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E groote bekoring van de draadlooze schuilt in het zelfgebouwde
toestel, dat ons in staat stelt
het oor door bijkans de geheele wereld
te luisteren te leggen. Het zijn die zelfbouwers, die amateurs, geweest die de
stuwkracht voor de ontwikkeling van den
radio-omroep gegeven hebben.
• De techniek is echter niet stil blijven
staan. Over de geheele wereld zijn in
wetenschappelijke en industrieele laboratoria ontdekkingen gedaan, die het ontvangtoestel in nauwelijks tien jaren tot
een hooge graad van perfectie hebben
opgevoerd. Dit maakt het voor den zelf-
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bouwer zeer moeilijk om zijn toestel gelijkwaardig te maken aan dat, der zoo
geperfectioneerde industrie. Uitvoerige
voorlichting, liefst door een man, die jaar
in jaar uit vele tientallen amateurs mondeling, vele honderden schriftelijk den weg
tot beteren toestelbouw gewezen heeft,
is hiervoor onmisbaar. In dit boek is
volgens mijn oordeel dan ook een dergelijke
auteur en docent aan het woord. Eén, die
van de ultra korte golf tot op het gebied
der omroepzenders reeds jaren door woord
en geschrift zijn groote ervaring aan duizenden amateurs heeft kunnen mededeelen.
Dr. K. VAN EYBERGEN
Hoofdredacteur „Radio-Handel”
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ET het verschijnen van dit
boekwerk is de reeks van
boeken op het gebied van
radio weer met één vermeerderd. Niet
tegenstaande dit, zal dit boek toch een
zeer bijzondere plaats innemen in de rij
van radiolectuur. Immers, dit boek is geen
studie-boek en is niet bestemd voor hen,
die zich in de radio-techniek wenschen te
bekwamen. Wat het dan wel is? Het is
een handleiding in de ruimste zin des
woords voor die groote groep van radiobeoefenaars, die zich hebben ten doel ge
steld zelf hun ontvang-apparaat en enkele
hulpapparaten te vervaardigen en daar
mede dan de radio-ontvangst practisch te
gaan beoefenen.
Zoowel bij het bouwen der apparaten
als bij het luisteren er mede, zullen zij op
moeilijkheden stuiten of kennis maken met
gebeurtenissen en gebruiken, welke hen
totaal onbekend zijn.

Voor deze groote groep van radio-liefhebbers, ongetwijfeld de grootste groep,
beoogt dit boek te zijn de sleutel, waar
mede zij kunnen doordringen in de practische beoefening der radio-telegrafie en
-telefonie, zonder dat zij hierbij gekweld
worden met formules en berekeningen,
welke een voorafgaande studie der grond
beginselen der radio-techniek in het alge
meen noodzakelijk maken. Voor de groote
massa van radio-luisteraars toch, is het hoe
van het meeste belang; het waarom komt
pas op de tweede plaats.
Gedurende de tijd, dat ik als mede
redacteur werkzaam was aan het week
blad Radio-Wereld, bleek mij steeds weer,
dat er niettegenstaande de vele lectuur op
radio-gebied toch gebrek was aan een boek,
dat in hoofdzaak practische raadgevingen
bevatte. Het doel van dit boek is, om in
deze leemte te voorzien. Moge ik hierin
geslaagd zijn.
DE SCHRIJVER.
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ET bouwen van een radio toe
stel is met de tegenwoordige
geperfectioneerde onderdeden
en schema’s een werkje, dat ieder zonder
bezwaar kan ondernemen en waarvan in
de meeste gevallen het resultaat goed uit
valt.
Er zullen dan ook ongetwijfeld vele
lezers zijn, die het eerst die hoofdstukken
opslaan, waarin de toestellen behandeld
worden en dan maar direct aan den slag
. willen gaan. Hierin schuilt een zeer groot
gevaar, want hoe gemakkelijk het ook is
een toestel te bouwen, toch moet men
nog wel degelijk hier en daar rekening
mede houden en doet men dat niet, dan
krijgt men allicht wel een toestel dat
muziek geeft, doch dat reeds na eenigen
tijd kuren gaat vertoonen als gevolg van
slechte of onoordeelkundige montage. En
dan is men nog verder van de wijs, want
gewoonlijk is de leek toestel-bouwer nu
juist geen meester in het opsporen van
fouten. Voorkomen is dan ook hier beter
dan genezen.
De tijd, dat een toestel voor de ont
vangst van draadlooze telefonie een ge
wirwar van draden was, is voorbij.
Wanneer men tegenwoordig voor een ge
heel toestel in totaal twee rolletjes mon
tage draad gebruikt, elk van ongeveer
3 m lengte, dan is dat al bijzonder veel.
In nagenoeg de meeste gevallen zal men
met i rolletje kunnen volstaan.

Die allereerste toestellen waren ook een
verzameling van diverse onderdeden, om
dat men toen nog geen fabrieken had, die
alle voor een toestel benoodigde onder
deden vervaardigden. Thans is dit geheel
anders en kan men toestellen bouwen,
waarvan alle onderdeden van hetzelfde
merk zijn. Dit is natuurlijk een groot voor
deel, want zulk een fabrikant kan er dan
voor zorgdragen, dat zijn onderdeden
goed bij elkaar aansluiten en in nagenoeg
de meeste gevallen zal hij dan ook een
schema ontwerpen voor een toestel, ge
bouwd met zijn onderdeden.
Die schema’s zijn goed, uitstekend
zelfs, want het is vanzelf sprekend dat
wanneer zulks niet het geval zou zijn, het
geen reclame voor zijn onderdeden zou
zijn. Een toestel volgens een dergelijk
schema gebouwd, zal dus in alle gevallen
voldoening geven.
Waarin schuilt nu het succes van een
dergelijk apparaat? In het gebruikte
schema? Of in de gebruikte onderdeden?
Dat succes wordt verkregen door een
juiste combinatie van beide en dit is iets
wat vele beginners over het hoofd zien.
Zij denken, dat een schema alles is en de
gebruikte onderdeden geen gewicht in de
schaal leggen. Dikwijls ziet men dat in
een toestel geheel andere onderdeden ge
bruikt worden dan daarvoor zijn aange
geven, of dat met het oog op de te ge
bruiken kast of het uiterlijk van de
ii
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frontplaat de opstelling der onderdeden
gewijzigd wordt. En dan begrijpt de bou
wer later toch maar niet, waarom het toe
stel niet aan de gestelde verwachtingen
voldoet of zich onhandelbaar toont bij
het instellen en afstemmen. Het is toch
precies volgens het schema gebouwd zegt
men dan, maar men vergeet er bij te
voegen, dat men op eigen houtje er, al is
het ook nog zoo weinig, van afgeweken is.
Ik wil niet beweren, dat in zulk een
geval het toestel niet goed zou kunnen
werken, maar dan moet het afwijken ge
schieden door een ervaren amateur, die
weet hoever hij kan gaan en waar hij af
mag wijken en waar niet. Als eerste raad
dus voor de absolute leek toestel-bouwer,
houd u precies aan het schema, dat is
uitgeprobeerd en goede resultaten moet
geven, mits u het maar getrouw copieert.
Zooals reeds gezegd zijn er tegenwoor
dig zeer veel schema’s in den handel,
zoodat de toestelbouwer direct al een keuze
te doen heeft, welk toestel hij zal gaan
bouwen. Die keuze is natuurlijk in groote
mate afhankelijk van de eischen, welke
straks aan het apparaat gesteld zullen
worden. Zoo kan bijv. beslist geëischt
worden een apparaat, dat reeds op een
zeer kleine binnenhuis-antenne krachtige
weergave geeft van zeer vele Europeesche
omroepstations. Het zal een ieder duidelijk
zijn, dat voor dit geval een toestel noodig
is, dat behalve uiterst gevoelig ook bij
zonder krachtig is, zoodat men dan ver
valt in een apparaat met 2 X H.F.
versterking en een krachtige eindversterking. Gewoonlijk echter zal het wel
mogelijk zijn om een normale buiten
antenne te spannen en dan kan men vol
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staan met het meest gangbare type van
i x H.F., detector en i x L.F., zoonoodig een krachtversterker als laatste
trap. Met een dergelijk toestel krijgt men
een zeer groot aantal Europeesche omroep
stations op volle luidsprekersterkte, terwijl
de sterkte der Hollandsche en nabijge
legen Buitenlandsche zenders van dien
aard zal zijn, dat temperen noodzakelijk
is voor een aangenaam volume voor de
huiskamer.
Ten slotte zijn er nog diverse Super
toestellen, gewoonlijk met 5 of meer
lampen, doch de constructie van deze
apparaten is van dien aard dat een leek
daar beter niet mee kan beginnen, en dit
maar over moet laten aan de ervaren
amateur en toestelbouwer. Wij zullen
deze apparaten dan ook niet behandelen,
doch ons beperken tot enkele normale
omroep ontvangers die zeer zeker algeheele voldoening zullen geven.
Waar de toekomstige toestelbouwer het
eerst zijn aandacht aan dient te schenken,
dat is het gereedschap. Zeker, er zijn
schema’s, die men in elkaar kan zetten
met alleen een schroevendraaier en een
tang, maar een weinig meer gereedschap
is toch wel prettig. Een bekend gezegde
is, dat goed gereedschap het halve werk
is, en wanneer ergens, dan is dat zeker bij
de radio toestelbouw van toepassing.
Wat wij zeker noodig hebben, dat zijn
een paar stevige schroevendraaiers, een
flinke om de schroeven vast te zetten,
waarmede de verschillende onderdeden
straks op de grondplank worden geschroefd
en voorts een smal toeloopend exemplaar,
omdat gewoonlijk in onderdeden met
ebonieten knoppen, deze knoppen met
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kleine nikkelen schroefjes op de as zitten
bevestigd en men met een breede schroe
vendraaier hier niet bij kan zonder de
knop te beschadigen.
Vervolgens een stevige tang. Er bestaan
tegenwoordig speciale radio - montagetangen, waar men alles mee kan doen,
draad knippen, oogjes buigen enz., enz.
Een dergelijke tang kan men onmogelijk
missen en is een instrument waar men
steeds weer naar grijpt.
Voor iemand, die meerdere toestellen
bouwt, zal ook een stevige borstboor van
groot gemak zijn, speciaal waar het be
treft het boren van de vereischte gaten in
de frontplaat.
Vroeger, toen men voor de frontplaten
voornamelijk gebruik maakte van eboniet,
dat tamelijk zacht is, was het misschien
nog wel zonder een dergelijk instrument
klaar te spelen, doch nu men nagenoeg
altijd pertinax of metaal gebruikt, dat
minder gemakkelijk te bewerken is, doet
men met een borstboor wonderen. Gaat
het echter om een enkel toestel, dan loont
de uitgave zich niet en doet men veel beter
uit te zien naar een pasklaar geboorde
frontplaat, waar men niets meer aan be
hoeft te doen als alleen de onderdeden op
te monteeren.
Na de kwestie van het gereedschap
komt de kwestie der onderdeden. Wanneer
besloten is tot de bouw van een toestel,
geheel van onderdeden van één fabrikaat,
zooals in de volgende hoofdstukken be
schreven wordt, dan is men er bij voorbaat
zeker van de juiste onderdeden te zullen
krijgen mits men maar niet van de opge
geven lijst afwijkt.
Anders is het echter, indien men zelf de

onderdeden vaststelt. Dan dient men er
bijv. speciaal op te letten, dat de capaci
teit der variabele condensatoren zoodanig
is, dat zij in combinatie met de gebruikte
spoelen of spoeleenheden de beide omroepgebieden volkomen bestrijken. Is de capa
citeit te klein, dan zal men bijv. een ge
deelte van de golfband niet op het toestel
kunnen ontvangen. Vervolgens dient men
er op te letten of het door de uitvoering
dier onderdeden mogelijk zal zijn, om een
bepaalde schema opstelling aan te houden*
Zoo maakt het bijv. een tamelijk groot
verschil of men gebruik maakt van gewone
afstemknoppen of van tiommelschalen,
welke laatste dikwijls nog al veel plaats
achter de frontplaat innemen.
Bij de condensatoren dient men voorts
te letten op de wijze van constructie, en
speciaal de draairichting zulks in verband
met de er op te monteeren knop. Wanneer
men bijv. een knop heeft, die loopt van
o—ioo en deze, gemonteerd op de conden
sator, tot resultaat heeft, dat de knop ioo
aanwijst bij uitgedraaide condensator en
o bij geheel ingedraaide condensator, dan
past die combinatie niet bij elkaar. Wan
neer de condensator uitgedraaid is. moet
de knop o aanwij zen en wanneer de con
densator geheel ingedraaid is, moet de
knop ioo aanwijzen.
Teneinde deze moeilijkheden te voor
komen heeft men tweeërlei oplossingen
of beter gezegd drie oplossingen. De een
voudigste is natuurlijk direct goed uit te
kijken en de juiste knop op de juiste
condensator te koopen. Er zijn echter ook
veel knoppen, die over de geheele omtrek
verdeeld zijn en wel de eene helft in o—100
en de andere helft in ioo—o (resp. o—180
13
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en 180—o). Men kan deze knoppen dus
zoo monteeren, dat zij altijd goed zijn.
De andere oplossing kan gevonden
worden in de uitvoering der condensator
en wel door er een te koopen, die een losse
as heeft, zoodat men de condensator zoowel links als rechts draaiend kan maken,
Verder dient men er op te letten, dat de
lagering der draaibare platen zoodanig is,
dat steeds een goed contact met de aansluiting verkregen wordt en er toch geen
fcraken kan optreden. Vandaar dat in de
meeste gevallen een extra verbinding is
aangebracht door middel van een soepel
snoertje.
Onderdeden, die maar al te dikwijls
oorzaak zijn van onvindbare storingen
zijn de lampvoetjes. Vóór de montage van
deze voetjes doet men goed al de schroefjes, die zich aan de onderkant bevinden,
even met een schroevendraaier vast te
zetten. Doet men dit niet, dan trilt een los
schroefje of moertje steeds verder los en
is straks oorzaak van een slecht contact en
slechte ontvangst. En dan is de storing
dikwijls niet meer zoo gemakkelijk te ontdekken, omdat dan de voetjes op de plank
zitten vastgeschroefd.
Over de weerstanden en vaste condensatoren, welke in het toestel voorkomen
valt weinig te vertellen. Alleen dit, dat de
eenvoudigste constructie die is, waarbij
de weerstanden, in patroonvorm, aan
beide einden voorzien zijn van klemschroefjes, om de verbindingen aan vast te
klemmen. Is dit niet het geval, dan zal
men goed doen met speciale houdertjes er
voor te gebruiken, en niet probeeren, de
draad er aan te soldeeren. Behalve het
nadeel, dat men dan later minder gemakke14

lijk een andere weerstand kan probeeren,
loopt men tevens de risico door het soldeeren de weerstand te beschadigen en
onbruikbaar te maken,
Ten slotte rest ons nog de laagfrequent
transformator. Hiervan zijn exemplaren
met verschillende winding verhoudingen
in den handel. Het meest gebruikte type
is echter dat met een verhouding 1:3,
hetwelk bijna in elk omroeptoestel bruikbaar is. Indien men van plan is in de laatste trap een penthode eindlamp te nemen,
doet men verstandig een niet te kleine
uitvoering te nemen, waarbij in het bij
zonder aandacht geschonken moet worden
aan de kern en de wijze van wikkeling,
Intusschen zijn heel veel L.F. trans
formatoren ingegoten, zoodat men in dit
geval zijn vertrouwen dient te stellen in
een bepaald fabrikaat, waarvan men zeker
weet dat het goed is.
Indien alle benoodigde onderdeden
gekocht zijn, kan tot de bouw van het
apparaat worden overgegaan, waarbij ook
weer diverse punten in het oog gehouden
dienen te worden,
Het eerste werk zal natuurlijk zijn het
gereed maken van de frontplaat. Hét
pertinax zal men in de meeste gevallen wel
op de juiste maat in de winkel besteld
hebben, zoodat direct met boren kan
worden begonnen. Toch zal het misschien
aanbeveling verdienen even na te gaan of
het wel zuiver rechthoekig afgezaagd is,
want wanneer straks de onderdeden er op
zitten en de plaat aan de grondplank bevestigd is, is het zeer lastig om er nog iets
aan te veranderen,
Hebben wij onze keuze bepaald op een
schema, waarvan de fabrikant der onder-
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deelen ons een bouwplan op ware grootte
versterkt heeft, dan is het al zeer eenvou
dig. Wij plaatsen namelijk het bouwplan
op de frontplaat en met een scherp voor
werp prikken wij door het papier op de
plaat, daar waar de gaten voor de onder
deden moeten komen. Wanneer wij nu
het papier weer verwijderen, is precies
aangegeven, waar de gaten moeten komen
en kunnen wij deze gaan boren.
Moeilijker is het, wanneer wij geen bouw
plan op ware grootte bezitten, daar dan de
plaats der onderdeden met behulp van
een liniaal en maatlatje moet worden afgeteekend. Dit afteekenen kan het best
geschieden op de achterzijde van de front
plaat, doch mag in geen geval gebeuren
met een potlood. De potloodstreepjes
zijn namelijk eenigszins geleidend en zou
den dus ongewenschte verbindingen kun
nen vormen.
Nog moeilijker is het, wanneer men ook
niet de beschikking heeft over een bouw
schema, doch enkel over een principeschema, waaruit dus wel de verbindingen
blijken, doch niet de juiste opstelling der
onderdeden. Dan moet eerst vastgesteld
worden, wat op de frontplaat komt en wat
op de bodemplank. Als regel plaatst men
tegenwoordig op de frontplaat alleen het
hoogst noodige, dus de beide afstemcondensatoren, de terugkoppeling, de
volume regelaar en de kort lang schakelaar
en in sommige gevallen nog de accu
schakelaar, wanneer men een gelijkstroomtoestel bouwt.
Teneinde een juiste frontplaat verdeeling te krijgen, neemt men een stuk papier
van dezelfde afmetingen als de frontplaat
en schikt hierop de knoppen van * de

diverse onderdeden, die op de plaat
moeten komen. Men teekent dan de mid
delpunten van deze knoppen af en heeft
dan de plaatsen, waar een gat geboord
moet worden. Nu legt men het stuk papier
op de frontplaat en gaat op dezelfde
manier te werk, alsof dit een bouwplan
was.
Bij het boren der frontplaat kan men
deze het best boren aan de goede zijde en
niet aan de achterkant, omdat men dan
de kans loopt, dat er aan de voorzijde
stukjes afspringen, wanneer de boor ten
slotte er doorheen komt. Ook dient men
de plaat bij het boren over zijn geheele
lengte te steunen om te voorkomen, dat
deze zal barsten. De gaten moeten zoo
danig zijn, dat de onderdeelen er juist in
passen, zonder al te veel speling.
Nu komt een secuur werkje en wel het
bevestigen der onderdeelen op de front
plaat. Dit moet met zorg geschieden,
vooral wanneer men de condensatoren
voorziet van fijnregelschalen. Eerst moet
men er voor zorgen, dat de condensatoren
goed recht gemonteerd worden, zoodat het
draaien der platen zonder moeite mogelijk
is. Daarna moet met uiterste zorg de
fijnregelknop er op gemonteerd worden,
want doet men dit niet dan loopt men de
kans, dat op een bepaalde stand te veel
wrijving ontstaat en de knop de conden
sator niet meetrekt, doch doorslipt. En
niets is hinderlijker dan een slippende
fijnregelknop. Alle onderdeelen moeten
dus stevig maar ook zuiver bevestigd
worden, waarbij men er tevens op dient te
letten, dat men straks nog gemakkelijk
bij de aansluitschroefjes kan komen om er
de verbindingsdraden aan te bevestigen.
*5
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Door middel van een tweetal hoeksteunen wordt nu de frontplaat aan de
grondplank bevestigd en eerst nu worden
de overige onderdeden op de grondplank
bevestigd. Dit doe men liefst met koperen
schroefjes en wanneer aan een transfor
mator bijv. 4 gaatjes zitten, ook met vier
schroefjes en niet met slechts een of twee.
Men dient het gehed netjes en zuiver af te
werken en mag hierbij niet op een schroefje
of een paar minuten tijd kijken. Tracht
niet een heel toestel in een enkele avond
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te monteeren doch neem er de tijd voor.
U vergeet dan niets en heeft er later dubbel
genoegen van.
Zijn alle onderdeelen op hun plaats
bevestigd, dan kan begonnen worden met
de eigenlijke montage. Wie het direct goed
wil hebben en netjes, die gebruike hier
voor het bekende glazite montagedraad,
dat in rolletjes in den handel verkrijgbaar
is. Wij wikkelen daartoe een rolletje af
(totale lengte circa 3 m) en met het bouw
schema voor ons gaan wij de verschillende
afstanden tusschen de diverse onder
deelen afmeten en knijpen dan met de
montagetang de stukjes draad op de vereischte lengte af. Hierbij zal men goed
doen steeds de lengte iets ruim te nemen.
Het is immers beter straks een cm er af
16

te moeten knippen, dan te moeten be
merken, dat het stukje niet lang genoeg is
om de afstand tusschen twee onderdeden
te halen. Vervolgens maken wij aan elk
einde een stukje ter lengte van circa
1,5 cm blank. Dit geschiedt het een
voudigst door even met een scherp
mesje rond de omtrek te gaan, waarna de
isolatie er zonder moeite afgeschoven kan
worden. Aan die blankgemaakte einden
draaien wij nu met de montagetang kleine
oogjes, welke onder de moertjes van de
onderdeden geklemd worden. Er dient
echter op gelet te worden, hoe de oogjes
onder de moertjes gelegd worden. In fig. i
is A de verkeerde en B de juiste methode.
In het geval A zal, wanneer de moer aan
gedraaid wordt, de draad er onder uit
gedrukt worden. Bij B echter zal de draad
juist met het vastzetten van het moertje
vastgetrokken worden. Het zal in nagenoeg
alle gevallen mogelijk zijn de verschillende
verbindingen in een toestel op deze wijze
tot stand te brengen, zoodat het niet
noodig is te soldeeren. Het is echter niet
noodzakelijk de verbindingen precies met
dezelfde bochten aan te brengen als op de
bouwplaat staat aangegeven. Terwille
van duidelijkheid en overzichtelijkheid
zijn de verschillende draden hierop ge
woonlijk netjes gerangschikt. In de practijk neemt men als regel de kortste ver
binding, hetgeen aan de werking van het
toestel niets af zal doen.
Met een enkel woord moet nog even
terug gekomen worden op de kwestie van
het soldeeren. Er kunnen zich natuurlijk
wel eens gevallen voordoen, dat men sol
deeren moet. Maar dan dient dit ook met
de uiterste zorg te geschieden, anders
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worden die soldeerplaatsen later een bron neer het dan even later afkoelt, dan zitten
van ongenoegen. Wie gedwongen is te de draden oogenschijnlijk wel aan elkaar
soldeeren, zal goed doen eerst eens een vast, doch een goede verbinding is het
paar proefstuk] es te maken op afgeknipte niet.
stukjes draad, teneinde er de noodige
Hieruit blijkt, dat soldeeren lang niet
handigheid in te krijgen, want goed sol- ieders werk is en daarom een welgemeende
deeren is werkelijk een kunst. De bout moet raad, kunt u alle verbindingen onder
goed warm zijn, maar ook weer niet te moertjes klemmen, doe dit dan, u voorkomt
warm, dat is ook niet goed. Vervolgens het later moeilijk te vinden storingen,
materiaal waarmede men soldeert. Er zijn
Heeft men alle verbindingen op de
tegenwoordig verschillende soldeerpasta’s juiste manier aaagebracht, dan zal het
in den handel, waar men echter terdege aanbeveling verdienen stuk voor stuk elk
mee op moet passen. In den regel zit moertje nog even na te loopen of het wel
hierin een zuur verwerkt en de kans is goed vastgedraaid is. Men doet dit met
lang niet uitgesloten, dat een soldeerplaats, een montagetangetje, maar zette hierbij
welke hiermede behandeld is, later gaat ook weer niet al te veel kracht er op, want
oxydeeren, waardoor een slechte ver- de fijne schroefdraadjes zijn maar al te
binding kan ontstaan, die een hooge weer- spoedig dol gedraaid en dan is men nog
stand vormt in die leiding.
verder van huis.
Het beste kan men in radiotoestellen
En na deze inleiding kunnen wij dan
soldeeren met zuivere soldeer en een wei- over gaan tot de bouw van het radio ontnig zuurvrij soldeervet. Van te voren vangtoestel en andere hulp-apparaten,
heeft men de draden op de te soldeeren doch alvorens dit te doen willen wij het nog
plaats flink schoon gemaakt met fijn even hebben over het bouwschema en het
schuurpapier en hierop brengt men dan principeschema. De leek toestelbouwer zal
een weinig soldeervet aan. Nu plaatst men zich uitsluitend bepalen tot het bouw
de goed schoon gemaakte bout in een gas- schema omdat dit voor hem het eenvoudigvlam en laat deze goed heet worden. Dit ste is. Toch is een principe schema veel
kan men bemerken aan de vlam, die dan gemakkelijker te lezen, wanneer het er om
groen zal worden. Nu brengen wij de bout gaat een overzicht te krijgen van de toeen de soldeer boven de laschplaats, doen gepaste schakeling. Het lezen van een dereen weinig soldeer op de bout en bestrijken gelijk schema is in het geheel niet moeilijk,
de te soldeeren plaats. Wanneer alles goed wanneer men maar weet, wat de verschilgaat, dan zal het soldeer aanstonds gaan lende teekens in zoo'n schema voorstellen,
vloeien en wanneer dit gebeurd kan men Met eenig geduld en eenige oefening heeft
er zeker van zijn een goede lasch gemaakt men dit gauw genoeg onder de knie en dan
te hebben. Wanneer echter de bout te veel zal men al spoedig een principeschema verafgekoeld is, of niet warm genoeg was, dan kiezen boven een bouwschema, wanneer
wordt de soldeer niet vloeibaar, doch blijft het er om gaat twee afwijkende schakekorrelig en laat zich alleen smeren. Wan- lingen naast elkaar te vergelijken.
*7
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OEWEL tegenwoordig nagenoeg
alles wisselstroom is, zijn er
toch ook nog omstandigheden,
die iemand er toe doen besluiten om zich
een gelijkstroomtoestel aan te schaften en
een der dringendste redenen hiervoor is
natuurlijk de afwezigheid van een elec-
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H
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doch van de oude beproefde honingraat
spoelen, zij het dan in een zeer geperfectioneerde uitvoering. Dit wil dus tevens
zeggen, dat er aan het toestel nog wel iets
te monteeren valt en dat is juist iets voor
de zelfbouwende amateur,
Beschouwen wij het principeschema
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Afb. 2. Principe-schema.

trisch net. Maar ook al heeft men de be
schikking over electrische stroom, dan nog
kan het voorkomen, dat men de voorkeur
geeft aan een gelijkstroomtoestel, bijv.
omdat men nog over een stel goede gelijkstroomlampen beschikt en de aanschaffing
van een nieuw stel wisselstroomlampen
met bijbehoorende gloeistroom-transformator te kostbaar is.
Een andere aantrekkelijkheid voor
menigeen in dit toestel is de omstandigheid,
dat hierbij nu eens niet gebruik gemaakt
wordt van het een of ander spoelenstel,
de Gorter, Lange en korte Golf 3

eens wat nauwkeuriger, dan zien wij dat
het toestel van het meest gangbare type
is, namelijk H.F., detector en L.F. In de
beide kringen welke worden afgestemd,
dus de H.F.-kring en de detector-kring,
zijn afgetakte spoelen toegepast, waardoor
een hooge mate van selectiviteit wordt
verkregen, terwijl bovendien de antenne
met de afstemkring gekoppeld is door
middel van een mica condensator van
ioo cm. De hiermede verkregen selectivi
teit is zoo groot, dat men de meeste stations
volkomen vrij van storing kan ontvangen,

:
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niettegenstaande de golflengten der diverse
stations dikwijls maar zeer weinig verschillen.
De plaat van de H.F.-lamp, welke een
schermroosterlamp is, wordt gevoed via
een hoogfrequent smoorspoel, terwijl de
H.F. trillingen hun weg vinden naai de
secundaire afstemspoelen over een condensator van ioo cm. Deze condensator is aan
de middenaftakking van de secundaire
spod verbonden, waardoor een hooge
sdectiviteit bereikt wordt. De terugkoppeling geschiedt door middel van een
differentiaal condensator, waardoor een
zeer soepele werking van het toestel verkregen wordt.
De regeling van het geluidsvolume
geschiedt door middel van een regelbare
weerstand in de gloeistroomleiding van de
H.F.-lamp, waardoor noch de kwaliteit
van weergave, noch de mate van selectiviteit ook maar eenigszins wordt beinvloed.
In de detectorkring is roosterdetectie
toegepast, hetgeen een grootere gevoeligheid geeft dan plaatdetectie, terwijl ten
slotte in het L.F. gedeelte transformator
versterking wordt toegepast, welke een
grootere versterking geeft dan weerstand
versterking en geen aanleiding kan geven
tot moeilijkheden.
Thans tot de eigenlijke constructie van
het toestel komende valt het onmiddellijk
op, dat hoewel honingraat spoelen gebruikt
worden, deze toch geheel ingebouwd zijn,
zoodat de frontplaat van het apparaat er
geheel uitziet als wanneer men gebruik
maakt van speciale spoelstellen. De spoelen staan in spoelvoetjes en in elke kring
zijn twee spoelen gemonteerd zoodat men
voor een ander meetbereik deze niet be-

hoeft uit te wisselen, doch door middel van
een schakelaar over kan gaan van kort op
lang of omgekeerd.
Allereerst wordt de frontplaat afgeteekend, de benoodigde gaten zuiver geboord en de verschillende onderdeden er
met zorg op gemonteerd. Daarna worden
de overige onderdeelen op de grondplank
gemonteerd, hetgeen aan de hand van het
bouwplan geen moeilijkheden kan opleveren. De opstelling der diverse onderdeelen ten opzichte van elkaar dient echter
zoo nauwkeurig mogelijk te worden aangehouden. Nu worden frontplaat en grondplank aan elkaar bevestigd en kan een aan
vang worden gemaakt met het monteeren,
waarbij zal blijken, dat menige verbinding,
die op de teekening tamelijk lang lijkt, in
werkelijkheid betrekkelijk kort is.
De montage van dit toestel is zoodanig,
dat in het geheel niet gesoldeerd behoeft
te worden, zoodat men alles kan doen met
een tang en een schroevendraaier. Wel
moet men ei echter voor zorgen, dat alle
verbindingen goed stevig worden aangedraaid, teneinde straks niet voor losse contacten te komen te staan,
Er zijn een paar punten, waar men bij de
montage op dient te letten. In de eerste
plaats de frontplaat. Hiervoor kan men
zoowel eboniet nemen als metaal. In het
laatste geval kunnen de verbindingen
tusschen de frames der onderdeelen, welke
er op gemonteerd zijn, vervallen. Het
gebruik van een metalen frontplaat is
echter geenszins noodzakelijk' en ook bij
een ebonieten frontplaat zal men geen last
ondervinden van de zoo hinderlijke handcapaciteit.
Alvorens men het aluminium scherm

20

S
= ■

‘I

—

•;

y

•
'
1
)
!

