verbinden,
zooals dan ook die figuur aangeeft.
In dit geval mag echter de verbinding plus det. plaatstroom met 63
niet gelegd worden!
Veroorzaakt het plaatstroomapparaat een brommend geluid, dan
kan ook 62 met aarde verbonden worden.
41
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FOTO H.

Foto H. geeft de opstelling der benoodigde apparaten weer.
Zooals ook bij ontvanginstallaties kunnen de batterijen in een
kastje onder de machine geplaatst worden en heeft het geheel het
aanzien van een gewone gramafoon.
Met één versterkerlamp is al reeds een behoorlijk sterk geluid te
verkrijgen, doch neemt men als eerste lamp een A 415 en als
tweede een B 443, dan zal het geluid zoo machtig zijn, dat de
volume-regelaar onmisbaar is, om het volume tot aan te hooren
sterkte terug te brengen.

Dus amateurs! De oude gramafoon van zolder gehaald!

Het loont ruimschoots de kosten en moeite!

SLOTBESCHOUWINGEN
Al is ook uit de voorgaande bladzijden duidelijk gebleken, dat
de constructie zeer practisch is, om de afzonderlijke onderdeden
voor verschillende doeleinden te gebruiken, de mogelijkheid be
staat, dat er amateurs zijn, die liever hun U.K. ontvanger samen
stellen met ingebouwden versterker.

Naar eigen inzicht kan dat geschieden met één of twee versterkerlampen. Bij gebruik van de B 443 kan met één lamp volstaan
worden, en kan de totaallengte van het benoodigde kastje be
paald worden naar de plaats, die één versterker inneemt.
42

Wil men toch een tweelampversterker bezitten, dan verdient
inbouwen geen aanbeveling. Dan houde men dus den versterker
als in het boekje besproken.
Voor het weergeven van gramafoonplaten kan ook de normale
ontvanger’ mits een versterker aanwezig is, gebruikt worden.

De draden die vani den opnemer komen worden dan verbonden
met de roosterpen <en de negatieve gloeidraadpool van de detectorlamp.
Bij het Avro-wisselstroomtoestel komen die draden dan aan de
roosterpen en het schroefje op de huls van de F. 215.
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