EEN

GOED

DRIELAMPS

GELIJKSTROOM-TOESTEL
C

|
i

fc

I

i

fe

r
r.

G.

fifS

[o

rojafo.

[M'j

o

oj

I
froalpUit «W 45a 18 cH

;

MpM dm. O.B *M

i

'.

&

u«.

fl

?*
•*
:L

i-o:

\
i^È2».v_N,

‘

I:

CO

rv/'

r

:P‘*

i

!

£

8

CV
«SSStt '

p

m-;

•o;
itf

mis, "08 9
ii
:i
■*

■M
è

\M

#

m

SS

#F
(7-

MS

o

>4 /&. 3. Bouwschema.

monteert, worden eerst twee gaten ge
boord voor doorlating van het snoer voor
de plaat der H.F.-lamp (op de werk
teekening bij A) en een voor de kortlang
schakeling van de primaire spoel (op de
werkteekening bij B). Bovendien moeten
nog drie gaten geboord worden voor de

doorlating van de boutjes, een boven aan
het scherm voor verbinding met de differentiaalcondensator, (op de werkteekening bij
C) en een onder aan het scherm voor be
vestiging van de aardkiem, waaraan ver
schillende onderdeden geaard zijn (op de
werkteekening bij D). Het derde boutje
21
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dient tot bevestiging van de primaire
condensator aan den zijkant van het
scherm (op de werkteekening bij E).
De terugkoppelspoel no. 75 moet direct
tegen de langegolfspoel no. 200 middenafgetakt geplaatst worden.
Alvorens nu over te gaan tot inbedrijfstelling van het toestel moeten alle ver
bindingen nog eens met zorg worden ge
controleerd. Vooral wanneer het de eerste
maal is, dat men zelf een toestel gebouwd
heeft, komt het licht voor, dat een ver
binding vergeten wordt, of verwisseld en
een dergelijke oogenschijnlijk kleine fout,
zou u wel eens een stel lampen kunnen
kosten. Oppassen is dus de boodschap.
Is men absoluut zeker, dat geen ver
gissingen hebben plaatsgevonden, dan
kunnen lampen en spoelen ingeplaatst
worden, en de plaatstroom en accu aan
gesloten worden en de luidspreker aange
sloten, alsmede antenne en aarde.
Indien men reeds in het bezit mocht
zijn van een plaatspanning-apparaat, dat
geen aftakking heeft voor de scherm! roosterspanning der H.F.-lamp, dan kan
men dit gemakkelijk verhelpen, door over
de 4- + en — anodespanning twee weer
standen in serie of achter elkaar te scha
kelen van resp. 40.000 ohm en 60.000 ohm.
De weerstand van 60.000 ohm komt dus
aan de — en de weerstand van 40.000 ohm
aan de + +. De benoodigde H.F.-schermroosterspanning kan nu zonder meer
worden afgenomen van de verbindingsdraad tusschen de beide weerstanden.
Teneinde nu het toestel in werking te
brengen, drukken wij allei eerst de accuschakelaar in, de knop welke zich geheel
rechts op de frontplaat bevindt. Vervol

!
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gens wordt de stekker van het plaatstroomapparaat met het lichtnet verbonden.
Nu wordt de terugkoppelcondensator,
de middelste knop boven aan de front
plaat, een weinig ingedraaid, hoogstens
half, terwijl de volume regelaar, links
onderaan, geheel ingedraaid wordt. Wan
neer nu gelijktijdig de beide condensatorschalen gedraaid worden zal al spoedig een
fluittoon gehoord worden, de draaggolf
van een station. Direct dient nu de terugkoppel-condensator teruggedraaid te wor
den tot het gillen en fluiten ophoudt, de
beide groote condensatorschalen moeten
nog een klein weinigje bij geregeld worden
en men zal dan het station krachtig en
zuivei uit de luidspreker hooren. Door
middel van de volume regelaar kan men
de sterkte naar wensch regelen. Heeft men
eenige routine met het toestel verkregen,
dan zal men niet meer genereerend naar
stations behoeven te zoeken, doch deze
direct al vinden. Intusschen is burenstoring door toepassing der schermrooster
H.F.-lamp uitgesloten. Wanneer de kortlang schakelaar ingedrukt staat, worden
de stations ontvangen tusschen de 1000 en
2000 m, terwijl bij uitgetrokken schakelaar
de stations tusschen 250 en 600 m afge
stemd kunnen worden.
Zooals tegenwoordig bij alle toestellen
het geval is, is ook dit apparaat voorzien
van een aansluiting voor Piek Up, zoodat
men steeds in de gelegenheid is gramofoonplaten electrisch weer te geven, hetgeen
speciaal van belang is, indien atmos
ferische storingen radio-ontvangst minder
fraai maken.
Het op de foto weergegeven toestel is
geheel vervaardigd uit Lissen onderdeden
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en uitgerust met Lissen lampen, hetgeen
natuurlijk beter bij elkaar aansluit dan een
verzameling onderdeden van divers fabri
kaat waardoor ook soms de opstelling der
onderdeden gewijzigd moet worden, het
geen in sommige gevallen wel eens schade
zou kunnen berokkenen aan de weergave.
LIJST VAN ONDERDEELEN
2 variabele condensatoren 500 cm (.0005).
1 differentiaal condensator 200 cm (.0002).
2 groote schalen voor condensatoren
(mogen ook fijnregelschalen zijn)
1 L.F. transformator, verhouding 1 : 3.
2 H.F. smoorspoelen.
2 Lissenagon spoelen met middenaftakking no. 200.
2 Lissenagon spoelen no. 60.
1 Lissenagon spoel no. 75.
3 veerende lampvoetjes.
1 driepolige schakelaar.
1 gloeistroomschakelaar.
1 variabele weerstand 50 ohm voor frontplaatmontage.
1 Mansbridge condensator 1 M.F.

GELIJKSTROOM-TOESTEL
3
1
1
6
1
1
1
1
5
2
4
3
1
1
1

blok condensatoren 100 cm (.0001).
blok condensator 300 cm (.0003).
lekweerstand 2 megohm.
aansluitblokken (of 12 stekkerbussen
op een stripje eboniet).
stel hoeksteunen.
ebonieten frontplaat 45 X 18 cm.
grondplank 45 X 25 cm.
aluminium schermplaat 20 X 15 cm.
spoel voetjes.
rolletjes montagedraad.
meter snoer.
anodestekkers en 2 kabelschoentjes.
plaatstroomapparaat of anodebatterij
van minstens 120 volt.
negatieve roosterspanning-batterij 16
volt.
4 volts accu.
Lampen

Lissen Philips

Telefunken

H.F. lamp
SG 410 A 442 RES 044
Detectorlamp
L 410 A 415 RE 084
PT 425 B443 RE 134
Eindlamp
(geen penthode)

EEN SELECTIEF DRIELAMPS APPARAAT MET ZES WATT
EINDLAMP EN INGEBOUWDE VOEDING

H

ET in dit hoofdstuk beschreven
ontvangtoestel is wat eenvoud
van constructie aangaat niet te
overtreffen, zoodat wij hier inderdaad een
toestel hebben, dat door iedere leek zonder
bezwaar kan worden gebouwd en waarbij
hij absoluut zeker zal zijn, goede resul
taten te behalen. Daarnaast staat tevens
het voordeel, dat het toestel uitermate

selectief is en zich aanpast aan de huidige
omroeptoestanden.
Het toestel is voor algeheele wisselstroomvoeding. Het geheim van de selec
tiviteit zit voor een groot gedeelte in de
constructie van het Elfre spoelenstel,
waarin spoelen met aftakking gebruikt
worden. Deze spoelenstellen, zoowel voor
de H.F.-kring als voor de detectorkring
25
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zijn bevestigd op paneeltjes, waarop tevens
zijn aangebracht lampbusjes voor de
lampen (vijf pens uitvoering), en clips voor
lekweerstanden en condensatoren. De
onderlinge montage van deze onderdeelen
is ook reeds aan de onderzijde van het
panedtje uitgevoerd, zoodat men hiermede geen moeite meer heeft. Aan de rand
der paneeltjes zijn aansluitknopjes aangebracht om deze onderling met elkaar
te verbinden. Hieruit volgt ook al weer
direct dat niet gesoldeerd behoeft te
worden en alle verbindingen dus klemmend kunnen worden aangebracht, waardoor slechte contacten zijn uitgesloten,
Voor het mon- teeren van deze ontvanger wordt dus geen enkele vaardigheid
vereischt.
Zooals uit het bouwplan duidelijk te
zien is, is het een drielamps wisselstroomtoestel met H.F.-schermroosterlamp en
ingebouwde voeding. Dit laatste apparaat
levert alle spanningen om de ontvanglampen ruim te kunnen voeden. Het toestel wordt afgestemd door middel van
2 variable condensatoren, voorzien van
verlichte fijnregelschalen. De stand van
beide condensatoren loopt nagenoeg gelijk
op, hetgeen de afstemming zeer gemakkelijk maakt. De terugkoppeling geschiedt
door een potentiometer, geplaatst op de
frontplaat onder de rechtsche condensatorschaal. De sterkteregeling geschiedt
door een weerstand, geplaatst onder
de hnksche condensatorschaal. In het
midden bevindt zich een knopje, waarmede van lang op kort kan worden
overgegaan. Ten slotte is het toestel
nog voorzien van een aansluiting voor
pic-up.
26

DE MONTAGE
Hierbij wordt begonnen met het aanbrengen der onderdeden op de grondplank,
Allereerst de beide paneeltjes, waarop de
spoelen gemonteerd zijn. Aan elke hoek
der paneeltjes bevindt zich een koper
busje, waardoor een koperen schroef gestoken wordt. Alvorens echter deze schroeven vast te zetten, wordt eerst de kort-lang
schakelaar aangebracht op de spoelen
onder de klemmen Si en S2. Eerst daarna
worden de houtschroeven vast aange
draaid. Vervolgens worden de blokcondensatoren met dunne bolkopschroeven op
de plank vastgeschroefd en evenzoo het
aluminium scherm. Hierbij dient men er
echter op te letten, dat het scherm aan de
voorzijde niet buiten de plank uitsteekt,
daar anders de frontplaat straks niet goed
kan worden bevestigd,
Vervolgens wordt aan de achterzijde
van de plank een aansluitstrip bevestigd,
welke voorzien is van een zevental stekkerbusjes.
De beurt is thans aan het in orde maken
van de frontplaat. Hierop komen de beide
draaicondensatoren met de verlichte fijnregelschalen, de potentiometer van 800
ohm, de regelbare hoogohmige weerstand,
de 2 hoeksteunenenhetbusjevoor.de kort
langschakelaar.
Is ook dit gereed, dan bevestigt men
eerst de verbindingsdraden 1, 2, 3, 4 en 5
aan de potentiometer en de weerstand,
omdat men hier zeer moeilijk bij kan,
wanneer de frontplaat eenmaal aan de
plank is vastgeschroefd. Men steekt nu het
stangetje van de schakelaar door het daar
voor bestemde gat op de frontplaat, waar-
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EEN SELECTIEF DRIELAMPS APPARAAT
in men zooeven het busje heeft bevestigd,
Wanneer de frontplaat vastgeschroefd is,
wordt het knopje weer op de schakelaar
geschroefd.
Wanneer nu ook nog het transformatorbordje en het voedingapparaat op de grondplank zijn vastgeschroefd, kan eindelijk
worden verder gegaan met de montage,
Voor de verbindingsdraden kan men
glazite gebruiken of ook vertind koperdraad, met isolatiekous overtrokken. De
in elkaar gedraaide leidingen kan men
eventueel maken van gewoon gevlochten
snoer.
Met deze in elkaar gedraaide gloeistroomleiding begint men, loopende van
het voedingapparaat naar de klemmen
F van de spoelenplankjes en het transformatorbordje. Dit snoer gaat vanaf de
onderste 4 volt klem van het voeding
apparaat naar de rechter F-klem van het
primair spoelenbordje ( met spoelen P5 en
P6) vervolgens naar de rechter F-klem van
het secundaire spoelenbordje (spoelen
Si—S4) en ten slotte naar de rechter
F-klem van het transformatorbordje. Vanaf de bovenste 4 voltklem van het voedingapparaat loopt het snoer naar de linker
F-klemmen van de verschillende bordjes,
Deze in elkaar gedraaide verbinding drukt
men op de bodem, daar alle volgende ver
bindingen er overheen loopen.
Vervolgens legt men de verbinding
1—20 het best in de volgorde, door de
cijfers aangegeven. Waar op het schema de
lijnen elkaar kruisen moeten de leidingen,
die afgebroken geteekend zijn, onder de
doorloopende draden worden gelegd. Vervolgens worden de nog overblijvende
verbindingen gemaakt met uitzondering

echter van 21 en 22, waarmede nog even
gewacht wordt. Men plaatst nu de transformator op het bordje, de lekken en con
densatoren in de daarvoor bestemde clips
en de Elfre H.F.-smoorspoel tusschen de
daarvoor bestemde aansluitklemmen.
Alvorens de verbinding 22 te maken
bevestige men een stukje draad in de
telefoonbusjes met opschrift „antenne 1 en
2” (zie schema). Aan het vrije einde van
deze draden worden de antenne-condensatoren vastgemaakt. Aan de andere
schroef van de antenne-condensatoren
worden nu de verbindingen 22 bevestigd.
De verbinding van het antennebusje 1
wordt met klem A3 of A4 van de primaire
spoel verbonden en die van het antennebusje 2 met klem Ai.
De verbinding 21 gaat van de top der
H.F.-lamp naar klem P van het secundaire
spoelenstel. Hiermede is dan de montage
gereed.
Voor de verlichting van de fijnregelschalen dient men lampjes te nemen van
minstens 4 y2 volt, daar deze anders dooibranden. Het verdient soms aanbeveling
om 6 volts lampjes te nemen,
De in de paneeltjes aangebrachte lampvoetjes zijn berekend op de nieuwe wisselstroomlampen met 5 pennen. Heeft men
echter nog lampen met 4 pennen en een
schroefje op de huls, dan wordt dit schroefje verbonden met de klemmen K op de
bordjes,
Als antenne is voor dit toestel het meest
aan te bevelen een eendraads antenne van
circa 10 m lengte. In dit geval moet de
verbinding 22—1 aan klem 3A van de
primaire spoel bevestigd worden en moet
27
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de antenne condensator 200 cm groot zijn.
Voor grootere antennes moet de conden
sator kleiner genomen worden en de draad
22—1 met A2 verbonden worden.
Voor kleinere antennes kan de antennecondensator geheel vervallen en de ver
binding 22—1 direct aan het antenne
telefoonbusje 1 gelegd worden of met voor
geschakelde condensator aan klem A4.
Verbinding 22—2 wordt altijd over een
condensator van 100 cm, aan klem Ai
gelegd.
De keuze der antenne-aansluiting op de
primaire spoel (de klemmen Ai, A2, A3 of
A4) wordt bepaald door de gewenschte
geluidsterkte en selectiviteit. Aansluiting
aan klem A4 geeft grootere geluidsterkte,
doch minder selectiviteit. Aansluiting aan
klem Ai geeft maximum selectiviteit doch
minder geluidsterkte. Ook door vergrooten
of verkleinen van de antenne-condensator
kan een gunstige verhouding tusschen
sterkte en selectiviteit gevonden worden,
hetgeen afhankelijk is van plaatselijke
omstandigheden.
Ook de aardverbinding is van groot
belang voor de goede werking van het
apparaat en hieraan dient bijzondere
zorg te worden besteed.
Aansluiting en afstemming van het toestel.
Nadat de lampen zijn ingebracht, te
weten, in lampvoet:

i

Philips Telefunken
1 H.F. schermr.lamp E 442 RENS1204
2 Detectorlamp---- E424 REN 1104
3 eindlamp.............. C 443 RE
604
In het voeding-app...
506 RGN 1054
kan het toestel met het lichtnet worden
28
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verbonden, nadat ook eerst antenne, aarde
en luidspreker zijn aangesloten.
De schakelaar wordt nu uitgetrokken,
zoodat het toestel op de lange golf staat
ingesteld, de condensatorschalen worden
op ongeveer 92 gezet en de potentiometer wordt half ingedraaid. De hoogohmige
weerstand voor de sterkte regeling wordt
geheel naar links gedraaid.
. Na ongeveer 1 minuut wachten, welke
noodig is om de lampen op temperatuur te
laten komen, draait men de sterkte rege
ling geleidelijk naar rechts, totdat het
toestel teekenen van leven gaat geven, bijv.
pruttelen of ruischen. Door nu de knop van
de potentiometer een weinig naar rechts
te draaien zal het toestel gaan gene
reeren.
Nu wordt met de beide condensatoren
een station gezocht en wanneer eenmaal
gevonden, wordt de potentiometer weer
terug gezet, zoodat het geluid zuiver
wordt.
Daarna worden de condensatoren nog
even zuiver bijgesteld. Indien de keuze der
antenne aansluiting juist geweest is, zal
men bemerken, dat de condensatorstanden voor elk station vrijwel gelijk zijn,
hetgeen het afstemmen en zoeken zeer
vergemakkelij kt.
Om op de korte golf te luisteren, behoeft
men slechts de antennestekker in het
antennebusje 2 te steken en de schakelaar
in te drukken.
Wanneer de C 443 als eindlamp een wat
scherpe weergave geeft, hetgeen bij som
mige luidsprekers het geval kan zijn, moet
een blokcondensator van 10.000 cm worden
aangebracht, welke op het schema is ge
stippeld.

EEN

SELECTIEF DRIELAMPS-APPARAAT

A fb. 7 en S.
EEN SELECTIEF DRIELAMPS-A PPA RA A T
met 6 IV. cindlamp en ingcbomude voeding. Bovenaanzicht en frontplaat van het toestel.
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Afb. 9.
VERSTERKER VOOR TELE VISIE-DOELEINDEN.
Deze versterker is speciaal ontworpen voor Tclcvisicdoeleindcn en daarom voorzien van een ingangstransformator, terwijl in de plaatkring een milli-ampcrcmcicr is opgenomen.
30

LAAGFREQUENT VERSTERKERS
BENOODIGDE ONDERDEELEN:
I
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1 grondplank 50 X 30 cm, (eventueel be
drukt verkrijgbaar).
1 aansluitstrook 24 X 4.5 cm, 3 mm dik,
met speciale telefoonbusjesen schildjes.
1 frontplaat 50 x 20 cm, 3 mm dik.
2 draaicondensatoren 500 cm.
2 verlichte fijnregelschalen.
1 potentiometer 800 Ohm.
1 regelbare weerstand 600.000 Ohm.
2 hoeksteunen.
1 stel Elfre de Luxe inbouwspoelen.
1 transforniatorbordje (Elfre).
1 transformator.
1 H.F. smoorspoel.
1 kort-lang schakelaar (Elfre.)
1 aluminium scherm.
1 voedingsapparaat voor dubb. gelijkrichting.
1 blokcondensator 1000 cm.
1

99

10.000

i blokcondensator 10.000 cm.
i vacuum condensator ioo cm.
x
150 & 250 cm.
1
250 cm.
1 lekweerstand 2 Meg. O.
4 montageboutjes.
12 houtschr. met bolle kop 25 X 3.5 mm.
6
„ 20 x 3
12
„ 10 X 2.5 „
>>
»»
»»
„
vlakke
„ 15 X 3
3
7.80 meter vertind koperdraad.
7.20 meter gekleurd isolatiebuis.
0.60 meter isolatiebuis van andere
kleur.
2 zaklantaren- of rijwiellantarenlampjes
van 4 y2 volt of 6 volt.
1 Philipslamp E442 of Tungsram AS
>1
99

99

99

99

99

99

99

99

4100.

1 lamp E424 of Tungsram AG4100.
1 lamp B443 of Tungsram PP415.
1 lamp 506 of Tungsram PV495, Telef.
RGN1054 of Loewe 4NG.

LAAGFREQUENT VERSTERKERS

H

ET kan in zeer vele gevallen
nuttig zijn, de beschikking te
hebben over een losse L.F.
versterker. Zoo o.m. voor hen, die een
gramofoon bezitten en hoewel niet in het
bezit van een radiotoestel, toch de platen
electrisch willen weergeven. Er zijn ook
amateurs, die meerdere toestellen bouwen,
bijv. een omroep toestel en een korte golftoestel en nu afwisselend de versterker
achter één van deze beide apparaten
wenschen te schakelen. Ook voor bezitters
van televisie-ontvangers verdient het aan-

beveling zich een eenvoudige losse ver
sterker aan te schaffen.
Een versterker, waarmede een zeer
groot geluidsvolume kan worden verkregen
is weergegeven in fig. 10. Dit is een drielamps apparaat, waarvan de ingangstrap
gevormd wordt door een transformator,
terwijl voor de beide volgende trappen
weerstand-versterking is toegepast. Deze
combinatie van transformator en weer
stand heeft tot gevolg, dat een zeer zuiver
geluid verkregen wordt. Men dient er
echter voor te zorgen, dat de eindlamp een
3i
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flinke krachtlamp is, daar deze anders
spoedig overbelast zal zijn, waardoor vanzelfsprekend vervorming moet optreden,
Een iets eenvoudiger en goedkooper uitvoering is aangegeven in fig. 11 een tweelamps versterker met uitsluitend transformatoren. Hier kan men als laatste lamp
een B443 gebruiken.

1 •

F

gebruik gemaakt van het Elfre voedingsapparaat, dat alle benoodigde spanningen
levert, namelijk de hoogspanning tot 300
volt, de negatieve roosterspanning en de
gloeispanning voor de lamp. Verder heeft
men slechts 1 L.F.-transformator noodig
en een lampvoetje voor de C 443. Met deze
6 watt gramofoon versterker fig. 12 is het
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Beide versterkers moeten voorts nog gecompleteerd worden met een 4 volts accu
en een plaatstroom-apparaat, dat echter
slechts een enkele spanning behoeft te
geven.
In tegenstelling met deze beide apparaten is het natuurlijk ook mogelijk een
algeheele wisselstroom-versterker te bouwen, waarbij dan tevens ook de voeding
van het apparaat ingebouwd wordt,
Teneinde de afmetingen van het geheel
zoo klein mogelijk te houden, is hierbij

!

mogelijk een zeer groot volume te verkrijgen. Ook is deze versterker uitstekend
geschikt om voor een televisor te schakelen,
waarbij het echter aanbeveling zal ver
dienen, in de plaatkring van de lamp een
goede milliampèremeter te schakelen opdat
men precies kan controleeren, hoeveel milliampères er door deze kring en dus ook door
de neonlamp loopen. Inplaats van de
pick-up wordt dan natuurlijk aangesloten
op een gewoon ontvangtoestel,
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E accumulator, gewoonlijk kortweg accu genoemd is een apparaat, dat men tegenwoordiglang
zoo veel niet meer aan treft als vroeger,
toen er nog geen wisselstroomlampen

niet, omdat het meer een chemische om
zetting is, doch voor een goed begrip is
eerstgenoemde aanduiding eenvoudiger,
Zoolang de accu nieuw is, zal deze ons
weinig zorg baren, doch wanneer het onder-
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waren. Doch dit neemt niet weg, dat er
ook thans nog heel wat accu’s in gebruik
zijn en. vooral bij de experimenteerende
en de korte golf-amateurs treft men
gewoonlijk nog accu’s aan. De meeste
kortegolf-ontvangtoestellen zijn namelijk
gelijkstroomtoestellen. De accu is een instrument, waarin een bepaalde hoeveelheid
electrische energie wordt opgehoopt, welke
dan later weer kan worden gebruikt,
Geheel juist is deze omschrijving eigenlijk

houd niet goed is, dan zullen wij er zeer
spoedig mee gaan tobben en het eind van
het liedje is dan, dat de accu naar de vuilnisbak verhuisd,
Dat tobben begint gewoonlijk met de
omstandigheid dat laden spoediger noodig
is dan vroeger, zoodat het nuttig rendement van de accu teruggeloopen is.
De 4 volts accu, welke voor de radioamateur van belang is, bestaat uit twee
cellen, welke elk 2 volt moeten geven. Nu
/

:
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doet zich echter het verschijnsel voor, dat
wanneer de accu pas geladen is, elke cel
een spanning geeft van ongeveer 2.3 a 2.5
volt, dus totaal bijna 5 volt. Het is dus
:•

GOLF

spanning per cel gezakt zijn tot 2 volt, dus
totaal 4 volt. Op deze spanning zal de accu
geruimen tijd blijven staan, afhankelijk
natuurlijk van de capaciteit, het aantal

£H

O

•Qy- — -O

11
■

o
•o

fa?

o

ï.
I

■f

I

Cl

o
o
4-

;i

'f O— A

I

•?
I O

i

ELFRE

?

1

o
o

•-J

SOjjJ

VOEPlNQSAPPAflAAT

type 3a:

't

)

I

s

o

1

✓
;;
*!•

O

Pi

51

O

\\5

!i

sa
F

O

PO

50

O

fl _o______n
PICK-UP
AAP DE
Afb. 12. Bouwplan 6-Watt gratnofoonversterker.

niet raadzaam om een pas geladen accu,
zoo van de gelijkrichter aan het toestel te
schakelen en de lampen aan te draaien. De
kans is dan zeer groot, dat een of meer
lampen doorslaan als gevolg van te
hooge gloeispanning. Wanneer echter 15 a
20 minuten gewacht wordt, dan zal de
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LUIDSPREKER

ampère-uren. Tijdens het gebruik moet de
accu op geregelde tijden met een voltmeter gecontroleerd worden, of de span
ning nog steeds 4 volt blijft. Tegen dat de
accu leeg raakt, zal de spanning zakken,
doch men moet er vooral zorg voor dragen,
dat deze niet beneden 1.8 volt per cel

.
'

'

34

■i
r

5.

-

■

BIJ DE KORTEGOLF-AMATEURS

WKi

Afb. 13EEN KEURIG VERZORGD AMATEUR K.G. STATION.

35

I

DE HOOGSPANNING VAN HET RADIO-TOESTEL
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Afb. 14. HET LINKSCHE IIOOGSPANNINGS-A PPA RA A T is een zelfgebouwd apparaat, dat
2 verschillende spanningen geeft. HET RECHTSCHE A PPA RA A T, hoewel veel kleiner van omvang,
levert 3 verschillende spanningen, 2 negatieve roosterspanningen en tevens nog de 4 Volt voor de gloeidraden der lampen. Dit is dus bijzonder geschikt voor inbouw in toestellen, omdat hiervoor slechts weinig
ruimte noodig is.

36
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komt. Eenmaal aan deze grens gekomen
moet men niet te lang met laden wachten,
daar anders de spanning snel veel meer zal
zakken en dit hoogst nadeelig is voor de
accu.
In zeer vele gevallen zal de accu ook
voorzien zijn van drijvertjes, die naar ge
lang van de zuurdichtheid meer of minder
diep zakken en een aanwijzing zijn, wan
neer men weer moet laden.
Controleert men echter met een voltmeter, dan moet men dit doen, terwijl de
lampen ingeschakeld staan, dus in bedrijf.
Voor het laden der accu kan men het
best gebruik maken van een eenvoudige
gelijkrichter, waarbij er echter vooral op
gelet dient te worden dat de laadstroom
niet te hoog is, omdat dan de massa van de
platen los zal laten en zich beneden op de
bodem ophoopt. Gebeurt dit dikwijls, dan
zal te slotte deze losse massa een zoodanige
hoogte bereiken, dat zij contact maakt
tusschen de platen, zoodat deze dan kort
gesloten zijn, en men de accu dan gerust af
kan danken. Ook dient men er op te letten,
dat bij het laden de gelijkrichter juist
wordt aangesloten, want wanneer verkeerd
opgeladen wordt en de accu dus omgepoold
wordt, zal deze ook spoedig weg zijn.
Wanneer men de accu eenigen tijd in
gebruik heeft, zal men bemerken, dat de
vloeistof niet meer zoo hoog staat als eerst.
Er is dus verdampt. De leek zal nu redeneeren, er is zuur verdampt, dus zal ik
weer zuur bijvullen. Dit is echter niet goed.
Er is alleen maar water verdampt, zoodat
het zuurgehalte in de resteerende hoeveel
heid vloeistof grooter is geworden. Het
eenige wat men dus heeft te doen is gedis
tilleerd water bij te voegen, totdat het

!

oude niveau weer bereikt is. Gebruik hier
voor vooral geen gewoon leidingwater,
want ook dan zou uw accu voor altijd be
dorven zijn. En wees bij deze handelingen
uiterst voorzichtig, zoodat geen zuur
ergens op kan spatten. Zwavelzuur heeft
nu eenmaal de lastige gewoonte om gaten
te branden in kleeren en kleeden, waarLICHTNET

)

FERRIX
TG3
L7sV

T

isV.

isV.

T

©

©

453

451

+
NAAR
+ ACCU

NAAR
— ACCU

Afb.15. Accu-gelijkrichter.
mede het in aanraking komt. Wees dus
voorzichtig met het hanteeren. Het zwavel
zuur heeft zelfs de vervelende gewoonte
om uit zich zelf naar omhoog te kruipen en
zoodoende de klemmen aan te tasten. Dit
euvel kan men echter voorkomen door
direct de klemmen met een weinig vase
line in te smeren. Ook moet men er voor
zorgen, dat de mastiek, welke de accu van
boven afsluit, niet barst, vooral niet vlak
bij de klemmen, want dan komt de geheele
bovenzijde gewoonlijk onder het accuzuur
te zitten. Merkt men een barstje, dan dit
37
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direct opvullen met een weinig mastiek.
Ten slotte nog een goede raad bij het
accu laden. Draai steeds de stoppen los,
welke zich aan de bovenzijde bevinden en
voor alles kom nooit met een brandende
sigaar of sigaret of ander vuur in de nabij
heid van een accu welke staat te bruischen.
Het zich ontwikkelende gas is in hooge
mate explosief.
*
*
De accu-gelijkrichter is een zeer een
voudig instrument, dat uit niets anders

bestaat dan een speciale transformator en
een tweetal lampen. Het geheel kan op een
plankje gemonteerd worden, (fig. 15).
Onderdeden:
1 transformator

(Terrix TG3 of
Plastro).
1 gelijkrichterlamp Philips 451.
1 reguleerlamp
Philips 452.
2 lampvoetjes.
Hiermede kan men elke accu van 2 tot
6 volt opladen met een stroomsterkte van
1.3 amp.

DE HOOGSPANNING VAN HET RADIOTOESTEL

D

E ouderen onder de radio-luisteraars zullen zich ongetwijfeld
nog wel de tijd herinneren, dat
voor de hoogspanning van het radioontvangtoestel gebruik gemaakt werd van
anode batterijèn, groote vaste blokken,
welke eigenlijk niets anders waren dan een
aantal batterijtjes te samen gesmolten in
parafine. De amateurs stelden veelal zelf
hun anodebatterij en samen, door een aan
tal zaklantaambatterijtjes aan elkaar te
soldeeren.
Hoewel natuurlijk de anodebatterij een
absolute gelijkstroom leverde, die op geen
enkele wijze te vervangen was, stonden
hier tegenover vele nadeelen. In de eerste
plaats wel het feit, dat deze tamelijk dure
blokken, wanneer zij eenmaal uitgeput
waren, niet meer opgeladen konden worden
en dus naar de vuilnisbak verhuisden.
Een ander nadeel was, dat na eenigen
tijd de spanning zakte, doch nog niet zoo
veel, dat afdanken mogelijk was, zoodat

-

men dan nog een geheele periode moest
luisteren met een half gevulde batterij,
welke ook dikwijls oorzaak was, dat de
ontvangst bedorven werd door het kraken
van slechte cellen. Dit euvel was wel eens
te ondervangen, door die slechte cellen
kort te sluiten en zoodoende dus buiten
werking te stellen.
Voorts moest men verschillende voor
zorgen nemen en bijv. steeds er voor waken,
dat de batterij niet op een te warme plaats
werd gezet, daar hierdoor de levensduur
aanmerkelijk werd verkort.
Intusschen gingen de fabrikanten zich
toeleggen op speciale constructie, mede
met het oog op de nieuwere lampen, welke
een hoogere anodestroom eischten met als
gevolg spoediger uitputten van de gewone
batterij. Niettegenstaande dit pogen, heeft
de anodebatterij zich niet kunnen hand
haven. Even heeft men nog getracht de
droge batterij te vervangen door een accubatterij, welke natuurlijk het voordeel had,
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dat bij uitputting weder opgeladen kon
worden, doch de aanschaffingskosten van
een dergelijke batterij waren gewoonlijk
een bezwaar, terwijl ook dit type nog veel
onderhoud vereischte, wilde men er ook
niet spoedig mede gaan tobben.
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat het
plaatstroomapparaat, zooals wij dit thans
kennen een uitkomst beteekende voor
ieder, die electrisch licht in zijn woning
had. Men behoefde slechts de stekker in
het stopcontact te steken en verkreeg de
benoodigde spanning.
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stroom apparaat wordt vervaardigd zijn,
een transformator, die behalve een span-;
'
ning van ± 200 volt tevens de gloei- :
stroom voor de plaatstroomlamp levert,
een smoorspoel en eenige condensatoren, *
alsmede een gelijkrichterlamp met lamp- •
voet, zoodat het geheel betrekkelijk eenvoudigzelfiste maken, (zie fig. 16).
Behalve de gloeidraadvoeding en de
hoogspanning treffen wij in alle toestellen
ook nog de negatieve roosterspanning
aan. Hiervoor werd tot voor kort steeds
gebruik gemaakt van een klein batterijtje
ol

0+

A fb. 16. Principe schema plaatstroom-apparaat met gelijkrichterlamp.
Wat is nu de functie van het plaat
stroomapparaat ? Het plaatstroomappa
raat heeft tot taak, de wisselstroom uit het
net af te vlakken en geschikt te maken
voor ons radiotoestel. Zuivere gelijk
stroom, zooals met de hierboven genoemde
batterijen krijgt men er natuurlijk nooit
mede, doch wanneer met zorg geconstru
eerd en vooral wanneer van een goede afvlakking voorzien, dan zal men ook bij
nauwkeurige controle haast geen verschil
bemerken, terwijl het thans in het geheel
geen rol speelt, hoeveel het verbruik van
het toestel is, daar men hierop het plaat
stroomapparaat kan construeeren. En
«enmaal gereed, behoeft men er verder niet
meer naar om te zien, tenzij voor het
vernieuwen van een plaatstroomlamp.
De onderdeden, waaruit een plaat-

van bijv. 20 of 30 volt spanning. Daar dit
batterijtje uitsluitend ten doel heeft een
negatieve spanning op het rooster der
lampen aan te brengen en geen stroom
levert, gaat dit zeer lang mee, gewoonlijk
wel een jaar. Doch dit is juist het gevaar
lijke. Doordat men er haast geen omkijken
naar heeft, ziet men het al spoedig geheel
over het hoofd en vraagt men zich na ver
loop van tijd wel eens af, hoe het toch
komt, dat het toestel zoowel wat kwaliteit
als volume aangaat, achteruit gaande is.
En gewoonlijk zoekt men die fout overal,
behalve bij het negatieve roosterspanningbatterijtje. Vandaar dat men al spoedig
besloot die negatieve spanning ook uit het
lichtnet te betrekken, dus via het plaat
stroomapparaat, omdat men dan absoluut
zeker is, steeds de juiste spanning te
39
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DE HOOGSPANNING VAN HET RADIOTOESTEL
krijgen en te houden. Het bouwschema
geeft de opstelling van een eenvoudig
plaatstroomapparaat, dat een vermogen
heeft van circa 3.5 watt, te weten 150 volt
bij 25 milli-ampères. Dit is voldoende
voor een normaal drie- of vierlamps
ontvangtoestel. Tevens is bij dit apparaat
een inrichting aangebracht voor automatische negatieve roosterspanning en
wel voor twee verschillende spanningen,

Wat men echter niet uit het oog mag
verliezen is het feit, dat de op deze wijze
verkregen negatieve roosterspanning aan
de totaal energie van het plaatstroomapparaat wordt onttrokken, zoodat dit
dan geen volle 3.5 watt meer zal geven,
Speciaal bij plaatstroomapparaten van
klein vermogen moet men dus voorzichtig
zijn, daar het anders wel eens zou kunnen
voorkomen, dat de resteerende spanning
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welke men door middel van potentiometers naar willekeur kan regelen, fig. 17.
Het is ook mogelijk, deze automatische
negatieve roosterspanning aan te brengen
op bestaande plaatstroomapparaten, welke
hiervan nog niet voorzien zijn. Daartoe
wordt de minleiding van het apparaat vóór
de detectoraftakking onderbroken en hier
tusschen ingeschakeld een combinatie van
2 potentiometers en twee condensatoren,
als aangegeven in fig. 18. De potentiometers
hebben een waarde van resp.400 en 800 ohm,
de condensatoren van 1.5 Mfd. Vooral de
condensatoren mag men niet kleiner nemen.

niet meer voldoende is. om het ontvangtoestel goed te doen functioneeren.
Onderdeelen voor plaatstroom-apparaat.
1 Transformator (Ferrix EG 220 volt of
Plastro 220 volt), (resp. 110 volt)
1 smoorspoel.
2 condensatoren 3 MF.
1 condensator 1 MF.
2 condensatoren 1.5 MF.
1 gloeiweerstand 8 ohm.
1 variabele weerstand o—50.000 ohm.
1 potentiometer 400 ohm.
1 potedtiometer 800 ohm.
1 gelijkrichterlamp Philips 373.
4i
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DE KUPROX CEL
NDER de radio-onderdeelen der
laatsten tijd neemt vooral de
Kuprox cel een voorname plaats
in, al is het gebruik er van dan ook nog niet

toestel zelf behoeft men niets te wijzigen,
Dit is vooral van belang, wanneer men in
het bezit is van een fabriekstoestel, dat
zich zonder verbreking der zegels moeilijk

+
Afb. ig. Principe schema gloeistroom-apparaat.
zoo heel groot. Dit neemt niet weg, dat er laat wijzigen. Zonder eenige verandering
verschillende voordeelen aan verbonden aan het toestel zelf, kan men zich dus op
zijn, welke doen verwachten, dat het ge- deze wijze algeheele voeding uit het lichtbruik ervan in bepaalde apparaten zich net verschaffen, want vanzelfsprekend
spoedig zal uitbreiden.
wordt de hoogspanning van een plaatHet voornaamste apparaat, dat men er stroomapparaat betrokken. Men vervalt
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Afb. 20. Principe schema plaatstroomapparaat met kuprox-cel.
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thans mede bouwt is wel het gloeistroomapparaat, dat voor de gloeidraden der
lampen zuivere gelijkstroom produceert
en dus met succes de accu kan vervangen,
Behalve die omwisseling van accu in
gloeistroom-apparaat behoeft er niets ge
wijzigd te worden. De oude gelijkstroomlampen kunnen gewoon gebruikt worden
en ook aan de schakeling van het ontvang42

dus niet in de nog steeds prijzige
wisselstroomlampen en wanneer er eens
een lamp sneuvelt, dan kan men weer volstaan met een nieuwe gelijkstroomlamp
aan te schaffen,
De constructie van een dergelijk gloeistroom-apparaat met Kuprox gelijkrichter
is betrekkelijk eenvoudig, zooals duidelijk
blijkt uit het principe schema en bouw-

DE KUPROX CEL
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schema. De netspanning van 220 volt (of
125 volt) wordt door middel van een trans
formator naar beneden getransformeerd
tot 14 volt. Echter zijn op de transfor
mator ook nog aftakkingen van 8 tot 10
en 12 volt aangebracht zulks in verband
met een eventueele wisselende belasting,
daar de spanningsval in de gelijkrichtercel
en de smoorspoel bij verschillende stroom
afnamen niet steeds dezelfde is en men dus
aan moet kunnen passen.
De naar beneden getransformeerde
spanning wordt nu door middel van de
• gelijkrichtercel gelijkgericht en na dit
proces vindt de afvlakking plaats door
middel van condensatoren en smoorspoel.
Dit laatste vertoont dus veel overeenkomst
met de afvlakking van het plaats troomapparaat, doch de aard der onderdeden
is anders.
Bij de plaatstroomapparaten moet een
tamelijk hooge spanning echter van geringe
stroomsterkte afgevlakt worden. Bij het
gloeistroomapparaat is het echter juist
tegengesteld en moet een geringe spanning
van een groote stroomsterkte afgevlakt
worden. Hierop is ook de transformator
reeds berekend, want bij 14 volt geeft deze
een stroomsterkte van circa 1.5 ampère.
Behalve de regeling door de vier ver
schillende spanningen heeft men nog een
fijnregel aangebracht in den vorm van een
weerstand van circa 8 ohm, welke echter
in staat moet zijn een stroomsterkte van
1 amp. te verdragen.
Als gelijkrichtercel kan een Kuproxcel
van 12 platen gebruikt worden, welke een
stroomsterkte kan leveren van 1 ampère.
De beide condensatoren .zijn. electrolitische condensatoren en hebben elk een capa-

citeit van 1500 mfd. Niettegenstaande deze
groote capaciteit is de omvang der conden
satoren betrekkelijk klein, hetgeen moge
lijk was door een zeer bijzondere construc
tie. Intusschen dient men met deze
condensatoren uiterst voorzichtig te zijn,
SSm
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A fb. 21. Schema voor een voedingsapparaat, 1
voor electro- dynamische luidsprekers.
1

wat betreft het aansluiten in het schema;
Men dient namelijk goed te letten op de
\ •
polariteit. Dit moet bij de condensator
aangegeven staan, want zou men de aan
sluiting verkeerd maken, dan is onmiddel?
lijk de condensator hopeloos bedorven
voor altijd. Vandaar dat bijv. de TCCcondensatoren voorzien zijn van twee
43
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i4/&. 22. Bouwschema „Ferrix” £ L-gloeistroom-apparaat.
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DE KUPROX CEL
knoppen in verschillende kleuren, namelijk
een roode knop op de plus pool en een
zwarte knop op de min pool. Deze wijze
van aansluiting is ook veel beter dan van
fabrikaten, waarbij slechts snoertjes uit
den condensator komen, welke men dan
moet soldeeren. Daarbij heeft de TCCcondensator een metalen huis en is dus
steviger dan menige condensator in pa
pieren uitvoering.
Door de groote stroomsterkte moet ook
de smoorspoel aan bijzondere eischen vol
doen en is het bijna noodzakelijk hiervoor
een smoorpoel te nemen met een luchtspleet in de kern. Men voorkomt hierdoor
kernverzadiging.
Het is voorts aanbevelenswaardig om
het apparaat uit te rusten met een goede
draaispoel-volt meter, opdat men steeds de
spanning kan controleeren en onmiddellijk
maatregelen kan nemen, indien de span
ning door de een of andere oorzaak boven

de 4 volt zou komen, met al de daaraan ver
bonden funeste gevolgen voor de lampen.
Met een Kuprox cel kan men voorts ook
een apparaatje samen stellen voor de
bekrachtiging van electro dynamische
luidsprekers. Dit apparaat is aanmerkelijk
eenvoudiger in uitvoering en bestaat
slechts uit de transformator, de kuprox cel
en slechts één electrolitische condensator.
Aan de hand van het bouwschema zal de
constructie hiervan geen moeilijkheden op
leveren. fig. 21.
Ten slotte gaat men er thans ook toe
over om de kuprox cel te gebruiken in
plaatstroomapparaten, waar dus de gelijkrichterlamp er door wordt vervangen. Een
groot voordeel is dan, dat de levensduur
van de cel betrekkelijk onbegrensd is, wat
bij de dikwijls dure gelijkrichterlampen
niet het geval is. Ook de breukfactor der
lampen vervalt, terwijl het geheel compact
samen te bouwen is.

HOE KAN MEN HET MEEST VAN ZIJN RADIOTOESTEL
GENIETEN?
i

1

M
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ENIG radiotoestelbezitter zal
het opschrift van dit hoofd
stuk een eenigszins vreemde
vraag vinden, maar bij nader beschouwing
zal hij moeten toegeven, dat er toch wel
iets in zit. Hoevelen genieten er nu werke
lijk van hun radio en bij hoevelen is radio
muziek iets geworden, waar zij niet meer
buiten kunnen, doch waar zij alleen pas
erg in hebben, indien hun toestel door de
een of andere oorzaak plotseling zwijgt?
Een radiotoestel moet men oordeelkundig
gebruiken en niet maar den geheelen dag

aan laten staan enkel en alleen omdat er nu
eenmaal den geheelen dag uitzending is.
Lang niet alles, wat uitgezonden wordt,
zal u kunnen bekoren en nu kan men wel
zeggen: „Nu ja, daar luister ik maar niet
naar”, dan voorkomt men daarmede toch
niet, dat radiomuziek een sleur voor u
wordt en u eigenlijk geen vol genot schenkt.
Wie werkelijk van radiouitzendingen wil
genieten, die raadpleegt eerst zijn pro
gramma om te zien of er iets van zijn ga
ding gegeven wordt. Heeft hij eenmaal iets
gevonden dan zorgt hij er voor, dat hij
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omstreeks dat tijdstip niets te doen heeft en kan dit gemakkelijker volgen, want men
en gaat met aandacht en in een rustige moet niet vergeten, dat men het zichtbare
omgeving er naar luisteren. Eerst dan gedeelte mist en uitsluitend op het gehoor
zullen alle finesses tot hun recht kunnen is aangewezen,
komen. De lezers zullen het met mij eens
Op de avond zelve zorgt men voor ruszijn, dat het onmogelijk is een mooie opera tige omgeving, men kleedt zich in het
te volgen, terwijl men met enkele vrienden meest makkelijk zittend costuum, iets
rond de tafel gezeten is en een gezellig wat men gewoonlijk niet kan doen, wanpartijtje kaart speelt. In dit geval zou men neer men naar de schouwburg gaat om
een opera bij te wonen, zet de luidspreker
GoiftifóTenop een tafeltje, zoodat deze zich ongeveer
ÓC///WL
C£/V/?T£
STAT/O//
een meter boven de vloer bevindt, schuift
er een gemakkelijke stoel bij, waarin men
zich neervleit en sluit de oogen om met
volle aandacht te kunnen luisteren en
nergens door te worden afgeleid. Zet voor
al de luidspreker niet te sterk aan, want
dan zal het luisteren u al spoedig gaan
vermoeien en in de schouwburg zit u toch
ook niet midden op het tooneel. Begin.
vooral niet met zware opera’s, zooals
Tristan und Isolde van Wagner, doch
liever een meer populaire, zooals bijv.
Faust of Tannhauser of indien Puccini uw
favoriet is met La Bohème of Tosca.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de ver
schillende hoorspelen, die via den omroep.
worden gegeven.
Als regel dus: Zet uw toestel alleen dan
Afb. 23.
aan wanneer u in de gelegenheid is te
meer hebben aan dansmuziek of iets der- luisteren naar hetgeen er wordt uitgegelijks. Hoe moeten wij dan wel een radio- zonden. Eerst dan leert u radio genieten,
In de voorgaande regels heeft u kunnen
uitzending van een opera beluisteren?
In de eerste plaats zal er in de omroepgids lezen hoe de ideale luistertoestand is,
wel iets van te vinden zijn, doch daar dit doch in zeer veel gevallen zal het heel wat
in den regel zeer beknopt is, doet men goed voeten in de aarde hebben, voor aleer het
met zich een tekstboekje aan te schaffen en zoover is. Wat toch is het geval. Men kijkt
dit van te voren eens goed door te nemen, in de vooravond even het programma in,
Op de avond der uitzending zelf is men zoekt iets wat naar zijn gading is en als het
dan al bekend met de loop van het stuk, tijdstip genaderd is, dan gaat men het
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station zoeken. Maar dat is juist verkeerd.
Men moet geen station gaan „zoeken",
maar men moet het afstemmen. Oogenschijnlijk zal de lezer zeggen, dat is geen
verschil. Maar daar is wel degelijk een
groot verschil. Wanneer u ^
een station gaat zoeken, SSe
dan volgt daar toch uit, ^
dat u niet precies weet,
op welke stand van de
Sla
condensatorschaal
het
station te vinden is, iets
wat men wel weet, in Hdo
dien men het station
direct kan afstemmen,
wat slechts enkele secon Vlo
den kan duren.
Gelukkig dat door het
zoeken van een station, ^
waarbij het toestel ge
woonlijk in genereerende
ilo
toestand gebracht wordt,
de omwonende luisteraars 300
tegenwoordig niet meer 22)0
/
worden gehinderd door Ibo
7
/
het veroorzaakte gegil, ivo
/
Maar uit uw eigen luid- Jlc
V
spreker komen tijdens de /00
to
lO
lO
onderzoekingstocht naar
het gewenschte station
gewoonlijk wel van die lieflijke geluiden,
tot groote ontstemming en ergernis van uw
overige huisgenooten. En dan de critiek,
wanneer het station niet gevonden wordt,
omdat het toevallig tusschen een paar zeer
sterke stations in zit en men er dus ongemerkt doorheen draait. Wie dit eenmaal
ondervonden heeft, die zal trachten het de
tweede maal te voorkomen. Doch hoe?
Wel dit is betrekkelijk zeer eenvoudig,

Steeds, wanneer naar een bepaald station
geluisterd wordt, noteert men hiervan de
condensatorstand. Vooral in het begin
zullen dit voornamelijk de sterke stations
zijn, zooals bijv. Huizen op 298 m goli7__
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lengte, Mühlacker op 360 m golflengte,
Midland Regional op 398 m golflengte,
Toulouse op 385 m golflengte en Brussel op
508 m golflengte. Laten wij nu eens veronderstellen, dat voor elk van deze -stations de condensatorstand is resp. 47, 73,
89, 83, 138.
Wij nemen nu een vel papier en teekenen
hierop een rechthoek met ruitjes, als aangegeven in fig. 24. Aan de onderkant zetten
47
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wij de graden van de condensatorschaal af,
gerekend vanaf de linker onderkant.
Vanuit dit zelfde punt zetten wij nu
langs de linkerzijde de golflengten uit van
200 m tot 600 m.

Vervolgens geven wij in de rechthoek de
stations, waarvan de afstemming bekend
is de hun toekomende plaats door middel
van een stip en verbinden de verschillende
stippen door middel van een lijn.
Wanneer wij nu aannemen, dat geluisterd moet worden naar Rome, dan zoeken
wij hiervan de golflengte op, welke blijkens
de gids of een golflengtetabel 441 m blijkt
te zijn. Op de linkerzijde is het golf-bereik
uitgezet, en vanaf het punt, waar 441 m
aangegeven staat, trekken wij nu een
denkbeeldige horizontale lijn naar rechts,
Op een bepaald punt zal deze de lijn
kruisen, welke de reeds gevonden stations
met elkaar verbindt. Van dit snijpunt gaan
wij dan loodrecht naar beneden en vinden
zoodoende 108 graden van de schaal voor de
afstemming. Alles wat wij nu dus te doen
hebben is de condensator op 108 te zetten
en Rome zal uit de luidspreker klinken,
Dit is dus een eenvoudige manier om
stations op te zoeken, waarvan men niet
precies weet, waar zij op de schaal van het
toestel te vinden zijn. Intusschen moet men
nooit vergeten, om van de eenmaal gevonden stations een lijstje te maken, opdat

men later het station nog vlugger zal
kunnen terugvinden. Een voorbeeld van
zulk een lijstje ziet men in fig. 23. *
Waar bij het zoeken van stations vooral
op moet worden gelet, is of het station,
dat men hoort, wel datgene is wat men
denkt. Immers vooral bij de Duitsche
stations komt het meermalen voor, dat
meerdere stations aangesloten staan op
eenzelfde studio en dus elk hetzelfde programma ten gehoore brengen en alle dezelfde aankondiging geven. Men raakt dan
licht in de war, welk station het eigenlijk
wel is. En dan een tweede raadgeving. Ga
vooral niet op zoek naar een onbekend
station in de avonduren, als alle zenders
bezig zijn, doch doe dit bij voorkeur in de
middag of in de vooravond, als het nog
niet zoo heel erg druk is op de band.
Wat ten slotte het luisteren zelf betreft,
bepaal u zooveel mogelijk tot één, hoogstens twee stations per avond. Maak er u
geen gewoonte van elke vijf of tien minuten
een ander station op te zetten. U valt dan
steeds weer midden in een ander programma en wanneer u al eens een aardige
uitzending treft, dan is het gewoonlijk
juist aan het einde. Zoek dus maar niet
raak, waar of ergens iets aardigs te hooren
is, maar raadpleeg daartoe een der vele
omroepgidsen en u bespaart u en de uwen
een hoop ergernis en teleurstelling.

STORINGEN IN ONTVANGTOESTELLEN EN HOE
DEZE TE ONTDEKKEN

H

ET zal ongetwijfeld iedere radioluisteraar wel eens overkomen,
dat zijn toestel niet goed meer
functioneert, bijv. kraken of vervormde

48

weergave of een andere ongerechtigheid en
in deze gevallen zitten de meeste radioluisteraars met de handen in het haar en
roepen zij de hulp in van een handelaar of

STORINGEN IN

ONTVANGTOESTELLEN

technicus, om het euvel op te sporen. Toch
zal het in zeer veel gevallen mogelijk zijn
om met eenvoudige hulpmiddelen zelf de
storing te ontdekken en zoo mogelijk op te
heffen. Wie niet op geld behoeft te zien,
die kan zich een van die vernuftige meet
apparaten aanschaffen, die tegenwoordig
in den handel zijn en waarmede men nu
letterlijk alles kan controleeren. Doch de
meesten zullen het op wat bescheidener
schaal moeten doen, hetgeen niet weg
neemt, dat zij evengoed hun doel kunnen
bereiken.
Het eenige, wat zij zich dienen aan te
schaffen is een gecombineerde volt-milliampère meter, met ongeveer 200 ohm
weerstand per volt, een instrument, dat
men ook zonder storing al dikwijls ge
bruiken kan tot het controleeren der
spanningen enz. Met deze meter, in com
binatie met een 4 volts zaklantaarnbatterijtje kunnen nagenoeg alle storingen
in een gelijkstroomtoestel worden opge
spoord.
Laten wij als eerste probleem trachten
op te lossen een krakende ontvangst van
een gelijkstroomtoestel, dus een toestel
met accu en plaatstroomapparaat. Ons
eerste werk is na te gaan, of die kraakstoring door het toestel zelf geproduceerd
wordt, of van buitenaf afkomstig is. Te
dien einde verwijderen wij antenne en
aarde van het toestel, terwijl de stroom
blijft ingeschakeld. Indien nu het kraken
verdwijnt, dan is het tamelijk zeker, dat de
storing van buitenaf komt en dus niet in
het toestel gezocht moet worden. In de
meeste gevallen is er dan weinig of niets
aan te doen, alleen, wanneer de storing
veroorzaakt wordt door de antenne zelf.
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Bestaat de antenne tot aan het toestel uit
een enkele draad, dan kan de antenne het
kraken niet veroorzaken, doch het komt
ook dikwijls voor, dat er lasschen of iets
dergelijks inzitten, die niet al te best meer
zijn en wanneer dan de wind de antenne
doet schommelen, dan ontstaat een schu
ring met als gevolg kraken. Ook is het na
tuurlijk mogelijk, dat de antenne tijdens
het schommelen bijv. de zinken rand van
de dakgoot raakt en dus telkens aarde
maakt. Dit is te constateeren door de ge
noemde voltmeter en het batterijtje in
serie te schakelen met antenne en aarde.
Indien nu werkelijk de antenne contact
maakt met de zinken goot, dus met
aarde, dan zal de meter direct uitslaan.
Is dit echter niet het geval, dan mag de
meter absoluut geen uitslag vertoonen.
Een ander geval is het, wanneer na ver
wijdering van antenne en aarde het toestel
toch blijft kraken. Het is dan lang niet uit
gesloten, dat de oorzaak gezocht moet
worden in het plaatstroomapparaat. Wij
schakelen dan parallel hieraan een volt
meter met een meetbereik tot circa 250
volt en wanneer wij nu constateeren, dat
tijdens een kraak de spanning plotseling
daalt, dan wijst dit op een afvlakcondensator, die op doorslaan staat of op een los
contact aan de voedingtransformator of
de smoorspoel.
Teneinde zekerheid te hebben, dat het
inderdaad het plaatstroomapparaat is,
hebben wij van te voren in plaats van het
radiotoestel een weerstand er op gescha
keld, die dezelfde stroom doorlaat als het
toestel onder het spelen afneemt. Indien
het plaatstroomapparaat een fabrieksapparaat is, dan doet men verstandig er
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zelf niets aan te veranderen, doch het op te
sturen naar den fabrikant of leverancier,
Ook de accu kan natuurlijk de verwekker
der storing zijn en deze controleert men
met een voltmeter o—6 volt. Het kan wel
eens voorkomen, dat de verbinding van
een platenstel met de klem verbroken is
en deze nog slechts losjes op elkaar rusten,

KORTE GOLF

Allereerst wordt in het toestel nagegaan
of de gloeistroom, de gloeispanning en de
andere spanningen wel goed zijn. Ver
volgens krijgen de lampen een beurt om na
te gaan of hier misschien de gloeidraad
geen sluiting veroorzaakt op het rooster,
Ook dit meten wij weer met onze combinatie meter-batterij. Sluiten wij A en B
op de gloeidraadpen nen aan,
dan zal de meter uitslaan.
Gebeurt dit niet, dan is dit een
bewijs dat de gloeidraad stuk
is en de lamp dus door een
nieuwe vervangen moet wor
den. Slaat de meter wel uit,
dan kan er toch nog een fout
in schuilen. Wij maken daartoe
de klem A los en bevestigen
die aan het roosterpennetje van
de lamp. De klem B blijft aan
de gloeidraadpen. Nu mag de
w.
meter niet uitslaan. Is dit toch
het geval, dan beduidt dit,
Afb. 25.
dat de gloeidraad doorgezakt
is en het rooster raakt.
Wanneer het kraken speciaal gehoord
Verder moeten wij letten op de kleur der
positieve platen, welke chocoladebruin wordt, wanneer wij een station afstemmen,
dus aan de afstemcondensatoren draaien,
getint moeten zijn.
Is ook hier alles in orde, dan komen aan dan zal het kunnen zijn dat zich stof tusde beurt de snoeren, welke de accu eri het schen de platen heeft gezet. Dit moet verplaatstroomapparaat met het ontvang- wijderd worden en kan geschieden met een
toestel verbinden. Deze draden worden fietspomp. Echter loopen wij dan de kans,
een voor een gecontroleerd met de combi- dat de stof ergens anders heen geblazen
natie meter-batterijtje volgens de schake- wordt, vandaar dat wij liever gebruik
maken van een stofzuiger. Er is nog een
ling van fig. 25.
Kunnen wij ook hier niets vinden, dan meer afdoende methode en dat is met
blijft ten slotte het toestel zelf nog over en gebruikmaking van een pijpenwisscher,
ook hier is het opsporen van een storing zooals in sigarenwinkels verkrijgbaar zijn.
niet zoo erg lastig mits wij maar syste- Deze kunnen juist tusschen de platen doorgehaald worden, doch men moet dit voormatisch te werk gaan.
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zichtig doen, daar anders de platen ver
buigen.
Ook de blokcondensatoren uit het
toestel kunnen gecontroleerd worden
met de voltmeter-batterij, doch dan
dient men deze even los te maken
uit het toestel. Bij goede micacondensatoren komt doorslag echter maar zelden
voor.
De bron van de kraakstoring kan ver
volgens ook gezocht worden in de L.F.transformator, die op het punt staat
om door te slaan, maar met de hedendaagsche prima transformatoren komt
ook dit maar uiterst zelden voor. Eerder
zal het kunnen gebeuren, dat de een of
andere variabele weerstand de schuldige
is. Vooral weerstanden van goedkoope
kwaliteit zijn niet altijd te vertrouwen,
speciaal wanneer zij wel eens wat over
belast worden.
Na de hierboven aangegeven speur
tocht zal in de meeste gevallen het euvel
wel gevonden zijn en kan men de bron ver
wijderen en vervangen door een nieuw
onderdeel.
Wij betrekken thans ook het algeheele
wisselstroomtoestel in het onderzoek. Hier
kunnen zich ook zeer eigenaardige gevallen
voordoen. Bijv. wij steken de stekker in
het stopcontact, doch het toestel doet
niets. De eerste vraag is nu, of er wel stroom
op het stopcontact staat en dit controleere men even, door er een schemer
lamp op aan te sluiten. Is er stroom,
dan kan er iets niet in orde zijn met
de primaire winding of van de gloeistroomtransformator, of van de voedingstransformator.
Het behoeft echter niet altijd de pri

maire wikkeling van de transformatoren
te zijn, die het begeeft. Als gevolg van een
doorgeslagen afvlak condensator is het
bijv. ook best mogelijk, dat de secundaire
wikkeling is doorgebrand. Als regel moet
men aannemen, dat de voedingtransformator nooit meer dan handwarm mag
worden. Is de temperatuur hooger, dan is
de ijzerkem te klein, of de belasting te
groot, hetgeen geschiedt, wanneer er te
veel stroom afgenomen wordt. In derge
lijke gevallen zal men ook gewoonlijk de
transformator „ruiken”.
In het plaatstroomapparaat zitten ook
smoorspoelen, welke echter slechts zelden
aanleiding tot moeilijkheden zullen geven.
Wat echter wel eens kan voorkomen is dat
de smoorspoel te klein is en dan kan hier
een oorzaak van brommen ontstaan.
Bij het bouwen van plaatstroomapparaten moet men letten welke proefspanning er aangegeven staat op de conden
satoren. Deze spanning toch moet minstens
4 maal zoo hoog zijn als de werkspanning,
welke de condensator straks te verduren
krijgt. Indien men hieraan geen aandacht
schenkt loopt men spoedig de kans van
doorgeslagen condensatoren met de hier
boven vermelde gevolgen.
Brommen van een wisselstroom toestel
kan in vele gevallen veroorzaakt worden
door een niet juiste middenaftakking van
de gloeistroom transformator. Een goede
middenaftakking kan men gemakkelijk
zelf maken door een potentiometer
parallel over de secundaire winding te
schakelen en de midden contactschroef
aan aarde te verbinden, (potentiometer
400 ohm).
Indien tusschen gloeidraad en kathode
5i
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sluiting ontstaat, veroorzaakt dit eveneens
brommen, terwijl ook slechte lampvoeten
deze storing kunnen veroorzaken.
Waar men ten slotte nog op dient te
letten, is, dat voor de gloeidraadleiding

KORTE GOLF
geen te dun draad gebezigd wordt, omdat
hierdoor een spanningsval kan ontstaan
en de goede werking van het toestel dan
ernstig geschaad kan worden,

HET MODERNISEEREN VAN RADIOTOESTELLEN EN
WAAROP MEN DIENT TE LETTEN

w

ANNEER men in het bezit is dig zijn radiotoestel slechts twee uur per
van een toestel, dat twee of dag aan. Bijna niemand. In de meeste
drie jaar terug gebouwd is, gevallen zal het wel gemiddeld 6 a 8 uur
dan zal dit in den regel wel iets verouderd per dag worden en dan zijn 1000 brandzijn en ook gewoonlijk nog een toestel zijn uren in circa 4 maanden verbruikt. En
met accuvoeding. En wanneer men dan toch staan de lampen er dikwijls al één of
daarnaast een nieuw toestel te hooren anderhalf jaar in en werken nog. Maar
krijgt, zal men tot de ervaring komen, dat werken zij ook nog goed? „Ik merk nog
er heel wat aan te verbeteren valt. In het steeds geen verschil"; zal men zeggen.
bijzonder zal dan opvallen de zuiverder Zeker, dat is ook zoo, maar dat komt, om
weergave en het grooter volume. En eigen dat die achteruitgang van uw lampen ge
lijk mogen deze beide punten geen aan leidelijk is gegaan en u er zich dus aan
leiding geven om er over te gaan denken heeft kunnen wennen, of, wat hetzelfde is,
tot modemiseering over te gaan. Het ge dat u uw gehoor heeft bedorven. Vandaar
heim van de minder goede weergave van echter ook dat groote verschil, wanneer
uw toestel zit voornamelijk in de ouder u plotseling naast uw oude toestel, de
dom van uw lampen. In de meeste ge weergave hoort van een der allernieuwste
vallen toch laat men een lamp zoolang in toestellen. Dan merkt u pas, wat er aan
het toestel, totdat de gloeidraad zich uw eigen apparaat mankeert.
Doordat uw lampen reeds lang in gebruik
begeeft en de lamp dus naar het lampen
kerkhof verhuist. Doch reeds voor dien zijn, is de emissie aanzienlijk verminderd,
tijd was de lamp al lang niet meer geschikt waardoor het volume dus zachtjes aan is
voor goede werking. De radiolampen afgezakt, terwijl tevens het stroomver
worden als regel gegarandeerd voor een bruik grooter geworden is, zoodat u uw
tijd van 1000 uren en zoo oppervlakkig is accu thans veel spoediger onder lading
dat een heele tijd. Wie dan ook zijn toestel moet zetten dan vroeger het geval was.
Wanneer u er dus toe overgaat om een
per dag niet meer dan twee of drie uurtjes
nieuw
stel lampen te koopen van hetzelfde
aanzet, die zal heel lang plezier hebben van
zijn lampen. Doch wie heeft er tegenwoor type als er in gezeten heeft, of in een
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nieuwe uitvoering, doch nog steeds gelijk- noodig zijn om een flink volume te krijgen
stroomlampen, dan zult u al onmiddellijk vragen een aanmerkelijke hoogere spaneen aanzienlijke verbetering kunnen con- ning dan uw oude gelijkstroomlampen en
stateeren.
daarom zal in vele gevallen blijken, dat
Het is echter niet alleen de kwaliteit en uw plaatstroomapparaat niet in staat is
kwantiteit, die u naar een moderner voldoende spanning voor de nieuwe lamtoestel doen verlangen, doch ook de slechte pencombinatie te leveren, zoodat deze niet
selectiviteit en ten slotte de bediening, op maximum kunnen werken. Wij zijn dus
welke in vergelijking met de nieuwe appa- ook met de wisselstroomlampen nog even
raten veel te omslachtig is. Die selectivi- ver van ons doel verwijderd, tenzij wij er
teitskwestie is ook nog wel op te lossen en ook nog een nieuw plaatstroomapparaat
in het volgende hoofdstuk kunt u hier- bij aanschaffen. Het eenige wat thans nog
omtrent iets vinden. Maar de gemakke- niet veranderd is, is het toestel zelf en toch
lijker bediening en hier denk ik dan in zal ook dit wel eenige revisie noodig
hoofdzaak aan algeheele wisselstroom, dus hebben. Alles bij elkaar genomen zal dus de
een stekker en verder niets, geen accu, modemiseering van een bestaand toestel
geen laden, niets van dat alles, dat be- niet veel minder kosten met zich meebrengen, dan het vervaardigen van een geheel
koort u bijzonder.
Wat zijn echter de kosten, die hieraan nieuw modem apparaat, hetgeen dus zeker
verbonden zijn? Allereerst natuurlijk een steeds de voorkeur zal verdienen,
Wie daarom er over denkt om iets te
stel wisselstroomlampen, welke aanmer
kelijk duurder zijn dan de gewone gelijk- verbeteren, zal goed doen, eerst eens een
stroomlampen. Daarnaast moet men zich nauwkeurige kostenberekening te maken,
dan nog een goede gloeistroom trans- alvorens er toe over te gaan, want anders
formator aanschaffen, welke ook minstens vervalt men van de eene kosten in de andere.
Voor wie intusschen toch de last van de
/ io.— kost.
Daarbij komt dan nog, dat men in de accu kwijt wil zijn is er nog een aardige
meeste gevallen de schakeling van het oplossing, mits hij in het bezit is van een
toestel nog zal moeten wijzigen, hetgeen accugelijkrichter voor het laden der accu.
voor de absolute leek dikwijls een bezwaar Aan het toestel zelf behoeft dan niets ver
is. Hieraan is echter door Philips tegemoet anderd te worden en ook de gelijkstroomgekomen door een speciaal stel lampen met lampen kunnen gebruikt worden, alleen de
transformator in den handel te brengen, accu wordt vervangen door een gloeiwaarmede men zonder eenige moeite elk stroomapparaat, een hulpapparaat, dat
gelijkstroomtoestel in enkele uren kan dus vier volt gelijkstroom moet leveren,
wijzigen in een wisselstroomtoestel. Dit Wij gebruiken hiervoor de gelijkrichter,
is dus al een groot voordeel. Doch nu zal door de hieruit verkregen gelijkstroomzich in zeer veel gevallen nog een andere nog eens extra af te vlakken en er
moeilijkheid voordoen. De moderne lam- voor te zorgen, dat de lampen in geen ge
pen en speciaal de eindlampen, die toch val meer kunnen krijgen dan vier volt. Te
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15 V

dien einde schaffen wij ons een tweetal
electrolytische condensatoren en een
smoorspoel aan. (Condensatoren elk 2500
M.F.). De smoorspoel wordt in de plusleiding der gelijkrichter opgenomen, terwijl
er voor en er achter een condensator
tusschen plus en minleiding geschakeld
wordt. (Fig.26). De verkregen stroom is nu
voldoende gelijkgericht en kan dienen om
de gloeidraden der lampen te verhitten.
Echter moeten wij nu alleen nog een voor
zorg nemen, dat de voltage niet boven de
4 volt komt. Daartoe schakelen wij een
gloeidraadweerstand, liefst op porcelein
gewikkeld, in een der leidingen en (liefst
permanent) een voltmeter over plus en min.
Wij regelen met de gloeidraadweerstand nu
zoodanig, dat de voltmeter precies vier
volt aanwijst en komen er dan verder niet
meer aan. Wordt de voltmeter niet blij
vend gemonteerd, doch later weer wegge
haald, dan moeten wij niet uit het oog
verliezen, dat deze ook eenige stroom ver
bruikt heeft, welke dus nu bij de lampen
komt en hiervoor wel eens gevaarlijk kan
worden. Dus de weerstand een klein weinigje indraaien. Ook bij een toestel, waar
bij resp. op drie of vier lampen geluisterd
kan worden, dient men erg op te letten,
omdat wanneer de instelling aanvankelijk
is geschied voor vier lampen, bij luisteren
op drie lampen, de spanning ook te hoog
kan worden. Oppassen is dus het parool.
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SELECTIVITEIT
ET selectiviteitsvraagstuk is wel radio-omroep had men daar zoo’n last niet
een probleem der laatste tijd, van. Het aantal stations was toen nog
dat al menig luisteraar tot wan- betrekkelijk gering en elk land bezat niet
hoop heeft gebracht. In de eerste tijd der meer dan twee of drie zenders, zoodat hier-
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SELECTIVITEIT
voor voldoende ruimte aanwezig was en zij
elkaar niet hinderden. Langzamerhand
echter veranderde dit. Er kwamen meer
luisteraars in alle deelen van het land, met
als gevolg, dat er al spoedig klachten
kwamen, dat zij, die niet al te dicht bij een
zender woonden, geen voldoende sterke
ontvangst hadden. Het gevolg was, dat
er spoedig zenders bij gebouwd werden
zoodat elke landstreek zijn eigen zender
kreeg. Vooral in Duitschland en Engeland
ging men tot deze uitbreiding over. In
Nederland bleef men met twee stations,
omdat ons land in verhouding tot de beide
hier genoemde landen klein van afmeting
is. Nu is echter een radio-uitzending niet
iets dat zich door landsgrenzen laat tegen
houden en het gevolg was dan ook, dat die
nieuwgebouwde zenders ook in ons land
zeer goed hoorbaar waren. Dit was een
ongevraagd voordeeltje voor de Hollandsche luisteraar, die thans een keus kon
maken uit verschillende programma’s.
Doch al spoedig is dat voordeeltje ver
anderd in een nadeel. De zender-uitbreiding stond namelijk niet stil. Steeds maar
kwamen er nieuwe stations bij, dikwijls
met een zeer gering verschil in golflengte.
En tot overmaat van ramp ontstond er ook
nog een wedstrijd in het veihoogen der
energie, met het doel de eene zender de
andere te laten overstemmen. Wie de
grootste sterkte had, die werd het best
gehoord. Onze eertijds zoo gunstige positie
werd nu alles behalve benijdenswaardig.
Wij zaten tusschen twee vuren, te weten de
Engelsche en Duitsche stations, terwijl
tenslotte ook de andere Europeesche
landen niet stil gezeten hadden en ook
zenders hadden gebouwd. Het gevolg was

natuurlijk dat toen geen enkel station vrij
te ontvangen was en men steeds een ander
er doorheen hoorde. Dit euvel was aan
leiding voor de radio-technici om zoo
danige toestellen te ontwerpen, dat de
stations storingviij te ontvangen waren en
inderdaad is men hierin steeds uitstekend
geslaagd. Ieder half jaar werd de storing
erger en ieder half jaar ook nagenoeg
kwam men met nieuwe apparaten, welke
voor die slechte omroepsituatie toch nog
goede ontvangst waarborgden. Nu is het
echter voor de radio-luisteraars niet moge
lijk om zich elk half jaar een nieuw toestel
aan te schaffen en wie dus eenmaal een
toestel gekocht of gebouwd heeft, die moet
het daar maar mee doen.
Toch zal het in nagenoeg de meeste ge
vallen mogelijk zijn om met eenvoudige
middelen het selectiviteits vraagstuk op te
lossen, al is het dan natuurlijk niet in die
mate als mogelijk blijkt met een pas ont
worpen fabrieksapparaat.
Wij zullen in dit hoofdstuk enkele
wenken geven, op welke wijze men met een
toestel, dat reeds een of twee jaar oud is,
toch nog goed storingvrij kan ontvangen,
zonder in al te groote kosten te vervallen
of het geheel te moeten overbouwen vol
gens een nieuw schema.
Allereerst de kwestie van de antenne.
In de eerste jaren der radio-omroep zag
mén op de daken der huizen heele stellin
gen verrijzen, waaraan een groot aantal
draden gespannen werden, teneinde toch
maar zoo veel mogelijk te kunnen op
vangen. Bij die eerste zwakke zenders had
dit inderdaad wel eenig nut, temeer, waar
toen de lampen nog niet zoo geperfec
tioneerd waren als thans het geval is.
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Spoedig echter stapte men van die stel
lages af en volstond met een enkele draad,
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goed hoog en vrij gespannen, maar toch
ook nog van een tamelijke lengte. Antennes
van dertig en veertig meter lengte waren
iets heel gewoons en wanneer dus de eene
antennepaal op ons eigen dak stond, dan
kwam de andere paal een huis of 6 verder
te staan. Het gevolg was weer een formeele
antenne-oorlog tusschen de verschillende
toestelbezitters in een huizenblok. Ieder
wilde natuurlijk zijn antenne zoo gunstig
mogelijk opstellen en bekommerde zich
daarbij niet om de vraag of hij dan zijn
buurman niet hinderde. Dat dit zoo niet
door kon gaan begreep iedereen en toen
dan ook de lampen beter werden en de
zenders met meer energie gingen zenden,
toen bleek al spoedig, dat met een antenne
van de halve lengte al ruimschoots kon
worden volstaan. Zoo kwam men tot de
eendraads-antenne van 15 a 20 meter,
goed hoog en vrij gespannen.
En dit is dan ook de antenne, die men
56

tegenwoordig nog maar al te dikwijls ziet
spannen, door hen, die zich pas een toestel
hebben aangeschaft. En toch is deze an
tenne nog veel te lang voor de tegen
woordige omroeptoestanden, met zijn
sterke zenders en gevoelige toestellen. De
selectiviteit van het toestel wordt er in
hooge mate door beïnvloed. Wie thans nog
in het bezit is van een dergelijke antenne,
die zal goed doen, met deze minstens tot
de helft in te korten, zoodat hij dan een
draad krijgt van ongeveer acht a tien
meter lengte. Dit is voor een normaal
3-lamps ontvangtoestel meer dan vol
doende om goede luidspreker ontvangst
te geven van een zeer groot aantal Europeesche omroepstations. Zelfs een antenne
van zes meter is al prachtig, daar hier toch
gewoonlijk nog wel een stukje invoer bij
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komt. Al spoedig zal men bemerken, dat
de selectiviteit van het toestel er aanmer
kelijk op vooruit gegaan is en alle stations
(

SELECTIVITEIT
een veel smallere band gekregen hebben,
waar zij hoorbaar zijn met als gevolg
minder onderlinge storing der stations.
De aether is de laatste tijd echter zoo
overbevolkt, dat ook nu nog op sommige
gedeelten van de afstemschaal twee of drie
stations door elkaar hoorbaar zijn, zoodat
tot nog andere middelen de toevlucht ge
nomen moet worden.
Een der allereenvoudigste oplossingen
is wel tusschen antenne en toestel een klein
vast condensatortje te plaatsen, bijv. van
ioo of 200 cm. Daar deze condensatortjes
niet duur zijn, doet men het beste met zich
een drietal aan te schaffen, namelijk too,
150 en 200 cm en deze op een klein plankje
of stukje eboniet te bevestigen. Aan de
eene zijde worden deze drie dan onderling
met elkaar verbonden en gaan dan naar
het toestel. Aan de andeie zijde gaat elk
naar een stekkerbusje. Fig. 27. Door
nu de stekker van
de antenne afwisse
lend in één der drie
busjes te steken, kan
men zelf controleeren, welke con
densator het beste
voldoet. Hierbij zal
men bemerken, dat
bij de grootste selec
tiviteit de geluid
sterkte het meest
Afb. 29.
zakt, terwijl deze bij
minste selectiviteit het grootst is. Het is nu
natuurlijk zaak om de gulden middenweg
te nemen en bij een groote mate van selec
tiviteit toch nog een voldoende volume te
behouden.
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Een oplossing, welke op hetzelfde neer
komt, doch iets duurder is, is het aanbren
gen van een variabele
mica-condensator
de antenneleiding naar
het toestel. Fig. 28
Natuurlijk kan men
deze aanbrengen op
dezelfde wijze als de
drie vaste condensatortjes,doch in de meeste
gevallen zal er op de
frontplaat van de ont
vanger nog wel een
plaatsje zijn, waar deze
gemonteerd kan wor
Afb. 30.
den , hetgeen natuurlijk
netter staat. De mica-condensator neemt
zeer weinig plaats in, niettegenstaande de
capaciteit 500 cm is. Doordat de conden
sator variabel is, zijn wij nu niet gebonden
aan drie bepaalde waarden, zooals in
het vorige geval, doch hebben de keuze
tusschen practisch nul en vijfhonderd cm.
De tot nu toe behandelde mogelijk
heden liggen alle nog buiten het toestel
zelf. Vanzelfsprekend zijn er echter ook
nog heel wat verbeteringen hierin aan te
brengen. Allereerst de kwestie van de aan
sluiting der antenne aan de eerste afge
stemde kring van het toestel. Bij toestellen
met ingebouwde honingraat spoelen zal
deze steeds zijn als in fig. 29. Men kan nu
echter een aanmerkelijke verbetering van
de selectiviteit bereiken, wanneer deze
spoel vervangen wordt door een afgetakte
spoel, waardoor de antenne niet direct aan
het begin van de spoel verbonden wordt
doch ongeveer halverwege of nog iets dich
ter bij het begin. Fig. 30. Deze spoelen zijn
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door gebruik te maken van
een A435, waarbij de plaatver
binding is aangebracht boven
op de glazen bol, inplaats van
onder aan de bakelieten voet.
Deze lamp heeft een zeer ge
ringe eigencapaciteit, waardoor
in de eerste plaats eventu.eele
gilneigingen, welke bij H.F.AViS
f/iYYZ)
versterking nog al eens willen
optreden, worden voorkomen,
men, doch heeft bovendien een
hooge inwendige weerstand,
waardoor de selectiviteit be
langrijk
verbetert. (Fig. 31).
accu
±_
Wanneer echter toch tot aan
schaffing van een nieuwe lamp
V 5 ét.' s p'AmMijs'
moet worden overgegaan en
een meerkosten van circa
zeven gulden geen bezwaar is,
Afb.31.
dan zal men verstandig doen,
o.m. ook toegepast in het beschreven met direct een A442 te nemen, welke
3-lamps ontvangapparaat en mits van schermroosterlamp groote mogelijkheden
goede kwaliteit, waarborgen zij een groote opent op het gebied van H.F.-versterking.
De geluidsterkte en selectiviteit, welke
mate van selectiviteit.
De uitvoering van deze spoelen is geheel hiermede kunnen worden bereikt, over
gelijk aan die van de gewone honingraat treffen die van de A435 verre. Daarbij
spoelen, zoodat zij zonder meer in de spoel- heeft deze lamp het voordeel, dat bij
houder geplaatst kunnen worden. Aan een juiste montage een eventueel genereeren
zijde ervan zit echter een schroefje, waar van het toestel niet terugwerkt op de
aan de aftakking verbonden is. Hieraan antenne en dus de omgeving niet wordt
komt dan de antenne-draad te zitten, gestoord.
Deze lampenkeus is vanzelfsprekend
terwijl aan de overige schakeling niets
alleen voor gelijkstroomtoestellen. In
behoeft te worden veranderd.
Toestellen zonder H.F.-kring treft men wisselstroomtoestellen treft men tegen
tegenwoordig nagenoeg niet meer aan, woordig steeds een E442 aan, zoodat de
doch wel zal men nog toestellen aantreffen wisselstroomtoestellen in dit opzicht een
met bijv. de Philips A410 als H.F.-ver- voorsprong hebben op oudere gelijkstroomsterkerlamp. Een aanmerkelijke verbete apparaten.
Een middel, waar men vooral den laatring zal men in dit geval kunnen verkrijgen,
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SELECTIVITEIT
sten tijd zijn toevlucht weer toe genomen
heeft is de zeefkring, een toestelletje, dat
in zijn eenvoudigsten vorm in de antenne
voor het toestel wordt opgenomen. Fig. 32.
Dit apparaat bestaat slechts uit een kring,
gevormd door een variabele condensator
en een spoel welke kring men dus op een
bepaalde frequentie of golflengte kan af
stemmen en zoodoende een storend station
kan wegwerken of althans aanmerkelijk
kan verzwakken.
Een zeefkring kan men het best aan
brengen in een klein kastje met een
ebonieten frontplaatje. Op het frontplaatje wordt de variabele condensator
gemonteerd, liefst nog voorzien van een
fijnregelknop, terwijl op de bodemplank een
spoelvoetje wordt vastgeschroefd, waarin
een gewone honingraatspoel geplaatst kan
worden. Twee aansluitknopjes worden ook
op de frontplaat gemonteerd, aan de een
komt de antenne, de andere wordt ver
bonden met het ontvangtoestel. (Fig. 33).

Afb.32.
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Afb. 33•

Wanneer men nu in een bepaald geval
door een uitzending van uw station de
muziek hoort van een ander station, dat
slechts zeei weinig in golflengte verschilt,
dan gaat men als volgt te werk om deze
storing weg te werken of zooveel mogelijk
te verminderen. Het ontvangtoestel wordt
op het storende station afgestemd en ver
volgens wordt de zeefkring zoodanig inge
steld, dat het station niet meer of nage
noeg niet meer hoorbaar is. Nu laat men
de zeefkring verder ongemoeid en zoekt op
het toestel het eerst gewenschte station
weer op, welks uitzending thans niet meer
gestoord zal zijn. Men dient er echter bij
gebruik van een zeefkring rekening mede
te houden, dat deze verstemming van het
ontvangtoestel ten gevolge heeft. Wanneer
de storende golf, die dus weggewerkt dient
te worden, grooter is dan die van het ge
wenschte station, dan wordt de antenne
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Afb. 34.

afstemming van het toestel verkleind en
wel het meest, wanneer de stoorgolf het
dichtst bij het gewenschte station ligt. Is
de storende golf korter dan de te ont
vangen golf, dan wordt de antenneafstemming van het toestel vergroot en wel hoe
dichter bij elkaar, hoe meer vergrooting.
De keuze van condensator en spoel voor
onze zeefkring is niet geheel willekeurig.
De blokkeeringsweerstand zal het grootst
zijn, wanneer de spoel zoo groot mogelijk
genomen wordt en de condensator zoo
klein mogelijk. Wanneer echter een sco
rend station weggewerkt moet worden, dat
slechts zeer weinig in golflengte verschilt
met het gewenschte station, dan zal de
practijk uitwijzen, dat de condensator
juist groot moet zijn, doch dit heeft ten
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KORTE GOLF
gevolge, dat de zeefwerking van het appa
raatje weer minder wordt. Daar in het
hier aangegeven apparaat de spoel ge
makkelijk verwisselbaar is, kan men zelf
uitprobeer en. Waren in het hier beschre
ven geval spoel en condensator parallel
geschakeld, het zal ook mogelijk zijn, deze
beide in serie te schakelen en beide dan
parallel aan het toestel te schakelen, zooals is aangegeven in fig. 34. Het werken
met deze zeefkring wijkt in niets af van
de voorgaande, daar ook deze afgestemd
moet worden op de storende golf, terwijl
ook hier verstemming van het ontvang
toestel wordt veroorzaakt. Als zeef werkt
het apparaat het best met een kleine
spoel en een groote condensator. De
ontvangst van weinig verschillende golf
lengten echter wordt het minst gehin
derd, wanneer men gebiuik maakt van
een groote spoel, in serie met een kleine
condensator.
De beide hier behandelde zeefkringen
zijn werkelijk zeven, omdat zij een storend
station wegzeven en als zoodanig kunnen
zij dan ook geen groote invloed uitoefenen
op de kwaliteit van het ontvangtoestel.
Hoogstens wordt aan een zijde van de golf
lengte, welke gewenscht wordt, een fre
quentie gebied afgesneden. Er zijn echter
ook . schakelingen, welke werkelijk de
selectiviteit van hèt toestel verhoogen,
doch zulks bereiken, door aan beide zijden
van de te ontvangen golf-frequentiegebieden af te snijden, waardoor dan geen na
tuurgetrouwe weergave meer mogelijk is
en dus de kwaliteit van de muziek in het
gedrang komt.
Daar staat echter tegenover, dat bij deze
schakelingen geen verstemming van het
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SELECTIVITEIT
toestel ontstaat, terwijl zij een beter resul
taat geven voor gevallen, waarbij te ont
vangen station en storend station slechts
weinig met elkaar in golflengte verschillen.
In fig. 35 zien wij weer de kring ge
vormd door condensator en spoel parallel
met elkaar te verbinden, en deze kring
weer parallel te plaatsen aan het ont
vangtoestel. In tegenstelling ook met de
hiervoor behandelde gevallen wordt in dit
geval het hulpapparaat niet afgestemd op
de storende golf, doch op de te ontvangen
golf.
Dit artikel zou niet compleet zijn, wan
neer daarin ook niet werd behandeld de
hier te lande zoo populaire zeefkring de
Rop, welke vooral onder de amateurs
groote bekendheid heeft verworven en
waarmede uitstekende resultaten zijn te
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Afb.36.
verkrijgen. Deze zeefkring, welke is weer
gegeven in fig. 36 is een perfectioneering
van de zeefkring onder fig. 35. Men
heeft hieraan namelijk nog een klein condensatortje van ongeveer 25 cm toege
voegd, waardoor het toestel voorzien is van
een extra losse capacitieve antennekoppeling. Zelfs al stelt men dit condensatortje
ongeveer op minimum, dan behoudt men
nog een zeer goed geluids-volume.
Het zal met de hierboven beschreven
eenvoudige hulpmiddelen mogeüjk zijn
toestellen, welke reden tot klagen geven
voor wat de selectiviteit betreft, weer
eenigszins aan de tegenwoordige toestan
den aan te passen waarbij natuurlijk zonder
bezwaar een of meer raadgevingen ge
combineerd kunnen worden, zooals bijv.
condensator in antenne en afgetakte spoel
in toestel.
6l
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HET BANDFILTER

E

EN der laatste redmiddelen ter
verkrijging van voldoende selec
tiviteit is zeker wel het bandfilter.
Eind 1931 stond dit onderdeel in het
brandpunt der belangstelling en het heeft
er allen schijn van, dat dit inderdaad de
eenige manier is om
nog
goede ontvangst
-------1
te krijgen uit den
chaos van stations, die
iederen avond hun pro
'\7ooo5
gramma den aether
inslingeren en daarbij
dikwijls veel te dicht
naast elkaar zitten met
hun golflengten. Tenzij
er een radicale oplos
sing gevonden wordt
aan de zendzijde, zal
COhet bandfilter voorloopig wel zijn plaats in
Afb. 37. Varley bandfilter. de toestelbouw weten
te veroveren en onge
twijfeld ook weten te behouden. Maar
zullen vele lezers zeggen, wanneer het
bandfilter ten doel heeft de selectiviteit
van het toestel op te voeren, waarom dit
dan niet in hetzelfde hoofdstuk behandeld
als de zeefkringen, welke toch ook tot dit
doel gebruikt worden? Dit komt, omdat
er tusschen zeefkring en bandfilter een
principieel verschil is en ook omdat onge
twijfeld binnen korten tijd het bandfilter
een vast onderdeel zal uitmaken van de
nieuw te bouwen radio-toestellen.
Het bandfilter is een apparaat, welke
62

van de verschillende trillingen, die door
de antenne worden opgevangen, slechts
die trillingen doorlaat welke men wenscht
te ontvangen. Door zijn constructie vormt
het bandfilter een nieuwe, afgestemde
kring tusschen antenne en toestel, welke
kring afgestemd wordt op de te ontvangen
golflengte. Wij zouden dus kunnen zeggen
dat van het golfgebied slechts een klein
scherp afgesneden stukje wordt doorge
laten en de rest tegengehouden. En nu zit
juist het mooie van het bandfilter hierin,
dat dat stukje, dat doorgelaten wordt,
juist de golfband van een zender is, dus
niet alleen de draaggolf, doch ook de zijbanden welke door de modulatie ontstaan.
Doch buiten die zij banden heeft de af
snijding scherp plaats, dus aan weerszijden.
En hierin zit een groot verschil met de ge
wone zeefkring. Deze toch dient hoofd
zakelijk om een storend station weg te
werken en zal dus alleen aan de bovenzijde
of aan de onderzijde van de golfband af
snijden. Wordt een station dus aan weers
zijden door een zender gestoord, dan zou
men daarvoor ook twee zeefkringen moeten
inschakelen, wat uiterst lastig is. In de
eerste plaats namelijk zal dan de sterkte
van het station, dat men wenscht te ont
vangen aanzienlijk terugloopen en in de
tweede plaats zullen de beide zeefkringen
invloed uitoefenen op eikaars afstemming,
afgezien nog van het feit, dat men nu heel
wat knoppen te bedienen krijgt.
Met de zeefkring zal men voorts in de
meeste gevallen een gedeelte van de zij-
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J

band afsnijden, waardoor de hooge
toonen verloren gaan en het
heldere van de weergave verdwijnt,
om plaats te maken voor een hol
klinkend geluid.
Dit bezwaar heeft een goede
bandfilterspoel niet.
Indien wij de constructie van het bandfilter wat aandachtiger beschouwen dan
blijkt daaruit al spoedig, dat het filter
eigenlijk bestaat uit een tweetal afge
stemde kringen, welke zwak met elkaar
zijn gekoppeld. En nu wij dit weten zal
het misschien vreemd aan doen te bemerken, dat de principe van het bandfilter
in het geheel niet nieuw is.
Wat toch zagen wij in de toestellen van
enkele jaren geleden ? Toen hadden wij nog
de toestellen met de spoelen buitenop, met
een afgestemde inductief gekoppelde
antenne, zoodat er tusschen de antenne en
de detectorlamp een tweetal afgestemde
kringen waren, welke gewoonlijk zwak met
elkaar gekoppeld werden. De omroepluisteraar, die toen zijn toestel onder de
knie had en goed en zuiver wist af te
stemmen, was in staat om wat selectivi
teit bereft, met een dergelijk apparaat
nagenoeg hetzelfde resultaat te bereiken
als met het bandfilter. Goed beschouwd zijn
dus die luisteraars, die zich een weinig
moeite getroosten met de spoel verwisselarij en nog steeds uitwisselbare spoelen
gebruiken, in staat selectiever te ont
vangen dan menig toestel, uitgerust met
spoeleenheden.
De groote moeilijkheid is echter om de
juiste koppeling tusschen de beide kringen
te vinden, en deze moeilijkheid nu is in het
bandfilter reeds opgelost en voor het ge63
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heele meetbereik juist. Vooral dit laatste
brengt zeer groote moeilijkheden met zich
mede, en is dan ook oorzaak, dat het zelf
construeeren van een bandfilter voor de
meeste amateurs tot de onmogelijkheden
behoort. Slechts een enkele, die daarbij
nog over de noodige meetinstrumenten
moet beschikken, zal er in slagen zelf een
goed bandfilter te vervaardigen. Doch ook
bij het kant en klaar aanschaffen van een

doch de beide afstemcondensatoren op een
as kan monteeren. Het is bij sommige
bandfilters zelfs mogelijk nog een stapje
verder te gaan, doordat de fabriek er
tevens een speciale detectorspoel bij levert
waardoor het mogelijk is, ook hiervan de
afstemcondensator op dezelfde as te plaatsen als de beide andere condensatoren,
zoodat men dan een werkelijk eenknops
toestel heeft.
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bandfilter zal men op zijn hoede dienen
te zijn, omdat natuurlijk alle mogelijke
fabrieken zich op de fabrikatie zullen gaan
toeleggen, met meer of minder succes.
Men zal dan ook goed doen zich tot de
meest bekende merken te bepalen en zich
niet te wagen aan onbekende fabrikaten,
die kans op teleurstelling zullen geven.
Behalve de moeilijkheid van juiste
koppeling voor den zelfbouwer blijft er
ook nog de moeilijkheid van het gelijk
maken der beide kringen, zoodat men
deze niet apart behoeft af te stemmen,

Een dergelijk bandfilter is o.m. het
Varley-bandfilter, waarop bijgaand principe-schema is gebaseerd en waarvan de
aansluitingen overeenstemmen met die
op het filter. Bij de constructie van het
toestel verdient het aanbeveling de onder
deden nauwkeurig op te stellen als aan
gegeven in het bouwschema, daar anders
licht ongewenschte koppelingen kunnen
optreden. Dit geldt in het bijzonder voor
de verbindingsdraden bij het filter. Reeds
geringe strooi-koppelingen zouden hier de
zwakke koppeling tusschen de beide
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spoelen kunnen overtreffen en aan de
werking afbreuk doen.
De koppelings-condensator van O4 mfd
(C7 in het schema) moet aan bijzondere
eischen voldoen en wordt in vele gevallen
met het filter medegeleverd. Dubilier heeft

de eigenaardige ondervinding opdoen,
alsof het toestel er harder door werkt,
m.a.w., dat stations, die vroeger slechts
zwak waarneembaar waren, thans veel
harder ontvangen worden. Dit is echter
verbeelding, doordat deze stations nu

firn fiftfiDE

\
i
!
ntooit,

C/

5>

ei

s>

QC8Q
R

C¥

f

:«

vwi uri v.iii »n v r.v.-

ir
i
■

HFMe

•oooi

1

ui

C7
Afb.40. Bouwschema met Varley-bandfilter.

1 .

I

voor dit doel een speciale condensator
vervaardigd.
Wat de practische waarde betreft van
het bandfilter is deze zeer zeker groot,
doch moet men er niet van verwachten,
dat storing opgeheven wordt van stations,
die bijv. slechts 5 kHz in golflengte ver
schillen in plaats van 9 kHz. Dat is niet
mogelijk en men zal gestoorde ontvangst
houden. In de meeste gevallen echter zal
het bandfilter voldoen en zal men o.m.

hoorbaar worden tegen een stille onge
stoorde achtergrond, waardoor zij vanzelf
sprekend duidelijker zijn. Hetzelfde ver
schijnsel kan men ervaren, wanneer men
een tweetal personen op eenigen afstand
op straat met elkaar ziet staan praten.
Men zal er dan niets van verstaan. Indien
echter het gesprek gevoerd zou worden in
een leeg kerkgebouw en u op dezelfde
afstand stond, dan zou het gesprek wel
degelijk gehoord kunnen worden.
65

de Gorter, Lange en korte Golf

8

LANGE EN KORTE GOLF
DE EXTENSER CONDENSATOR

i

I

!

N de radio branche komen dagelijks
nieuwe onderdeelen uit, welke on
mogelijk allen een uitvoerige be
spreking kunnen krijgen. Juist echter
nadat de copie voor dit boek gereed was,
werd mij een Frelat Extenser condensator
toegezonden, welke een dusdanig belang
rijk onderdeel bleek te zijn, dat een korte
bespreking ervan in dit boek niet mag
ontbreken, te meer, waar nog in geen
enkel thans bestaand radioboek deze soort
condensator besproken is, om de een
voudige reden, dat het iets nieuws is, dat
ongetwijfeld weer een wijziging zal brengen
.in de toekomstige schakelingen der radioapparaten.
Wat dan wel het bijzondere van deze
condensator is, zal men zich afvragen ? In
tegenstelling met de thans gebruikte con
densatoren, welke men slechts een halve
slag kan draaien, dus over 180 graden, kan
men deze condensator een geheele slag
draaien, dus volle 360 graden. Oogenschijnlijk geen bijzonder groot voordeel,
doch daarbij moet dan ook vermeld wor
den, dat de vaste platen van deze conden
sator een zeer bijzondere vorm hebben,
zoodat, bij het indraaien van o—180
graden de capaciteit precies eender op
loopt, als bij het doordraaien van 180 naar
360 graden.
Op zichzelf is dit nu niet zoo bijzonder,
omdat men dan alleen de condensator niet
terug behoeft te draaien, zooals bij het ge
wone type. Doch de tweede bijzonderheid
bevindt zich aan de achterzijde en wel aan

het verlengde van de as. Deze as loopt een
weinig door en hieraan zitten een tweetal
halfronde stukjes metaal. Onder elk hier
van bevindt zich een stel veertjes met aansluitklemmetjes. Nu is een en ander zoo
danig afgesteld, dat bijv. bij draaiing van
o tot 180 graden de veertjes geen contact
maken. Draait men nu echter de conden
sator door, dan komen de half cirkel
vormige stukjes aan het einde der as in
aanraking met de veertjes en drukken deze
naar beneden, waardoor contact ontstaat.
De eene halve slag is dus het contact open
en de andere halve slag het contact ge
sloten. Het zal vermoedelijk al wel duide
lijk zijn, dat deze contacten moeten dienen
om de in het toestel gebruikte spoelstellen
over te schakelen van korte golf op lange
golf. Hierdoor vervalt dus de afzonderlijke
kort-lang schakelaar met zijn veelal lange
verbindingen, terwijl men ook hec groote
voordeel heeft, dat nu alle stations, zoowel
lange als korte, achter elkaar op een en de
zelfde schaal liggen, namelijk het eene
meetbereik tusschen o en 180 graden en
het andere meetbereik tusschen 180 en
360 graden. Hiermede bereiken wij dus
eenvoudiger bediening van het apparaat.
Ook voor die schema’s waarbij bijv. twee
of drie condensatoren op een as worden
gebruikt, kan men de Frelat Extenser
condensator gebruiken, omdat dan immers
elke condensator zijn eigen spoelstel, dat
bij die kring hoort, overschakelt.
Er is hierboven zooeven sprake van het
eene meetbereik en het andere meetbereik.
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DE ANTENNE
Met opzet heb ik hier niet gebruikt de aan
duiding korte golf en lange golf.
Immers naast deze beide golfbereiken
spreekt tegenwoordig het golfbereik be
neden de ioo m ook een woordje mee en
w’aarom zullen wij nu in de toekomst ons
steeds bepalen tot toestellen, die alleen
stations kunnen ontvangen van 200—
600 m en van 900 tot 2000 m. Het aantal
stations op laatstgenoemd golfbereik is
tamelijk gering in verhouding tot het aan
tal tusschen de 200 en 600 m en ook dit
aantal staat nog ver achter bij de stations,
die onder de 100 m hoorbaar zijn. Waarom
dus in de toekomst onze aandacht niet

eens gewijd aan een toestel, dat geschikt
is voor de beide laatstgenoemde meetbereiken? Immers een dergelijk apparaat
zal ons niet alleen in staat stellen heel
Europa te hooren, maar zelfs heel de
wereld, terwijl het eenige, wat we dan
missen zal zijn de 15 a 20 stations op de
lange golf. Het feit, dat steeds een van
onze Hollandsche zenders op deze hooge
golflengte werkt zal voor velen een beletsel
zijn het experiment uit te voeren, doch
daarnaast zijn er nog vele experimenteerende amateurs, die allicht eens in deze
richting kunnen probeeren.

DE ANTENNE

H

ET antenne vraagstuk is voor
radioluisteraars, die in een groo
te stad wonen, dikwijls een zeer
lastig probleem, omdat daai gewoonlijk al
zooveel antenne’s staan, dat men niet ge
heel vrij meer is in de plaatsing en op
stelling. Gelukkig echter zijn vooral de
laatste tijd de toestellen aanmerkelijk
selectiever en krachtiger geworden, zoodat
men thans in de meeste gevallen zal kun
nen volstaan met een antenne van zeer
bescheiden afmetingen. Echter zal men bij
zoo’n kleine antenne natuurlijk wel alle
voorzorgen dienen te nemen om te be
reiken, dat het nuttig effect zoo groot
mogelijk is. Wat hebben wij nu zoo al
noodig voor het maken van een antenne?
In de eerste plaats natuurlijk draad. Hier
voor gebruike men het liefst silicum
bronsdraad, dat niet geïsoleerd behoeft
te zijn, dus gewoon blank draad. Ijzer
draad of aluminiumdraad zijn voor dit

doel niet geschikt en evenmin litzedraad,
hetwelk bestaat uit een groot aantal in
elkaar gevlochten dunne draadjes. Het kan
namelijk voorkomen, dat een of meer
draadjes tengevolge van het inwerken van
het weer, doorroesten doch dat de einden
nog tegen elkaar blijven zitten. Wanneer
nu de antenne ten gevolge van de wind
heen en weer schommelt, dan is de kans
niet denkbeeldig, dat door die roestplekjes
kraakstoringen ontstaan, welke de ont
vangst geheel kunnen bederven. Be
halve draad hebben wij ook nog
isolatoren noodig. In den regel worden
hiervoor groote ei-isolatoren gebruikt van
circa 5 cm, waarvan men er telkens twee
of drie achter elkaar plaatst. Deze isolato
ren zijn geglazuurd en men moet er wel op
letten, dat dit glazuur nergens gebarsten
is, omdat dan de isolator niet aan de ge
stelde eischen voldoet.
Wil men het heel goed hebben, dan
67
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neme men in plaats van de porceleinen
isolatoren, glazen isolatoren, zooals bijv.
de bekende pyrex isolatoren. Deze ziet
men aan nagenoeg alle amateur-antennes,
welke voor kortegolf ontvangst dienen en
ook bij de zend-antennes. Deze isolatoren
zijn ongevoelig voor licht en warmte, terwijl zij door hun vorm minder kans geven
op aanslag van roet en stof. Toch zal men
verstandig doen, zoowel de ei- als glas^inn

nna

i
Tostrti

A fb. 41.

isolatoren eens per jaar eens grondig
schoon te maken.
Zooals gezegd zal men gewoonlijk telkens twee of drie isolatoren gebruiken,
Wanneer men echter overal drie isolatoren
gebruikt, dan moet men niet op een enkele
plaats bijv. slechts twee isolatoren gebruiken, want dan zou de derde isolator op
de andere plaatsen geen doel hebben.
Voor het binnenvoeren van de antenne
dient men gebruik te maken van een speciale antenne-invoer, welke in verschillende uitvoeringen in den handel is, al of
niet voorzien van een antenne-beveiliging.
Dit instrument mag in geen enkele antenne
ontbreken en dient steeds aan de buitenzijde te worden aangebracht, dus nooit aan
68

de binnenzijde van het huis, waai de nabijheid van gordijnen enz., het brandgevaar
bij een event. inslag nog aanmerkelijk
verhoogen. Het kan zijn, dat men om bepaalde redenen, speciaal bij Ultra korte
golf-ontvangst de antennedraad van het
einde tot aan het toestel als een geheel
wenscht te houden. In dit geval moet men
voor invoer gebruik maken van een dikke
glazen buis, welke door de muur of het
vensterkozijn moet worden aangebracht.
De invoerdraad vanaf het dak tot aan de
invoer dient men op een behoorlijke af
stand van de buitenmuur te houden en
vooral goed strak te spannen, daar men
anders de kans loopt, dat tijdens hevige
wind de antenne tegen de muur slingert,
met al de gevolgen hiervan op de ont
vangst. Eenmaal binnen, moet de draad
naar het ontvangtoestel zoo kort mogelijk
gehouden worden. Waar dit niet altijd
mogelijk is, en de draad soms langs de
muur naar een ander vertrek gebracht
moet worden, daar dient men de draad op
isolatortjes te zetten, zoodat de draad
overal ongeveer 3 a 5 cm van de muur verwijderd blijft.
Tot slot dan nog enkele gegevens om
trent het opstellen der antenne. De antenne
moet zoo hoog mogelijk bevestigd worden,
dus bijv. niet zooals men maar al te vaak
ziet tusschen een tweetal schoorsteenen,
zoodat de hoogte boven het dak hoogstens
80 a 90 cm bedraagt. Fig. 41. Het beste is
nog een verticale antenne van ongeveer
6 a 7 m hoogte. Fig. 42. Men neme daartoe
een stevige antennemast van genoemde
lengte, liefst een bamboe of een mooi gaaf
dennetje. Aan de onderzijde voorziet men
deze van een dikke plank van niet al te
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DE EXTENSER CONDENSATOR
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A/b. 42.
EXTENSER CONDENSA TOR.
Met deze condensator is hel mogelijk de kort-lang schakelaar in het toestel te laten
vervallen, daar een dergelijke schakelaar aan de condensator, is aangebouwd, welke
gesloten of geopend wordt door de as, waarop zich een segment bevindt', door te draaien.
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HEI STATION VAN EEN EX PERIMENTE EREN DE
K.G. AMATEUR G 5 N J IN IERLAND.
In verband met de beschikbare ruimte zijn hier de verschillende apparaten aan den wand bevestigd.
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DE ANTENNE
geringe afmeting, omdat men anders de als hier aangegeven, doch hoe men de
kans loopt, dat de paal door mastiek en antenne ook aanlegt, steeds moet men
zink dringt en zoodoende ernstige lekkage deze zoo hoog mogelijk zien te krijgen en
veroorzaakt. Vervolgens wordt de paal voorts moet men scherpe bochten en
van tuien voorzien en wel 4 halverwege hoeken steeds zooveel mogelijk vermijden,
en 4 aan de bovenzijde, zoodat ook de
Wanneer men in de onmogelijkheid vermeest krachtige storm kan worden weer- keert om een buitenantenne te maken, dan
staan. Aan de
kan men in vele
bovenzijde be
gevallen al vol
vestigt men een
staan met èen
goede
binnenkatrol, waardoor
een stevig goed
antenne. Hier
geteerd
touw
voor moet men
wordt gehaald.
liefst goed ge
Hierdoor zal het
ïsoleerd draad ge
L
bijv.
mogelij k zij n later
bruiken,
Electron wire,
de antenne neer
dat men dan
te laten, voor in
O
1
r
langs de muren
spectie der isola
spant, zoonoodig
torenbij v. zonder
weggewerkt ach
dat men genood
ter schilderijen of
zaakt is de gerichels. Ook kan
heele mast te
men natuurlijk
strijken.
gebruik maken
Het beste plaatst
Afb. 44.
1
van een speciaal
men de paal onge
geconstrueerde
veer twee meter
van de rand van het dak. Op deze rand raamantenne, waarbij men echter in het
bevestigt men dan een stevige lat, die oog moet houden, dat deze een zeer sterk
ongeveer 75 cm buiten het dak uitsteekt lichteffect beziet en dus gesteld moet
en spant nu de antenne tusschen deze worden voor krachtige ontvangst van een
beide punten, om vervolgens recht naar bepaald station. Daar staat echter het voor
beneden te gaan, waarbij steeds de af- deel tegenover, dat men er ook storende
stand van 75 cm tusschen de muur ge- stations mede op de achtergrond kanwerken,
dus een meer storingvrije ontvangst verhandhaaft blijft.
De plaatselijke omstandigheden zullen krijgt, ook voor wat betreft van buiten
niet altijd toelaten een antenne te spannen komende storingen.
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LIJST VAN OMROEPSTATIONS
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i

214.2
217
227
230
239
242
244.7
247
250
256
259
259
261.3
265
269.8
276.5
279
281
283.6
290.5
296
298
301
312.8
317.3
325
327.5
332
338
342
345.2
349
356.3
360
363.4
369.4
370
372
72

Warschau
Königsbergen
Münster
Malmö
Nümberg
Belfast
Gent
Beme
Praag
Toulouse
Barcelona
Leipzig
Londen National
Lille
Bremen
Heilsbergen
Bratislava
Kopenhagen
Berlijn
Lissabon
Turijn
Hilversum
North National
Genua
Marseille
Breslau
Poste Parisien
Napels
Brussel (No. 2)
Brunn
Strasbourg
Barcelona
Londen Regional
Mühlacker
Algiers
Wilno
Radio LL
Hamburg

Polen
Duitschland
99

Zweden
Duitschland
Engeland
België
Zwitserland
Czechoslowakye
Frankrijk
Spanje
Duitschland
Engeland
Frankrijk
Duitschland
»

385
390
394
398.9
403.5
408
416
418

Radio Toulouse
Frankfurt
Boekarest
Midland Regional
Söttens
Katowic e
Radio Maroc
Berlijn
Madrid
424
430.5 Belgrado
436 Stockholm
441 Rome
447 Ecole Parisien
452 Danzig
459 Beromünster
473 Langenberg
479.2 North Regional
487 Praag
501 Milaan
509 Brussel (No. 1)
517 Weenen
533 München
550 Budapest
559.7 Kaiserslautem
566 Hannover

Czechoslowakye
Denemarken
Duitschland
Portugal
Italië
Holland
Engeland
Italië
Frankrijk
Duitschland
Frankrijk
1000
Italië
1071
België
Czechoslowakye 1103
Frankrijk
1153
Spanje
1304
Engeland
1352
Duitschland
1445
N.-Afrika
1554-4
Polen
1635
Frankrijk
1725
.1875
Duitschland

Frankrijk
Duitschland
Roumenië
Engeland
Zwitserland
Polen
N.-Afrika
Duitschland
Spanje
Yugoslavië
Zweden
Italië
Frankrijk
Danzig
Zwitserland
Duitschland
Engeland
Czechoslowakye
Italië
België
Oostenrijk
Duitschland
Hongarije
Duitschland

Rusland
Leningrad
Noorwegen
Oslo
Rusland
Moskou
Denemarken
Kalundborg
Rusland
Moskou
Zweden
Motala
Parijs Eiffeltoren Frankrijk
Engeland
Daventry
Duitschland
Zeesen
Frankrijk
Radio Parijs
Holland.
Huizen

!
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PAUZETEEKENS VAN EUR. OMROEPSTATIONS

PAUZETEEKENS VAN EUROPEESCHE
OMROEPSTATIONS
Het is dikwijls lastig om uit te maken naar welk station men zit te luisteren, ook al
omdat soms in een taal wordt omgeroepen die de luisteraar niet kent. Daarom hebben
verschillende omroepstations besloten tusschen 2 elkaar opvolgende programmanummers of tijdens een pauze, een bepaald signaal uit te zenden, waaraan het station
te herkennen is en dat tevens een bewijs is, dat de zender nog ingeschakeld staat,
ook al duurt een pauze soms eens wat lang.
De verschillende teekens kunnen in bepaalde groepen worden ingedeeld, te weten:
a) Morseteekens.
b) Tikken (slinger, klok, metronoom).
c) Gongslagen.
d) Melodieën.
e) Geluiden van vogels.
/) Andere kenteekenen (sirenen, fluit, enz.).
a) Morseteekens.
Golflengte
Station
Warschau
214.2
Flensburg
218.5
Bremen
269.8
Dresden
318.8
Graz
352.5
Hamburg
372
Frankfurt
a. M.
390
Weenen
517
Hannover
566
Warschau
1411
b)
200

218.5
2534
259
261.3

Letter
w., klokslag en speeldoos,
f. 1. of h. a.
b. m. r. of h. a.
d. r. verder 240 tikken p. minuut,
k. en 200 tikken p. minuut,
h. a. en gongslagen,
f. en 190 tikken p. minuut.
v. en 270 tikken p. minuut,
h. r. of h. a.
w., verder klokslag en speeldoos.

Tikken

?

Leeds
Salzburg
Gleiwitz
Leipzig
Londen

tikken.
270 tikken p. minuut.
80 tikken p. minuut,
tikken in langzaam tempo,
tikken.
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Golflengte.
276.5
283.6
318.8
355
356.3
390
394
403
408
430.5
452
509

Station.
Heilsbergen
Innsbrück
Dresden
Breslau
Londen
Frankfurt a. M.
Boekarest
Bern
Kattowitz
Belgrado
Danzig
Brussel

GOLF

Letter.
tikken en gongtonen.
tikken en gongslagen.
240 tikken p. minuut.
80 tikken p. minuut,
tikken en klokslag (Big Ben).
190 tikken p. minuut en letter f.
160 tikken p. minuut,
tikken of melodie.
120 tikken p. minuut, hamerslagen, speeldoos, gong
60 tikken p. minuut.
60 tikken p. minuut.
tikken en langgerekte fluittoon.

i

=

c)

!

Gongslagen.
Kopenhagen
281
Innsbrück
283.9
Straatsburg
345*2
Leningrad
35i
408
Kattowitz
Stockholm
436
1000
Leningrad
Kalundborg
1153
Motala
1352

KORTE

3 gongslagen, sirene en klokkenspel,
gongslag en tikken.
15 gongslagen p. minuut.
gongslag en koekoek.
gongslag, hamerslagen, speeldoos, tikken.
80 gongslagen p. minuut.
gongslag en koekoek.
3 gongslagen, klokkenspel.
80 gongslagen p. minuut.

I
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d)

Melodieën.
Warschau
214.2
276.5
Heilsbergen
278.8
Presburg
Genua
312.8
328.2
Grenoble
Napels
332
Mühlacker
360
Bern
403*5
441
Rome
Zürich
459
Langenberg
473
München
533
Budapest
550

i
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Klokslag, speeldoos,
gongslagen dis en ais.
tonen c. e. g. g.
volksmelodie of nachtegaal
jodelen.
volksmelodie op herdersfluit.
tonen e. d. g.
melodie.
klokslagen, volksmelodie, nachtegaal,
tonen as. as. c. c.
kolkkenspel fis dis ais fis e fis.
korte klokslagen d. e. fis g. a. a.
klokkenspel gis b. a. gis.

w
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e) Geluiden van vogels.
296
Turijn
312.8
Genua
Leningrad
35i
Toulouse
385
Milaan
501
IOOO
Leningrad
/)

!

i

nachtegaal.
nachtegaal.
koekoek.
gezang van een vogel.
nachtegaal
koekoek.

1i

Diverse.

281

368
424
760

14457

Kopenhagen
Wilna
Madrid
Genève
Parijs Eiffel

sirene.
hoornsignaal.
. hoorn,
fluittoon,
hoornsignaal.
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ET Ultra kortegolf-gebied is een
terrein, waar zeer veel omroepluisteraars nog geheel onbekend
zijn en toch zijn er in dat gebied nog meer
stations te beluisteren dan in het gewone
omroep gebied. Nagenoeg elk land bezit
tegenwoordig een of meer krachtige kortegolfzenders, die- ten doel hebben het contact met de overzeesche bezittingen te behouden, en daar naast de andere landen der
wereld kennis te laten maken met nationale gewoonten, enz. De ultra kortegolf
stations hebben in niet geringe mate er
toe bij gedragen kennis te kunnen maken
met de zeden en gewoonten van andere
landen en werelddeelen. Vanzelfsprekend
zijn het dus steeds uitmuntend verzorgde
programma's, die men te hooren krijgt.
Doch niet alleen voor ontspanning zijn er
vele kortegolf stations, ook voor zakelijke
doeleinden treft men hier veel zenders aan

i

en in dit verband behoef ik alleen maar even
de aandacht te vestigen op de schitterende
verbinding Holland-Indië, die een wereldvermaardheid heeft verworven,
Naast deze groep stations is er nog een
andeie groep en wel de telegrafiestations,
welke momenteel wel haast de taak van de
kabels hebben overgenomen, omdat zij in
de eerste plaats minder kostbaar zijn en
vervolgens veel betrouwbaarder,
En dan is er ten slotte nog een bepaalde
categorie van zendstations, welke toebehooren aan gewone amateurs, de zendamateurs en welke in vele gevallen voor
de luisteraar nog het belangrijkst zijn,
omdat men hierbij dikwijls getuige kan
zijn van mooie verbindingen tusschen
. verafgelegen stations, die dit resultaat dan
weten te bereiken met in de meeste gevallen zeer eenvoudige apparaten en geringe
spanningen, altijd, wanneer men hier
75
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naast zet de officieele kortegolfstations
van de gioote maatschappijen.
Wie zijn oor eens te luisteren legt in de
buurt van de 40 m, die zal daar alle moge
lijke talen hooren van amateurs, zooals
Engelsch, Fransch, Duitsch, Spaansch,
Italiaansch, Nederlandsch, enz. Het is een
groote familie, die heel gezellig met elkaar
omgaat en elkaar mededeelingen doet be
treffende de kortegolf experimenten.
Amateurs, die elkaar nooit eerder gezien of
gehoord hebben, correspondeeren na twee
of drie minuten met elkaar, alsof zij elkaar
al jaren kennen en aan het slot van de ver
binding zijn zij de beste vrienden, die el
kaar steeds van dienst zullen zijn, waar
hen dit maar mogelijk is. Ongetwijfeld
werkt dus het kortegolf amateurisme bij
tot de verbroedering der volken en alleen
daarom reeds verdient het de belangstel
ling van iedere radioliefhebber.
Intusschen brengt het luisteren op deze
ultra korte golven weer eigenaardige moei
lijkheden met zich mede, die het nood
zakelijk maken, dat men zich daarvoor een
speciaal toestel bouwt, terwijl zich ook bij
de ontvangst zeer vreemde verschijnselen
kunnen voordoen, welke de gewone om
roep luisteraar niet kent.
Wat de koi tegolf ontvangtoestellen
betieft, hiervan worden er in de volgende
hoofdstukken enkele beschreven, wij zul
len het dus thans hebben over de ont
vangst zelf.
De voornaamste eigenschap van de ultra
kortegolf is wel, dat hiermede een zeer
groote afstand kan worden overbrugd, veel
grooter dan met de stations op de gewone
omroepgolven. Het is dan ook heelemaal
niet bijzonder, wanneer U 's avonds op uw

kortegolftoestel de Amerikaansche kortegolf-stations nagenoeg even goed ontvangt
als een Europeesch station. Hieruit volgt
dus al direct, dat wie in het bezit is van
zoo’n kortegolf ontvangtoestel in de ge
legenheid is naar alle deelen van de wereld
uit te luisteren. Nu begaan echter vele
nieuwelingen op dit teirein de fout, dat zij
op een enkele avond en dan liefst nog
binnen het uur even alle deelen der wereld
willen hooren. Doch zij zien hierbij over
het hoofd, dat moeder aarde nog steeds
rond is en er dus ook nog zoo iets bestaat
als tijdverschil. Wanneer het bijv. bij ons
7 uur ’s avonds is, dan zal het in Amerika
ongeveer 2 uur ’s middags zijn, een tijd,
dat er nog niet heel veel kortegolf-stations
werken. Indien men echter zoo tegen
middernacht uit gaat luisteren, dan hoort
men er een zeer groot aantal, welke
echter natuurlijk niet allemaal even sterk
doorkomen. Dat is in de eerste plaats af
hankelijk van de op het zendstation gebiuikte eneigie en vervolgens van de ge
bruikte golflengte. Het maakt namelijk
een groot verschil uit, of gezonden wordt
op 20 m of op 40 m golflengte. Op bepaalde
tijden van den dag zal de 20 111 beter door
komen en op andere tijdstippen is het de
40 m band, die zeer sterk hoorbaar is.
Voorts zal de meest gunstige tijd wel die
zijn, waarbij de geheele baan tusschen
zender en ontvanger in het donker ligt,
aangezien het dagücht van grooten invloed
is op de overkomst der kortegolfsignalen.
Komen dus de verafgelegen kortegolf
stations zeer goed door, stations welke in
de onmiddellijke nabijheid gelegen zijn
van het ontvangstation worden dikwijls
met groote moeite en dan nog slechts
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tamelijk zwak ontvangen. Een goed voorbeeld hiervan geeft de Philips kortegolf
zender PCJ, die in nagenoeg alle deelen der
wereld uitstekend wordt ontvangen, doch
hier in Holland soms nauwelijks hoorbaar is.
Waar vooral de ultra kortegolf ontvangst dikwijls veel last van kan hebben
is het fadingverschijnsel, dat ook wel op
de gewone omroepgolven optreedt, doch
dan niet in die hevige mate. Het komt
meermalen voor dat de fadingperioden
grooter zijn dan de perioden van goede
ontvangst. Dit staat in nauw verband met
de atmosferische toestand.
Wat echter een voordeel is van de ultra
kortegolf is de groote storingsvrijheid voor
wat betreft luchtstoringen. Over het algemeen heeft men daarvan betrekkelijk
weinig last. Zelfs bij luisteren tijdens een
hevig onweer wanneer de gewone omroep
radio niet te genieten is, is ontvangst op
ultra kortegolf nog zeer wel mogelijk. En
wanneer er bijv. eens een flinke luchtstoring aanwezig is op de 40 m band, dan is
het heelemaal niet vreemd, wanneer de
20 m ontvangst geheel storingsvrij is.
Daar staat echter weer tegenover, dat
de kortegolf toestellen veel gevoeliger zijn
voor andere storingen, zooals bijv. voor
motorstoringen van stofzuigers en dergelijke apparaten. Luistert men zeer laag,
dus bijv. op 20 m of lager, dan hoort

men zelfs nog het vonken der bougies van
voorbij rijdende auto's,
Zelfs zal men al gekraak en gekras
hooren, indien in de onmiddellijke nabijheid van het ontvangtoestel twéé metalen
voorwerpen over elkaar heen schuren,
Uit dit alles blijkt wel, dat de ultra
kortegolftoestellen bijzonder gevoelige toestellen zijn en dat moet dan ook wel, omdat gewoonlijk die kortegolfstations met
veel minder energie werken dan de gewone
omroepstations speciaal, wanneer naar
amateurs geluisterd wordt en op de tweede
plaats vanwege de groote afstand welke
moet worden overbrugd. De ontvangen
energie is dus uiterst zwak en moet niettemin in een goed hoorbaar signaal worden
omgezet. Vanzelfsprekend is het dus, dat
vooral aan de onderdeelen van de kortegolf
toestellen bijzonder zware eischen gesteld
worden, terwijl ten gevolge van de hooge
frequenties ook aan de afstemming van het
apparaat veel zwaardere eischen gesteld
worden als bij gewone ontvangst,
De afstemming wordt namelijk veel
critischer en wanneer men niet oplet, dan
draait men door de draaggolf van het sta
tion heen, zonder dat men er erg in heeft,
Al deze moeilijkheden bij elkaar rechtvaardigen dus het bestemmen van enkele
hoofdstukken speciaal voor het ultra
kortegolfgebied.

ONDERDEELEN VOOR KORTEGOLF ONTVANGTOESTELLEN

1

S voor de goede werking van een
omroeptoestel het gebruik van goede
onderdeelen een eerste vereischte,
voor een ultra kortegolf ontvangtoestel

zijn de eischen, welke aan bepaalde onderdeelen gesteld worden nog veel en- veel
zwaarder,
De Variabele Condensator. Deze dient
77
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van een bijzonder stevige constructie te
zijn, met groote ruimte tusschen de platen
en van een tamelijk kleine capaciteit,
Waar in de gewone omroeptoestellen veelal een condensator van 350 tot 500 mmfds
gebruikt wordt, mag deze in de kortegolftoestellen in geen geval grooter zijn dan
100 mmfds, terwijl het zelfs aanbeveling
verdient om er een te nemen van 50
mmfds. Hier staat natuurlijk wel tegenover, dat dan het meetbereik met een bepaalde spoel veel kleiner is en men dus
meermalen van spoelen moet verwisselen,
doch het voordeel dat hier tegenover staat
is overheerschend en stelt het nadeel geheel in de schaduw. Het komt namelijk
voor, dat stations soms slechts 20 of 30
cm in golflengte verschillen en dan zullen
deze bij een condensator van 100 mmfds
natuurlijk vlak bij elkaar liggen en een
kleine afstembreedte bezitten terwijl bij
een condensator van 50 mmfds de stations
iets verder uit elkaar liggen en breeder van
afstemming zijn, dus ook gemakkelijker
om in te stellen.
De draaibare platen van de condensator
moeten een stevig en kraakvrij contact
vormen met de aansluiting, waaraan de
verbinding met de andere onderdeden
komt. Verbinding door middel van een
soepel snoertje aan het einde van de as,
zooals men wel eens ziet, is voor dit geval
af te keuren, omdat dit snoertje juist
kraken kan veroorzaken. Verder verdient
het aanbeveling, dat de platen zoowel de
losse als de vaste aan elkaar gesoldeerd
zijn, zooals dit o.m. het geval is bij de
General Radio condensatoren.
Op de condensator dient in dit geval
steeds een goede fijnregelknop te worden
78

gemonteerd, daar anders het afzoeken
van de golfband zeer moeilijk is. Toch moet
de overbrenging met zorg gekozen worden.
Is deze te klein, dan kan men vooral op de
allerlaagste golflengten niet voldoende
langzaam zoeken en is deze te groot, dan
duurt het op de hoogere golven te lang,
voordat men de schaal heeft afgezocht,
Een goede verhouding is in de meeste gevallen 1 op 80 welke in alle gevallen de gewenschte voldoening zal geven. De fijnregelknop moet soepel loopen en mag geen
slip vertoonen. Onder slip wordt verstaan,
dat de condensator niet direct meeloopt,
wanneer aan de knop gedraaid wordt,
doch deze eerst bijv. een of twee graden
gedraaid moet worden, voordat de condensator meegenomen wordt. Vooral bij het
afstemmen op de zeer lage golflengten is
dit slippen van de knop erg hinderlijk. Bij
nagenoegdemeestefijnregelknoppenishet
mogelijk deze op eenvoudige wijze zuiver
af te stellen,
Vervolgens de uitvoering der lampvoetjes. Zeer veel lampvoetjes zijn tegenwoordig van een veerende constructie, zulks met
het oog op het voorkomen van micro
fonisch effect der lampen. Hoewel dit voor
de gewone omroeptoestellen uitstekend is,
verdient het toch aanbeveling in de kortegolftoestellen een gewoon vast lampvoetje
te monteeren. Het komt namelijk maar al te
dikwijls voor, dat door de erge veering een
ruischend geluid ontstaat, zoodat van een
stille achtergrond bij de ontvangst geen
sprake is terwijl die toch een eerste ver
eischte is, vooral voor de ontvangst van
zwakke signalen.
In de kortegolf schakeling komen ook
meestal een of meer H.F. smoorspoelen
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voor. Bij aankoop van deze onderdeden thans nog noodzakelijk echter alleen dan,
dient men er wel degelijk op te letten, dat wanneer men stations beneden de io m
zij speciaal geschikt zijn voor kortegolf golflengte wenscht te ontvangen. Voor ontontvangst tot ongeveer 12 a 15 m golf- vangst van 20 m en hooger is het niet
lengte.
noodzakelijk en verdient het zelfs de voorDe kwestie der spoelen is dikwijls zeer keur de onderdeden wat meer uit elkaar
lastig omdat deze in alle vormen gemaakt te plaatsen. Immers elk onderdeel in het
kunnen worden of kant en klaar kunnen ontvangtoestel heeft een veld om zich heen
worden gekocht. Hierover wordt in een tijdens de werking en wanneer nu de velapart hoofdstuk het een en ander verteld.
koPex
Als spoelvoet zal men in den regel gebruik
maken van draaibare spoelhouders, omdat
men dan in de gelegenheid is de koppeling
tusschen de spoelen naar omstandigheden
te wijzigen. Er dient dan echter wel op
gelet te worden, dat de draaicontacten
(
goed stevig tegen elkaar zitten en dat ook
hier geen snoertjes zijn, die kraken kunnen
veroorzaken.
| tOP£A
Het L.F. versterker gedeelte van korte
golf ontvangers zal in den regel uitgevoerd
worden met L.F. transformatoren en niet
HOUT
met weerstanden. Toch is het lang niet
hetzelfde, welke transformator men ge
Afb.45.
bruikt, vooral niet direct achter de detectorlamp. Deze kan namelijk van grooten den van verschillende onderdeden op
invloed zijn op de goede werking der terug- elkaar in kunnen werken, dan wordt soms
koppeling van het apparaat.
het geheel tamelijk onhandelbaar in af
stemming. Vandaar dat met succes de
Opstellen der onderdeden. Het opstellen onderdeden wat uit elkaar geplaatst
der onderdeden in een kortegolf-ontvan- kunnen worden en al krijgt men al eens
ger vraagt bijzondere aandacht, omdat de een draad die wat lang uitvalt, dan is dat
goede werking van het apparaat hiervan toch nog niet zoo erg.
Een zeer goede methode van bouwen
voor een groot gedeelte afhankelijk is.
Eenige jaren terug was men algemeen de is weergegeven in fig. 45. Als frontplaat
opinie toegedaan, dat alle onderdeden zoo is hier gebruik gemaakt van een stevige
dicht mogelijk op elkaar geplaatst moesten koperen of aluminium plaat, welke op de
worden, teneinde op die wijze de verschil- normale wijze verbonden is aan een dikke
lende verbindingsdraden zoo kort mogelijk grondplank. Van deze grondplank wordt
te houden. Tot op zekere hoogte is dit ook echter geen gebruik gemaakt om hierop de
79
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verschillende onderdeden vast te schroe
ven, doch hiervoor is een tweede koperen
plaat aangebracht, van dezelfde afmeting
als de grondplank en circa 5 cm hier
boven. Op deze horizontale koperen plaat
nu worden de verschillende onderdeden
met zorg gemonteerd, waarbij een gedeelte
aan de bovenzijde komt en een gedeelte
aan de onderzijde.
Aan de bovenzijde komen als regel de
spoelhouders, de lampvoetjes en de L.F.transformator. Aan de onderzijde komen
alle vaste condensatortjes, lekken en weer
standen, terwijl ten slotte de montage ook
voor een groot gedeelte aan de onderzijde
wordt uitgevoerd. Wanneer men dus
boven op het toestel kijkt, geeft dit een
sober en nette indruk, zonder aanzicht
van rommelige montagedraden.
Het kan wel eens aanbeveling verdienen
om ook de L. F.-versterker aan de onder
zijde te plaatsen, zoodat deze dan als het
ware afgeschermd is van het ontvanggedeelte.
Door gebruik te maken van koperen
frontplaat en montageplaat is het moge
lijk een groote besparing te verkrijgen in
de montage. Wij leggen deze koperen
platen namelijk aan aarde, waaraan meest
al ook min accu en min anode verbonden
zijn, zoodat al deze verbindingen al bij voor
baat gereed zijn. Waar wij echter wel op
dienen te letten, is dat de lampvoetjes aan
de onderzijde geen contact maken met de
koperen plaat, want mocht dit wel het
geval zijn, dan zou men later langen tijd
zoek kunnen brengen om de fout op te
sporen.
Op de frontplaat komen de knoppen
voor afstemming en terugkoppeling. Deze
80

terugkoppeling kan op verschillende ma
nieren geschieden, namelijk door middel
van een variabele terugkoppelspoel, door
een variabele condensator en door een
variabele weerstand in de hoogspanningsleiding. Elke van deze drie methoden
heeft zoowel voor- als nadeelen.
Allereerst de variabele terugkoppelspoel.
Het voordeel hiervan is natuurlijk, dat
men geen condensator of weerstand in het
toestel noodig heeft en dus zoodoende een
besparing op de onderdeelen krijgt. Deze
weegt echter niet op tegen de nadeelen,
welke er aan dit systeem verbonden zijn.
Allereerst zal het met deze wijze van terug
koppelen uiterst moeilijk zijn het toestel
juist op de rand van genereeren te houden,
hetgeen voor het opsporen van zwakke
stations toch een eerste vereischte is. Treft
men het hier dan nog bij, dat de gebruikte
spoelen van niet al te stevige constructie
zijn en dus neiging tot zwiepen vertoonen,
dan slaat het toestel soms plotseling in
genereeren.
Daarbij komt dan ook nog, dat in dit
geval vanzelfsprekend de spoelen op de
frontplaat zullen moeten komen en men
dus met de hand er tamelijk dicht bij moet
komen, hetgeen weer verstemming ten
gevolge heeft. Dit alles is oorzaak dat men
deze wijze van terugkoppelen haast niet
bij de kortegolf ontvangtoestellen aan
treft. Er blijven dus nog over de variabele
condensator en de variabele weerstand,
welke beide veelvuldig worden toegepast.
Allereerst dan de variabele condensator.
Dit is wel een der meest toegepaste metho
den en deze heeft dan ook werkelijk vele
voordeelen, die de nadeelen verre over
treffen. Men heeft in dit geval de terug-
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ONDERDEELEN VOOR KORTEGOLF-TOESTELLEN
koppeling absoluut in zijn macht en kan van genereeren, dan zal het verschil zoo
zonder veel inspanning het toestel steeds heel groot niet zijn, doch was daarentegen
juist op rand van genereeren houden. Men de terugkoppelcondensator nogal ver inge
dient dan echter een condensator te nemen draaid, dan scheelt het soms wel eens 6 a 7
van niet al te groote capaciteit en deze te graden, dus tamelijk veel. Intusschen is
voorzien van een fijnregelknop. Daar men men zeer spoedig aan dit verschijnsel ge
dus thans de koppeling tusschen de spoe wend en na eenigen tijd heeft men al groote
len onderling niet behoeft te wijzigen, kun handigheid gekregen in het naloopen van
nen de spoelen zonder bezwaar binnen in het station, zoodat men dit dan geen
het toestel worden gemonteerd en krijgt oogenblik meer kwijtraakt.
men een rustiger frontplaat, zooals wij
De derde methode, die van de variabele
dat bij de omroeptoestellen al zoolang weerstand in de hoogspanning is duurder
kennen.
dan de eerste methode, doch goedkooper
Het kan wel eens voorkomen, dat bij dan de tweede. Daarbij heeft men ook geen
deze methode ook handeffect optreedt. last van het verstemmen van het toestel.
Echter is dit bij een geheel metalen kast Daar staat echter weer tegenover, dat er
maar zelden het geval, terwijl men er ook maar heel weinig weerstanden zijn, die
steeds op dient te letten, dat de draaibare absoluut geruischloos zijn en dus bij het
platen aan aarde worden verbonden. Een afregelen een flink gekraak veroorzaken.
ander nadeel is natuurlijk, dat men zich Verder blijven de weerstanden niet altijd
een condensator moet aanschaffen, liefst even constant. Dikwijls komt het voor dat
van zeer goede kwaliteit en dan nog met men alles zuiver heeft afgestemd en het
een goede fijnregel, dus een finantieel toestel op uiterste gevoeligheid is ingesteld,
offer. Doch de resultaten wettigen deze dit dan plotseling in genereeren slaat,
extra uitgaaf ten volle. Ten slotte nog een doordat bijv. de netspanning een weinig
ander nadeel en wel het verstemmen van schommelde, of de weerstand zelf warm
de afstemming. Wanneer men met gene- wordt en van inwendige weerstand ver
reerende ontvanger zit te zoeken en men andert. Dit laatste vooral is weer een na
komt voorbij een draaggolf, dan zoekt men deel van groot belang, speciaal waar het
hiervan natuurlijk het midden op, dus hier immers de ultra kortegolf ontvangst
daar, waar geen giltoon meer wordt waar betreft.
Het meest aanbevelenswaardige systeem
genomen. Wanneer nu de terugkoppelcondensator wordt uitgedraaid, zoodat het is dus wel met de variabele terugkoppel
toestel niet meer genereert, dan zal men condensator en inderdaad treft men dan
bemerken, dat het station als het ware weg ook bij het meerendeel der kortegolfloopt en zal men het gewoonlijk een paar amateurs deze methode aan, hetgeen zeer
graden verder op de schaal weer aan zeker een bewijs is voor de superieutreffen. Bevond het toestel zich op rand riteit.
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R is ongetwijfeld een groote groep
van kortegolf luisteraars, die zich
gaarne een kortegolf toestel wenschen te bouwen, dat geen luidspreker
ontvangst behoeft te geven, doch dat
daarentegen een uitstekende koptelefoon-

werkt wordt, is dit deze amateurs niet
kwalijk te nemen. Natuurlijk zijn er ook
wel goed gemoduleerde amateur-zenders
te beluisteren, maar ook dan kunnen bijv.
storingen of fading van dien aard zijn, dat
de koptelefoon toch het aangewezen in-
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Afb. 46. Principe schema 2 lamps K.G. ontvanger.

sterkte waarborgt. Voor kortegolf-ontvangst is ontegenzeggelijk de ontvangst
op koptelefoon de juiste manier, omdat
men dan, speciaal waar het amateurtelefoniezenders betreft, ten minste kan
verstaan, hetgeen er gezegd wordt, iets
wat bij ontvangst op luidspreker in de
meeste gevallen niet mogelijk zal zijn. Dit
verschijnsel is toe te schrijven aan de om
standigheid, dat er aan de modulatie, dus
de duidelijkheid van een amateurtelefoniestation dikwijls nog wel eens het een en
ander hapert. Daar echter in zeer vele ge
vallen met primitieve hulpmiddelen ge82

strument is om alles te volgen en niet het
grootste gedeelte té moeten missen.
Het toestel bestaat uit detector, gevolgd
door eenmaal L.F. versterking met trans
formator. De schakeling is de beproefde
Schnell kortegolfschakeling, welke zich
speciaal bij de amateurs zeer populair
heeft weten te maken. Terugkoppeling ge
schiedt door middel van een variabele
condensator.
De lekweerstand zit aan de eene zijde
aan het rooster van de detectorlamp en
aan de andere zijde aan het midden van
een potentiometer, welke tusschen min en
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Afb. 47 en 48.
TWEE-LAMPS
KORTEGOLFAPPARAAT.
Bovenaanzicht en
frontplaat.
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KORTEGOLF ONTVANGER

plus accu is geschakeld. Deze potentiometer mag in geen enkel kortegolfapparaat ontbreken, wil men het toe
stel soepel en gemakkelijk afstembaar
maken.
Wat het uiterlijk van het toestel aan
gaat, doet dit in hooge mate denken aan
een normaal omroeptoestel en mist men
hier ten eenen male het primitieve, dat
een of twee jaar geleden nog de kortegolfapparaten kenmerkte. Zoo is o.m. hier
gebruik gemaakt van een trommelschaal,
welke door middel van een klein lampje
verlicht wordt, terwijl er verder alleen
nog een tweetal knopjes zijn. Een zeer
sober gehouden voorfront dus.
Hoewel het aanbeveling verdient de
frontplaat van metaal te maken, zal dit
voor menigeen, die niet zoo goed in zijn
gereedschap zit, erg bezwaarlijk zijn,
speciaal voor het bewerken. Vandaar dat
in dit geval gebruik gemaakt kan worden
van een ebonieten of zelfs een houten voor
front, waardoor alle moeilijkheden van
boren, zagen enz., van het metaal worden
vermeden.
Door het gebruik van de trommelschaal
wordt achter de frontplaat door deze en
de daaraan verbonden condensator tame
lijk wat ruimte ingenomen, waarmede men
vooral rekening dient te houden bij het
opstellen der overige onderdeden op de
grondplank.
Wij komen thans nog even terug op de
reeds genoemde potentiometer. Wanneer
het toestel gereed is gekomen en accu en
plaatstroomapparaat zijn aangesloten, dan
kan het toestel in bedrijf gesteld worden.
Vooraf is de terugkoppelcondensator ge
heel uitgedraaid en deze wordt nu lang

zaam ingedraaid. Op een gegeven moment
zal een klikje in de telefoon gehoord wor
den, onmiddellijk gevolgd door een zacht
suizend geluid. Dit is een teeken dat het
toestel genereert. Draaien wij nu de terug
koppelcondensator langzaam terug, dan
hooren wij even later weer een klikje, ter
wijl tevens het suizende geluid verdwijnt,
het toestel genereert niet meer.
Dit klikje nu, dat beide keeren gehoord
is, mag bij een goede werking van de ont
vanger niet gehoord worden. Dan moet
men onmerkbaar van niet genereerende
toestand in wel genereerende toestand
kunnen overgaan, terwijl als het heelemaal
goed is, men haast niet met zekerheid moet
kunnen zeggen of het toestel wel of niet
genereert. Dit is de ideale toestand, die
echter maar hoogst zelden door gerouti
neerde kortegolf-amateurs wordt bereikt.
Doch ook de leek kortegolfluisteraar kan
het een heel eind in de goede richting
brengen, mits hij een juist gebruik weet te
maken van genoemde potentiometer.
Tijdens het in- en uit genereeren brengen
van het toestel wijzigen wij de stand van
de potentiometer. Wordt het klikje har
der, dan is de gekozen richting de ver
keerde en moet juist de andere kant opge
draaid worden. Spoedig zal dan een stand
gevonden worden, waarbij een nauwelijks
merkbare overgang ontstaat tusschen
genereeren en niet-genereeren. Als deze
eenmaal gevonden is, kan de potentio
meter zoo blijven staan.
Het zal verder bij beschouwing van het
schema zijn opgevallen, dat de lekweerstand een hooge waarde heeft en de roostercondensator een kleine capaciteit, in
verhouding tot de gewone omroeptoe85
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EEN TWEELAMPS KORTEGOLF ONTVANGER
stellen. Door deze keuze wordt een betere
werking op het kortegolf gebied ver
kregen.
Lijst van onderdeden.
1 trommelschaal Silver Marschal of ander
fabrikaat.
1 var. condensator General Radio 50
mmfd type 334V.
1 potentiometer General Radio 400 ohm
type 214.

1 var. condensator ioo mmfd Bowyer
Lowe type 311.
2 lampvoetjes Bowyer Lowe Whiteline.
1 H.F. smoorspoel General Radio type
379 R voor golflengte tot 20 m.
1 lekweerstand 5 megohm.
1 roostercondensator 100 mmfd.
x L.F. transformatoi.
3 spoel voetjes,
Als lampen een A415 en een B405 resp.
telefunken RE144 en RE 134.
1 stel kortegolfspoelen.

EEN DRIELAMPS SUPER KORTEGOLF
ONTVANGTOESTEL
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ET in het vorige hoofdstuk beschreven kortegolftoestel was
speciaal gebaseerd op eenvoudige en goedkoope uitvoering, welke niet
temin toch nog goede resultaten oplevert,
Inderdaad is dit dan ook het geval, doch
het zal een ieder duidelijk zijn, dat met
meerdere kosten nog wel een beter apparaat is samen te stellen, dat aan zwaardere
eischen voldoet. Dit is trouwens bij omroep
toestellen eveneens het geval.
Het toestel, dat thans hier beschreven
wordt is een drielamper, doch door aanbrenging van een eenvoudige schakelaar is
het ook mogelijk om op koptelefoon te luisteren. Vooral deze laatste mogelijkheid heeft
er veel toe bij gedragen, dat dit type toestel
ingang gevonden heeft bij de amateurs.
Uit het principeschema blijkt, dat het
normale Schnell schema is aangehouden,
gevolgd door twee trappen laagfrequentversterking. Bij aandachtiger beschouwing
zal echter al spoedig opvallen, dat diverse

kleine wijzigingen zijn aangebracht, welke
het toestel tot een der beste kortegolf
apparaten maken,
Allereerst dan de antenne-aansluiting,
welke op twee plaatsen kan geschieden,
de eerste bij Ai, de andere bij A2. In het
laatste geval bevindt zich een klein condensatortje in serie. Dit condensatortje
behoeft slechts 15 mmfds te zijn, zoodat
men hiervoor met succes een neutrodyne
condensatortje kan gebruiken. Het doel
van dit condensatortje is tweeledig. Eerstens zal het nagenoeg steeds voorkomen,
dat op een bepaalde condensator afstemming het toestel niet of moeilijk in genereeren is te brengen, hetgeen veroorzaakt
wordt door de eigen golf van de antenne,
In den regel zal men gewoonlijk zien, dat
een dergelijke stand juist valt in een amateurband of een omroepband waar veel
stations te beluisteren zijn. Door nu even
met het neutrodyne condensatortje te
verstemmen, kan de doode plek verplaatst
87
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worden naar een gebied, waar er minder
hinder van wordt ondervonden.
De serie condensator heeft echter nog
een ander doel. Wanneer de antenne van
de kortegolf-ontvanger vlak in de nabijheid staat van omroep-antennes dan kan
het voorkomen, dat bijv. Huizen of Hil
versum duidelijk gehoord worden, wanneer
het toestel op rand van genereeren wordt

steld kan worden of vol ingedraaid,
De lekweerstand is verbonden aan het
glij contact van de potentiometer, teneinde
de detectorlamp zoo goed mogelijk te
kunnen instellen en het toestel soepel te
houden,
Bij een juiste instelling van de potentiometer zal men ook geen last hebben van
randgehuil, een kwaal, die bij drielamps
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Afb. 52. Principe schema 3 laiups K.G. ontvanger.

gebracht. Indien nu de antenne aangesloten wordt aan A2, dan zal men hiervan
weinig of geen last hebben.
Vervolgens is de afstemcondensator
geshunt door een vast condensatortje.
Door middel van een schakelaartje kan
deze in of uit geschakeld worden. Dit is gedaan om als afstemcondensator gebruik te
kunnen maken van een kleine condensator
en daarbij toch niet telkens van spoelen te
moeten verwisselen. Deze vaste condensator kan bijv. een waarde hebben van
50 mmfds. In plaats van een vaste condensator met schakelaar kan men natuurlijk
ook een variabele nemen, welke op nul ge-

kortegolf ontvangers nog al eens hinderlijk
wil zijn.
De bij dit toestel ontworpen derde lamp
heeft voornamelijk ten doel tegemoet te
komen aan de wensch van vele kortegolf
luisteraars, die er prijs op stellen de
Amerikaansche kortegolf omroepstations
op luidspreker te ontvangen. Luistert men
op drie lampen naar Europeesche kortegolf stations, hetzij van amateurs of van
officieele stations, dan krijgt men een ontvangsterkte, nagenoeg gelijk aan die van
Huizen en Hilversum, dus veel te hard om
op koptelefoon te kunnen luisteren. Vandaar dat een schakelaar is aangebracht
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KORTEGOLF-SPOELEN

Afb. 55.

DIVERSE KORTEGOLF-SPOELEN.

EEN DRIELAMPS SUPER K O R T E G O L F-T O E S T E L
welke tevens de gloeistroom van de laatste kan worden, terwijl dan voor de linkerhand
lamp uitschakelt, wanneer op twee lampen de terugkoppelcondensator overblijft. Aan,
wordt geluisterd.
de rechterzijde komen dan de aansluitingen
Teneinde bij afwisselend luisteren op voor antenne en aarde (of tegencapaciteit)
luidspreker en koptelefoon niet telkens te op de frontplaat de beide condensatoren,
moeten veranderen, is ook hier een schake- het knopje voor de vaste condensator
laar aangebracht, waardoor naar bekeven (of de kleine variabele) en de potentioop telefoon of speaker kan worden ge- meter. Aan de linkerzijde komt een klein
luisterd.
paneeltje met aansluitingen voor kopTen slotte is in de gloeidraadlei- telefoon en luidspreker, schakelaar van
ding een weer
2—3 lampen,
stand
opge
gloeidraadniHTCXiyoe
lo
nomen. Het is
weerstand en
namelijk voor
schakelaar voor
een goede ont
telefoon-luid-----zo-------vangst van het
spreker.
Qaoen
isallergrootste be
De alumini
UMKi
IftCUTi
um kast heeft
lang, dat zoo
50
een afmeting
wel gloeispanning als hoog
van 50 cm
spanning zoo
breed, 20 cm
lo
V09Ktyoc
nauwkeurig mo
hoog, 25 cm
diep, fig. 56 en
gelijk worden
wordt vervaar
ingesteld. Hier
Afb. 56.
digd uit een
aan wordt dik
wijls maar al te weinig aandacht ge- stuk aluminium, waarvan de zijkanten
schonken.
haaksch omgebogen worden en vervolHet geheele toestel is ondergebracht in gens met klinknageltjes worden vastgeeen aluminium kast, waardoor handeffect klonken. Voor de deksel wordt een apart
geheel afwezig is. Ook de spoelen zijn stukje aluminium gebruikt,
binnen de kast opgesteld, omdat het bij
Voor het boren van gaten in het alumikortegolf ontvangst meermalen voor- nium moet men gebruik maken van scherpe
komt, dat de spoelen rechtstreeks signalen boren en een weinig zeepwater. Er dient
voor gezorgd, dat alle stekkerbussen geof storingen opvangen.
Bij nagenoeg de meeste toestellen is de isoleerd op de metalen kast bevestigd
opstelling der onderdeden van links naar moeten worden, hetgeen bereikt kan
rechts. Hiervan is echter afgeweken en is worden door tusschen leggen van isolatie
de opstelling hier van rechts naar links, ringetjes.
Dit heeft tot voordeel, dat nu de afstemVan de onderdeden, welke op de voorcondensator met de rechterhand bediend zijde komen moet alleen de potentio91
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meter geïsoleerd worden, de overige Benoodigde onderdeden.
onderdeden mogen contact maken, mits
dit bij de variabele condensatoren de i aluminium kast 50 x 20 x 25, met deksel.
draaibare platen zijn, welke het alumi 1 variabele condensator 50 mmfds (prima
nium raken, dus de assen. Hierdoor kan
fabrikaat).
men enkele draadverbindingen laten ver 1 variabele condensator 200 mmfds.
2 fijnregelknoppen (Utility).
vallen.
De verschillende busjes en schake 1 potentiomeler 400 ohm.
laars, die aan de linkerzijkant komen, 3 lampvoetjes.
kunnen het best op een ebonieten bordje 2 L.F. transformatoren 1 : 3.
gemonteerd worden, waarvoor men dan 1 H.F. smoorspoel (speciaal voor kortegolf).
in het aluminium een vierkant uit
1
lekweerstand 5 megohm.
zaagt.
1
roostercondensator 100 cm.
De onderdeden, welke in het toestel
komen, zooals lampvoetjes, transfor 1 blokcondensator 50 cm.
matoren, spoelhouders, worden eerst 3 waldorp spoelhouders.
op een grondplank gemonteerd welke 1 neutrodyne condensator 15 mmfds.
precies in de kast past. Ook de onder 1 gloeiweerstand 30 ohm.
linge verbindingen tusschen deze onder 1 dubbelpolige schakelaar versterkt-onversterkt.
deden kunnen vast gemaakt worden,
want wanneer straks de plank in de 1 schakelaar telefoon-luidspreker.
aluminium kast wordt vastgeschroefd, 1 switch.
kan men er niet zoo gemakkelijk Eenige stekkerbussen en wat montagedraad.
meer bij.
Wanneer het toestel gereed is, ver Lampen, Detector, Ie L.F. en 2e L.F. resp.
RE144, B406 RE134
dient het aanbeveling alle busjes, welke
of A415, B406 B405
geïsoleerd moeten zitten, nog even te
controleeren met een voltmeter en bat 1 plaatstroom apparaat.
terijtje, of dit inderdaad ook het ge 1 4-volts accu.
1 roosterspanning batterijtje 16 volt.
val is.
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HET VERVAARDIGEN VAN EEN MICROFOON

E

EN microfoon is een instrument,
dat tot voor eenigen tijd enkel
maar te vinden was in de studio's
der omroepstations. Toen het zend-amateurisme. grooten omvang kreeg, waren
92

het voornamelijk de zendende amateurs,
die zich op de een of andere manier in het
bezit poogden te stellen van een microfoon,
welke in zeer vele gevallen gesloopt werd
uit een oud huistelefoontoestel. Thans

s

HET VERVAARDIGEN VAN EEN MICROFOON
treft men de microfoon meer algemeen aan
in alle kringen der radio en voor alle doel
einden. De een wenscht zich een huismicrofooninstallatie te vervaardigen. Een
ander heeft het instrument noodig voor
een spreekversterker. De zendende ama
teur moet er een hebben voor zijn telefonie
uitzendingen en zoo zijn er ongetwijfeld
nog meerdere gevallen op te noemen. Van
daar dat ook de constructie van dit onder
deel hier niet mag ontbreken.
De techniek is met rassche schreden
vooruit gegaan en heden ten dage treft
men in de studio’s microfonen aan, die een
absoluut zuivere weergave waarborgen
van alle frequenties. Hoewel natuurlijk
een zelf gebouwd exemplaar in kwaliteit
iets achter zal staan bij deze dure fabrieksmicrofoons, is het toch mogelijk met wat
handigheid deze zeer nabij te komen.
De hieronder beschreven microfoon is
van het Reisz-type. Het huis van deze
microfoon wordt gevormd door een mar
merblokje van io x io X xo cm. Aan
een zijde hiervan wordt een uitholling
gemaakt van 7 X 5 cm met een diepte van
12 cm. Aan elke kant van deze holte wordt
een gat geboord, door en door, zoodat het
aan de andere zijde uitkomt. De juiste
diameter van deze gaten is afhankelijk van
de werkwijze, die men wenscht te volgen.
Men kan namelijk door elk van deze beide
gaten een koolstaaf steken en in dit geval
moet de diameter der gaten grooter zijn
dan de diameter der staven. De staaf wordt
met schellak in de opening aangebracht en
wel zoodanig, dat de vlakke kant gelijk
komt met de bodem van de uitdieping.
Aan de stukken koolstaaf, welke dan aan
de achterzijde zullen uitsteken, worden

later de verbindingen gemaakt. Men kan
echter ook korte koolstaafj es maken en
hieraan koperen staafjes met schroefdraad
bevestigen, waarop dan aan de achterzijde
een moertje wordt geschroefd, waardoor
tevens een goede aansluiting verkregen
wordt. De lengte der koolstaafjes moet
ongeveer 4% cm bedragen.
Vervolgens moet de uitholling in het
marmerblokje verder opgevuld worden
met een laag koolpoeder,
waarvan de samenstel
ling echter van zeer
grooten invloed is op de
goede weergave. Het te
gebruiken poeder en de
korrels dienen van een
bepaalde voor het doel
geschikte kwaliteit te
zijn en daarom verdient
het aanbeveling, deze van
een telefoonmaatschappij
te betrekken. Voor het ^
\
vullen hebben wij noodig Afb.57. Microfoon.
een mengsel van uiterst
fijn koolpoeder, heel fijne koolkorrels en
iets grovere koolkorrels. Enwel van alle drie
een evengroote hoeveelheid, daar men ge
woonlijk hiermede de beste resultaten zal
bereiken. Mocht later blijken, dat bijv. de
hooge toonen iets minder goed doorkomen,
dan kan men dit verhelpen, door iets meer
fijn te nemen. Is de weergave der laagste
toonen slecht, dan meer grof.
Wanneer de uitholling geheel gevuld is,
dan wordt hierover een dun membraan
aangebracht, dat bestaan kan uit een zeer
dun vliesje van gummi,- doch waarvoor
ook wel zeer dim mica gebruikt kan worden.
Teneinde dit uiterst teere membraan voor
93
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beschadiging te vrijwaren zal het verstan
dig zijn het door een gaasje of iets derge
lijks te beschermen. Ten slotte worden
membraan en gaasje door middel van een
van te voren gereedgemaakte koperen rand
op het marmerblok vastgeklemd, waartoe
natuurlijk eerst in het marmer blok gaten
vooi schroeven moeten zijn aangebracht.
Het zal natuurlijk het beste zijn, indien
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men het marmerblokje, kant en klaar
bewerkt, bestelt bij een steenhouwer, om
dat men zelf niet over de noodige instru
menten en handigheid beschikt.
Is de microfoon gereed, dan zal het
aanbeveling verdienen, hier tevens maar
een speciale standaard voor te maken,
zoodat de microfoon veerend kan worden
opgehangen.
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EL haast geen enkele ama
teur zal er toe komen om
tegenwoordig nog zijn eigen
spoelen te maken voor zijn omroep-ontvanger. Anders is het echter gesteld met de
spoelen van de kortegolf-ontvanger. Deze
worden gewoonlijk juist wel zelf gemaakt,
omdat zij van zeer eenvoudige constructie
zijn en met nagenoeg geen gereedschap
vervaardigd kunnen worden.
Doch juist in die groote eenvoudigheid
der uitvoering schuilt weer een ernstig
gevaar, wanneer niet voldoende voorzorgs
maatregelen genomen worden. Een goede
kortegolf spoel voldoet wel degelijk aan be
paalde eischen, ja zelfs aan zeer zware
eischen. En wanneer aan deze eischen niet
of niet voldoende aandacht wordt geschon
ken, dan is dit later van invloed op de
kortegolfontvangst.
Welke zijn nu wel de eischen, waaraan
een goede kortegolf spoel moet voldoen?
Als eerste en voornaamste eisch dient
zeker te worden gesteld, dat de electrische
verliezen zoo gering mogelijk dienen te
zijn. Deze verliezen ontstaan door wervel94
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stroomen, welke niet alleen in het spoelmateriaal zelf optreden, doch ook in het
isolatie-materiaal, waar men nu eenmaal
niet geheel buiten kan. Het is daarom
aan te bevelen, dit laatste zoo min mogelijk
in de constructie te verwerken.
Maar met dit punt voor oogen komt
men weer in conflict met een andere eisch
en wel deze, dat de constructie van het
geheel stevig dient te zijn. Teneinde dus
een spoel te krijgen, die luchtig en toch
ook licht is, moeten wij wel tot een vergelijk
komen en hier en daar iets weten te geven
en te nemen. Nu moet hierbij natuurlijk
niet uit het oog worden verloren, dat de
eischen aanmerkelijk verschillen bij ver-schillende personen. De normale luisteraar,
wien het er om te doen is zoo nu en dan
eens een kortegolf-station te ontvangen,
zal dat al kunnen bereiken met de meest
primitieve spoelen, doch de kortegolf
expert, die zich specialiseert op de ont
vangst van verafgelegen zwakke stations,
die zal voor dit doel spoelen moeten heb
ben, die aan de hoogste eischen voldoen.
Waar zij intusschen in alle gevallen aan

.
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KORTEGOLF-SPOELEN
moeten voldoen is de eisch van stevigheid, zijde circa 2 k 3 cm uitsteken. Nu nemen
Wat toch zien wij gebeuren, wanneer de wij het draad,
constructie niet stevig is. Dan zal de spoel dat niet te
zoodra men aan het toestel komt om het dun mag zijn
af te stemmen, iets gaan trillen en hier- en goed geïsodoor wijzigt telkens de koppeling tusschen leerd
moet
de spoelen met als gevolg onregelmatige wezen,
dus
ontvangst en moeilijk afstemmen. Verder bijv. het bemoet de constructie zoodanig zijn, dat kende Glazite
vormverandering niet mogelijk is, daar montagehierdoor verstemming kan ontstaan en dus draad, en wikeen eens gevonden station later niet meer kelen dit rond
op dezelfde condensatorstand is terug te de pennen als
aangegeven m
vinden.
Beschouwen wij thans de practische zijde fig. 58.
Hierbij
van het construeeren van kortegolf spoelen
wordt
dus tel
eens iets nader.
Methode A. Hiertoe trekken wij op een kens één pen
plankje een cirkel met een middellijn van overgeslagen,
er
ongeveer 9 a 10 cm en verdeelen deze zoodat
cirkelomtrek in 7 deelen. Vervolgens slaan nooit twee windingen vlak naast elkaar
komen te liggen. Het eenvoudigst is om
achter elkaar een serie te winden en wel
bijv. 1-2-3-5-7 en 10 windingen. Telkens
wanneer men een spoel gewonden heeft,
knoopt men met een stevig draadje de
windingen op drie of vier plaatsen bij
elkaar, daar anders bij het afschuiven van
de pennen het geheel uit elkaar zou
springen. .
De twee einden van elke spoel worden
nu van de isolatie ontdaan en hier
aan bevestigt men een normale stevige
stekker. Op deze wijze heeft men al een
heel goedkoope serie kortegolf spoelen.
Methode B. Een ander soort spoelen
zijn spinnewebspoelen, welke constructief
Afb.58.
aanmerkelijk stevigfer zijn. Hierbij gaan
wij een zevental niet al te korte spijkers wij als volgt te werk. Wij nemen stukken
door en .door, zoodat zij aan de andere ivoorkarton van tamelijke dikte en knippen
95
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hieruit ronde schijven met een diameter
van 12 cm. Hierin knippen wij een 7-tal
gleuven, elk ter
lengte van circa
4 cm en breed
4 mm. Daarna
wordt het draad,
/toure#
ook weer glazite,
*703
van binnen naar
buiten
gewonden,
t
Pe/tME/t waarbij de draad
telkens voor en
achter de segmen
Afb. 60.
ten passeert. Aan
gezien deze oneven in getal zijn, zal ook
hier nooit een winding vlak naast de voor
gaande komen te liggen, doch hiervan
steeds de dikte der draad gescheiden zijn.
Ook hier maakt men weer een serie met het
zelfde aantal windingen als bij A. Men zal
nu echter bemerken, dat vooral bij de
spoelen met weinig windingen tamelijk
veel isolatiemateriaal (karton) aanwezig
is, dat geen dienst doet. Dit overtollige
materiaal kan men gerust wegknippen.
Moeten de spoelen dienen in een toestel,
waarin zij niet uitwisselbaar behoeven te
worden opgesteld, dan kan men een
voudig door het midden een gat boren en
ze met een schroef vastzetten. Moeten zij
daarentegen wel uitwisselbaar zijn, dan
dienen zij te worden voorzien van strooken
eboniet, met aan de onderzijde voorzien
van een tweetal veerende pennen. (Fig. 59).
Methode C. Een bekend soort spoelen
zijn ook de Basketspoelen, welke veel
overeenkomst vertoonen met de spoelen
van methode B, dus de spinneweb spoelen,
doch de spaken missen. Daartoe worden in
een klos met een diameter van 5 cm een
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7-tal spijkers langs den omtrek geslagen,
waarlangs weer de wikkeling van de draad
geschiedt. Is het aantal vereischte win
dingen gereed, dan wordt eerst weer met
een draadje het geheel op vier plaatsen
tesamen gebonden en vervolgens worden
de pennen uit de klos getrokken, zoodat dan
alleen de windingen, zonder eenigen steun,
overblijven. Ook hierbij afmonteeren met
stekkers of strookjes eboniet met aan de
onderzijde veerende pennen. (Fig. 60).
Methode D. Twee strookjes eboniet
worden in kruisvorm aan elkaar bevestigd,
nadat van te voren beide zijn voorzien
van inkepingen op afstanden van ongeveer
5 mm. Vervolgens wordt van binnen uit
spiraalsgewijze de draad ingebracht, welke
ditmaal niet geïsoleerd behoeft te zijn,

imr
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A fb. 61.

doch eenvoudig dik blank koperdraad
kan zijn. (Fig. 61).
De tot nu toe aangegeveri wikkelmethoden brengen uiterst weinig kosten met
zich mede en zullen in de meeste gevallen
voldoening schenken. Het kan echter zijn,
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dat aan de kortegolf spoelen zwaardere
eischen worden gesteld en dan vervallen
wij in een der hieronder beschreven
methoden.
Methode E. Hierbij wordt gebruik ge
maakt van een speciale koker van isolatie
materiaal, waarop de spoel gewonden
wordt. Wanneer hier echter een gewone
cartonnen koker voor wordt gebruikt,
zooals men meermalen ziet dan krijgt men
een alles behalve verliesvrije spoel. Hierin
kan aanmerkelijke verbetering worden
aangebracht, indien men rond de omtrek
der koker vier of vijf stripjes eboniet
bevestigt, waardoor de draad dus niet
meer direct de spoelkoker raakt, doch
alleen op de ebonieten latjes rust. Intusschen doet men verstandiger hiervoor
direct de bekende becol kokers te nemen,
welke van ribben zijn voorzien en in ver
schillende lengten en diameter verkrijg
baar zijn. Fig. 62 en 63. Aan de onderzijde
van de koker bevestigt men dan een gewone
stekker, zoodat de spoelen ook uitwissel
baar zijn. Het groote voordeel van dit
type spoel is, dat vormverandering door
dikwijls vastJHL
pakken,
in
vele gevallen
mSÈ] nog op onoordeelkundige
Br
wijze, niet kan
plaatsvinden.
A fb. 62.
Is de con
structie van deze spoel vorm eenvoudig
en gemakkelijk, toch zal in zeer vele
gevallen nog de voorkeur gegeven worden
aan de spoelen volgens methode F, de
zoogenaamde solenoid spoel, fig. 64,
welke van stevig draad vervaardigd wor

den, waardoor zij eiken steun kunnen
missen en alleen een paar kleine stukjes
eboniet vereischen om in de juisten vorm
te blijven. Men gaat hierbij als volgt te
werk. Een stuk silicium bronsdraad, zoo
als ook voor
de antenne ge
bruikt wordt,
wordt strak
rond een be
zemsteel of
iets dergelijks
gewonden,
waarvan de
diameter ongeveer 3 a 4 cm zal zijn. Wan
neer men er nu een achttal windingen
omheen gedraaid heeft en men laat de
draad los, dan springt deze gedeeltelijk
terug, met als resultaat, dat men on
geveer 4 of 5 windingen overhoudt met
een diameter van circa 10 cm. Van te
voren heeft men een drietal stripjes
eboniet voorzien van kleine gaatjes, iets
grooter in diameter dan de diameter van
de draad.
Spoelen volgens deze methode gecon
strueerd zijn o.m. de Astra en Faraday
kortegolf spoelen. De afstand tusschen de
windingen onderling moet circa 3 a 5 mm
bedragen. De afwerking geschiedt weer
door middel van een gewone stekker.
Methode G. Deze spoelconstructie is
meer in het bijzonder voor de experimenteerende amateur. Men maakt hierbij ge
bruik van de pertinax voetjes van oude
ontvanglampen, welke anders toch weg
gegooid zouden worden. Eerst wordt de
glazen ballon van het voetje verwijderd,
dat het best kan geschieden door het
geheel in kokend water onder te dompelen.
97
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De substantie, waarmede de ballon vast
zit wordt dan zacht en laat los. De ballon
kan dan verwijderd
worden, als men ten
minste de draadjes
heeft doorgeknipt,
welke van het in
wendige der lamp
naar de vier penne
tjes gaan. Nu maakt
men bij eendergloeidraadpennetjes, en
zoo laag mogelijk
op de huls een
klein gaatje. Hier
door voert men het
niet al te dikke, dub
Afb. 64.
bel met zijde om
sponnen draad naar binnen en soldeert
het vast aan het gloeidraadpennetje.
Vervolgens worden een aantal windingen
aangebracht
goed
stevig en vlak naast
elkaar, dan weer een
gaatje geboord, waar
doorheen de draad
weer naar binnen ge
voerd wordt en vast
gesoldeerd aan het
andere gloeidraad
pennetje. De aange
brachte spoel bevindt
zich dus tusschen de
beide gloeidraadpennetjes van de lampAfb. 65. A slra KG spoel.
huls. Hieraan be
vinden zich echter nog een tweetal pen
netjes, namelijk de roosterpen en de
plaatpen. Deze behoeven geenszins on
benut te blijven, doch kunnen uitstekend

II
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dienen om hiertusschen eveneens een
spoeltje rond het voetje te winden, echter
van een geringer windingen aantal dan
het eerstvervaardigde spoeltje. Het tus
schen de rooster en plaatpen verbonden
spoeltje kan dan uitstekend dienst doen
als terugkoppelspoel. Fig. (66).
Een groot voordeel van deze spoelconstructie is, dat hierdoor zeer weinig
ruimte wordt ingenomen, zoodat er ook
maar een betrekkelijk
klein veld rond kan i
ontstaan. Als spoel- v
(
l
voetje gebruikt men v
I
vanzelfsprekend een
1
l
I
gewoon lampvoetje.
Opletten met de aan
sluiting der lampvoet
is noodzakelijk. Uit
den aard der zaak is
deze constructie alleen
aan te bevelen voor
meer ervaren kortegolf
luisteraars. Immers,
&
G
R
P
men zal zelf het juiste
aantal windingen moe
Afb. 66.
ten uitprobeeren voor
een bepaalde golfband in combinatie met
een bepaalde waarde van afstemcondensator. En dit is nog niet het lastigste, veel
moeilijker is nog, de juiste koppeling te
vinden tusschen roosterspoel en terugkop
pelspoel, alsmede het aantal windingen
van deze laatste. Dit dient proefonder
vindelijk te worden vastgesteld. Heeft
men eindelijk de juiste verhoudingen
gevonden, dan heeft men ook het voor
deel, dat men deze voor de toekomst altijd
heeft, iets wat bij aparte uitwisselbare
spoelen lang niet altijd het geval is.
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Daar in de meeste gevallen solenoidspoelen zullen worden vervaardigd of aangescliaft, volgt hieronder een staatje van,
de meetbereiken, welke met een variabele
condensator van 125 mmfds worden be
streken, indien de spoelen een diameter
hebben van circa 10 cm.
(De hiernaast staande gegevens zijn
gebaseerd op Faraday kortegolf spoelen.)

Aantal
windingen Meetbereik

1
2
3
4
5
6
7
10
12

6 - 13 m
8 -18 m
13 - 30 m
16 - 37 m
19 - 45 m
23 - 49 m
26 - 57 m
37 - 84 m
43 - 96 m

Als terugkoppelspoel

2 windingen 5 cm diam.
1 winding normaal.
2
2
2
3
3
3
4
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ET terrein van de amateur op dit
gebied is tamelijk beperkt sinds
de laatste jaren, nu de officieele
stations hem meer en meer verdrongen
hebben, nadat hij eerst voornamelijk voor
zijn genoegen de mogelijkheden van het
ultra kortegolf gebied heeft aangetoond,
Gelukkig echter vormen de amateurs van
heel de wereld een groote machtige organisatie, die krachtig voor de belangen van
zijn leden opkomt en welke er ten slotte in
geslaagd is enkele golfbanden speciaal te
reserveeren voor de amateurs, waar zij
vrijelijk kunnen experimenteeren en seinen
en waar zij niet gestoord w’orden door
officieele, meestal zeer sterke zenders.
De golflengten, aan de amateurs toe
gewezen, zijn de volgende:
175—150 m
Bestemd voor mobiele diensten, vaste
diensten en voor amateurs. Voor de Hollandsche amateurs is echter deze band
door de regeering niet vrijgegeven, omdat
deze band gereserveerd is voor officieele

radio stations, zooals bijv. bij de Zuiderzee werkzaamheden,
^5 75 mVoor mobiele diensten, vaste diensten
en amateurs. Deze golfband is bij uitstek
geschikt voor locaal verkeer, speciaal
voor telefonie. Onder locaal verkeer is
hier te verstaan verbindingen tusschen
twee plaatsen in Nederland. Intusschen
is het gedurende winternachten zeer goed
mogelijk om op deze golflengte ook verbindingen te maken met tamelijk veraf
gelegen stations in het buitenland,
41—42.8 m.
Uitsluitend voor de amateurs. Daar
deze band slechts zeer smal is, heeft men
besloten hierop voornamelijk, te telegrafeeren, omdat gewoonlijk telefonie stations meer plaats noodig hebben dan
telegrafie stations. In de jaren 1928 en
1929 trof men hier echter een intens
telefonie verkeer aan, waaraan voomamelijk Engelsche en Belgische zenders deel
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namen. Overdag is deze golflengte heel zijn arbeidsvelden, waar de serieuze ex
geschikt voor verkeer tusschen plaatsen perimenteerende amateur zijn hart kan
in Nederland. Gedurende de nacht echter ophalen,
zal men hierop verbindingen over grooten
afstand kunnen maken.
Hoe gaat dat amateur verkeer nu wel
in zijn werk zal menigeen zich wel eens
20.8—21.4 m.
afgevraagd hebben. Ik kan niet anders
Uitsluitend voor de amateurs. Stations, doen, dan u daartoe eens uit te noodigen
die op deze band werken kunnen nage- met mij een bezoek te brengen aan het
noeg de geheele wereld bereiken, mits kg-station van een Hollandsch amateur,
het tijdstip van werken gunstig wordt Op een tafel staat de kg-ontvanger, gegekozen. Op deze golflengte zijn reeds woonlijk geheel afgeschermd in een memeerdere verbindingen tot stand ge- talen kast en daarnaast de zender, welke
komen tusschen amateurs in Nederland eveneens een uitstekend verzorgden indruk
en Nederl. Oost Indië. Slechts bij hooge maakt. Dat kan ook niet anders want het
uitzondering mag op deze band met zend-amateurisme is in Nederland wettelijk geregeld en elke amateur, die wil
telefonie gewerkt worden.
zenden, moet daartoe een vergunning
10—10.7 m.
aanvragen, welke na een voldoende afgeAmateurs en experimenteele uitzen- legd examen wordt uitgereikt. Doch ook
dingen. Daar deze golfband nog niet dan nog is de amateur niet vrij in zijn
voldoende is onderzocht en men nog lang doen en laten, doch moet een zender
niet alle mogelijkheden ervan weet, is bouwen, welke voldoet aan de door de
deze vrij gegeven voor experimenten, autoriteiten gestelde eischen. Dezeeischen
Intusschen is al gebleken, dat men met zijn van dien aard, dat zij een waarborg
tamelijk geringe energie op deze golf- vormen, dat de amateur zich uitsluitend
binnen de hem toegekende golfbands be
lengte heel wat kan bereiken.
weegt en niet er buiten, waar hij onge
5—5-35
twijfeld officieele zenders zou storen.
Amateurs en experimenteele uitzendingen. Daartoe is het bezit van een accurate
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de golfmeter een eerste vereischte, terwijl
10 m band. Intusschen heeft men op voorts de schakeling der zender zoodanig
deze band al de ervaring opgedaan, dat dient te zijn, dat storing voor de omde uitgestraalde golven zich in horizon- wonende omroep luisteraars uitgesloten is.
Al deze voorzorgsmaatregelen hebben
tale richting voortbewegen, zoodat een
zender, welke op een heuvel staat, verder tot gevolg een goed georganiseerd Nederhoorbaar is dan een zich lager bevindende landsch amateur corps, dat een goede
zender. Tusschen deze kg stralen en de naam heeft in het buitenland, en waarlichtstralen is dus zeer weinig verschil mede steeds gaarne verbindingen worden
Speciaal deze beide laatste golfbanden gemaakt door de buitenlanders.
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Doch laten wij ons thans tot de practijk
der kg beperken. Onze gastheer neemt
voor de ontvanger plaats, zet de koptelefoon op het hoofd en biedt ons eveneens een telefoon aan, opdat wij mede
kunnen luisteren. De ontvanger blijkt
te zijn afgestemd op de 40 m band en

DUTCH

7? oos
Receiving Station registered
by the Dutch Section I.A.R.U.

de eerste twee letters, dus PA de nationaliteit aangeven, in dit geval Holland,
Voor elk land is een bepaalde lettercombinatie aangegeven, zoodat men direct
weet van welke nationaliteit een station
is, dat men ontvangt. Wanneer de oproep beantwoord wordt en beide stations

TO RADIO
OC

SIGS

UR RAC FONE RECEIVEO HERE ON
AC CARO

CLG
W KG
QSA r...........

QRH

QSX

TONEt..........

QRM

QSB

QRN ......

Q R B ...........

K.M. RECEIVER:

WX: BAR

M.M.; TEMP

.....°C; WIND.......

DX CONDITIONS WERE......

G MT
T

19.... AT

MOON

U HUMIDITY

°/o

...... TO DAY. REMARKS

I HOPE MY REPORT WILL BE A VALUABLE CONTRIBUTIOM
TO YOUR TEST.

73 & DX O.M.:

QRA;«WHwGo KTElf
K*M. 0/VV£SLfl/m "O"
ScUtVfiM

//o LL &N2)

A fb. yi. Rapportkaart van een lutsterstation.
. k

vlak naast elkaar hooren wij telkens
diverse telegrafie stations, druk met
elkaar in verbinding. Eindelijk wordt
echter een station gevonden, dat eenige
malen de letters CQ geeft, gevolgd door
de letters van het station, de zoogenaamde
roepletters dus bijv. CQ de PAOYW.
Aan deze oproep bemerkt onze gastheer
onmiddellijk, dat hier een Hollandsch
station een verbinding zoekt. CQ beteekent namelijk „Oproep aan allen” terwijl

met elkaar in verbinding komen, dan
zegt de amateur, dat er een qso tot stand
gekomen is. Gedurende dit qso worden
over en weer rapporten gewisseld om
trent de ontvangst en omtrent de gebruikte energieën, zendschema's, en der- •
gelijke bijzonderheden, die voor amateurs
van belang zijn. Intusschen zal de luisteraar, ook al kent hij morse schrift, uit de
over en weer gewisselde berichten niet
veel wijs worden, omdat men hierbij ge103
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bruik maakt van code, voornamelijk de
Q-code, waarmede een groote tijdsbesparing in het seinen wordt bereikt en
welke het mogelijk maakt, dat twee
zenders, die eikaars taal niet machtig
zijn, toch elkaar een rapport kunnen
geven door van de code’s gebruik te
maken. Ook voor sterkte en kwaliteits
aanduiding wordt gebruik gemaakt van
letters en cijfers.
Het is de gewoonte, wanneer twee
amateurs met elkaar gewerkt hebben,
dat zij elkaar dan een kaart sturen be
treffende die verbinding bij wijze van
bevestiging en waarop nog eens alle ge
gevens voorkomen omtrent de ontvangst
der signalen en de gebruikte zend-apparatuur. Deze kaarten, QSL-kaarten ge
naamd, zijn dikwijls zeer fraai uitgevoerd.
Het toezenden der kaarten geschiedt
door middel van de amateurs-organisatie,
de IARU welke in elk land afdeelingen
heeft. Een QSL-kaart wordt nu naar de
organisatie van het vreemde land gestuurd, welke een speciaal QSL-bureau
heeft ingericht, een bureau uitsluitend voor
het verzenden van QSL-kaarten. Immers
op die kaarten staat dikwijls alleen de
roepletter van het station, doch niet zijn
naam en adres. Op het QSL-bureau heeft
men echter lijsten en daar kan men na
gaan, wie de amateur is, die een bepaalde
roepletter voert. De voor hem bestemde
kaarten worden dan eerst nog via de
plaatselijke afdeeling gezonden of anders
rechtstreeks naar zijn adres.
Zooals gezegd staan op die kaart alle
gegevens, welke met de ontvangst en de
uitzending in nauw verband staan, zooals
bijv. de sterkte waarmede de andere
104

amateur gehoord is. Hiervoor worden
thans twee tabellen gebruikt. Hoewel door
de amateurs organisatie officieel afgeschaft, maken veel amateurs nog gebruik
van onderstaande sterkte-tabel.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

onhoorbaar
net te hooren
zeer zwak hoorbaar
juist neembaar
zwak
tamelijk neembaar
neembaar
goed neembaar
zeer goed neembaar
luidsprekerontvangst.

i
*

>*

Het aangeven van de sterkte volgens
deze tabel is echter in hooge mate afhankelijk van individueele beoordeeling.
Wat de een goed neembaar vindt, oordeelt de ander reeds zeer goed neembaar,
al naar gelang de meer of mindere mate
van getraindheid in de ontvangst van
zwakke signalen. Vandaar dat men thans
een meer beknopte code hiervoor heeft
samengesteld welke minder twijfel overlaat.
QSA i
QSA 2
QSA 3
QSA 4
QSA 5

signalen nauwelijks waar te
nemen
zwak, zoo nu en dan hoorbaar
vrij goed neembaar, doch met
moeite
goed neembaar
zeer goed neembaar.

Deze sterktecijfers gelden voor telegrafie ontvangst. Bij telefonie verdient
het aanbeveling het sterktecijfer toe te

1
i
|
i
!
:
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F
G
HAA — HAZ
HBA — HBZ
HCA — HCZ
HHA — HHZ
HIA — HIZ
HJA — HKZ
T i Wisselstroom 25 en 50 perioden
T 2 wisselstroom 500 en 100 perioden, HRA — HRZ
HSA — HSZ
een muzikale toon
I
T 3 rac, niet gefilterd, 1000 perioden
J
toon
K
T 4 rac, slecht gefilteerd
LAA
— LNZ
T 5 bijna gelijkstroom, goed gefilterd,
LOA
— LVZ
toon niet stabiel
— LZZ
LZA
T 6 bijna gelijkstroom, toon stabiel
M
T 7 zuivere gelijkstroom, doch toon niet
N
stabiel
OAA
— OBZ
T 8 zuivere gelijkstroom, toon stabiel
OHA
—
OHZ
T 9 kristal gestuurd.
OKA — OKZ
De landenletters, waaraan men direct ONA — OTZ
de nationaliteit van een zender herkent OUA — OZZ
zijn de volgende:
PAA — PIZ
PJA — PJZ
CAA — CEZ Chili
PKA — POZ
CFA — CKZ Canada
PPA — PYZ
CLA — CMZ Cuba
PZA — PZZ
CNA — CNZ Marokko
RAA — RQZ
CPA — CPZ Bolivia
RVA — RVZ
CRA — CRZ Port. kol.
RXA — RXZ
CSA — CUZ Portugal
RYA — RYZ
CVA — CVZ Roemenië
SAA — SMZ
CWA — CXZ Uruguya
SPA — SRZ
CZA — CZZ Monaco
/
SUA — SUZ
Duitschland
D
SVA — SZZ
EAA — EHZ Spanje
TAA — TCZ
EIA — EIZ Ierland
TFA — TFZ
ELA — ELZ Liberia
TGA — TGZ
ESA — ESZ Estland
TIA — TIZ
ETA — ETZ Ethiopië

passen op de draaggolf en voor de modu
latie een nadere omschrijving toe te
voegen. Daar echter ook alle telegrafie
toontjes verre van onberispelijk zijn, heeft
men tevens een T-code ingesteld, welke
de kwaliteit van het signaal aangeeft.
Deze code is als volgt:

Frankrijk
Engeland
Hongarije
Zwitserland
Ecuador
Haiti
Dominica
Columbia
Honduras
Siam
Italië
Japan
Vereenigde Staten
Noorwegen
Argentinië
Bulgarije
Engeland
U.S.A.
Peru
Finland
Chechoslowakije
België
Denemarken
Nederland
Curaceau
Ned. Oost Indië
Brazilië
Suriname
Rusland
Perzië
Panama
Lithauen
Zweden
Polen
Egypte
Griekenland
Turkije
Ijsland
Guatemala
Costa Rica
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TSA
UHA
UIA
ULA
UNA
UOA
VAA
VHA
VOA
VPA
VTA
W
XAA
XGA
YAA
YHA
YHA
YIA
-YLA
YMA
YSA
YVA
ZAA
ZKA
ZPA
ZSA

— TSZ
— UHZ
— UKZ
— ULZ
— UNZ
— UOZ
— VGZ
— VMZ
— VOZ
— VSZ
— VWZ
— 'ÈFZ
— XUZ
— YAZ
— YHZ
— YHZ
— YIZ
— YLZ
— YMZ
— YSZ
— YVZ
— ZAZ
— ZMZ
— ZPZ
— ZUZ

Saar Bekken
Hedjaz
Ned. Oost Indië
Luxemburg
Servië
Oostenrijk
Canada
Australië
New Foundland
Br. Kol.
Br. Indië
U.S.A.
Mexico
China
Afghanistan
Hebriden
Irak
Lethland
Dantzig
Nicaragua
San Salvador
Venezuela
Albanië
Nieuw Zeeland
Paragua
Zuid Afrik. Unie

De door de amateurs meest gebruikte
afkortingen van de Q-code zijn wel de
volgende:
QRA Hoe heet Uw station?
Mijn station heet.
QRB Hoe groot is ongeveer de afstand
tusschen onze stations?
De afstand tusschen onze stations
is.
QRC Door wien wordt de kostenbereke
ning van Uw station vereffend?
Mijn kostenberekening wordt vereffend door • • • •

QRD Wat is Uw bestemming?
Mijn bestemming is___
QRE Welke nationaliteit heeft U?
Mijn nationaliteit is___
QRF Waar komt U vandaan?
Ik kom van___
QRG Welke is mijn juiste golflengte?
Uw juiste golflengte is....
QRH Welke is Uw juiste golflengte?
Mijn juiste golflengte is___
QRI Is mijn toon slecht?
Uw toon is slecht.
QRJ Ontvangt U mij slecht? Zijn mijn
signalen zwak?
Ik ontvang U zwak. Uw signalen
zijn te zwak.
QRK Ontvangt U mij goed? Zijn mijn
signalen goed?
Ik ontvang U goed. Uw signalen •
zijn goed.
QRL Bent U in correspondentie?
Ik ben in correspondentie met....
wil niet storen s.v.p.
QRM Wordt U gestoord?
Ik word gestoord door----QRN Heeft U last van luchtstoringen?
Ik heb last van luchtstoringen.
QRO Zal ik mijn energie verhoogen?
Verhoog Uw energie.
QRP Zal ik mijn energie verminderen?
Verminder Uw energie.
QRQ Zal ik sneller seinen?
Sein sneller.
QRS Zal ik langzamer seinen?
Sein langzamer.
QRT Zal ik stoppen?
Ga over op .. M. en ga voort na
een aantal V-s te hebben gegeven.
M. golven uitzenden
'QSW Wilt Uqop
van type Ai, A2, A3 of B?

1
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QSX
QSY

Zend op .. M. volgens type Ai,
A2, A3 of B.
Varieert mijn golflengte?
Uw golflengte varieert.
QSZ
Zal ik overgaan op .. M. golflengte

zonder verandering van golftype?
Zend op .. M. golflengte zonder
verandering van golftype.
Moet ik ieder woord 2 X seinen?
Sein ieder woord 2 X.

5

TIJDVERSCHILLEN OVER DE GEHEELE WERELD
Wanneer het te Amsterdam 12 uur middag is, dan is het te:
Berlijn ..
12.40
Londen
11.40
Parijs ..
Shanghai
Brussel
Midden Australië . 21.10
11.40
Batavia
Moskou .
Tokio ..
18.40
1340
Turkije
New-York
6.40
Kaapstad
13.40
Nieuw Zeeland .. 23.10
Kopenhagen .... 12.40

-

n.40
19.40
20.40
15-40

LIJST VAN HOUDERS VAN AMATEUR ZENDMACHTIGINGEN
Roepnaam.
Naam en adres.
PAOAA,
N.V.I.R., Achterom 17, 's-Gravenhage.
PAoAB,
N.V.I.R., Afd. A'dam, N. Amstellaan 163, A’dam.
PAoAF,
K. Beintema, Radesingel 19, Groningen.
PAoAG,
R. H. Brouwer, Grootestraat 14, Rijssen.
PAoAH,
A. Husslage, Westzanerdijk 330, Zaandam.
PAoAM,
G. H. van Vliet, Ridderstraat 40 A, Rotterdam.
PAoAN,
M. P. J. van der Velden, Bergstraat 19, Arnhem.
PAoAP,
A. van Dokcum, Graaf Florisstr. 95 B, Rotterdam.
PAoAPX,
G. Werkema, Torenstraat 58, Huizum.
PAoAR,
Ver. Arbeiders Radio Amateurs (V.A.R.A.),
Heuvellaan 33, Hilversum.
PAoARY,
H. Levi, de Carpentierstr. 96, 's-Gravenhage.
PAoARS,
Amsterd. Radio Sociëteit, Molenp. 2, Amsterdam.
PAoAS,
G. H. L. van Scherpenzeel, Harddraverstraat 25a,
Rotterdam.
PAoASD,
W. F. Jacot, Nassaukade 100, Amsterdam.
PAoAV,
G. C. Das, Morelstraat 142, 's-Gravenhage.
PAOAX,
T. T. Winkler, Wcsterlaan 41, de Bilt.

Naam en adres.
Roepnaam.
PAoAW,
A. C. Weggeman, Zaagmolenstr. 36 B, Rotterdam.
PAoAZ,
H. E. Jacobs, Graaf Florislaan 44, Hilversum.
PAoBG,
A. J. van Gilsc, Obrechtstr. 212, ’s-Gravenhage.
PAoBL,
O. A. J. van Lin, Herungenveg 120, Venlo.
PAoBM,
W. M. v. Oorschot, Pr. Hendrikkade 19, Woerden.
PAoBN,
J. Lourens, Wilhelminastraat 33, Oosterbeek.
PAoBO,
H. M. van den Bos, Rijnsburgerweg 185, Leiden.
PAoBP,
P. L. H. Beek, Gasthuisstraat 14, Venlo.
PAoBS,
C. J. v. Bodegom Smith, Rijsw.weg 73A, Den Haag
PAoBW,
J. N. Beuk, Poortlaan 1, Wassenaar.
PAoBZ,
F. Brouwer, Beeklaan 216, 's-Gravenhage.
PAoCA,
W. H. Moorrees, Stooplaan 38, Dordrecht.
PAoCG,
C. H. Geevers, Jacob Catskadc 2, Amsterdam.
PAoCH,
P. A. H. Hoffman, Jacob Gillisstr. 19, Den Haag.
PAoCK,
J. G. Spiering, Balistraat 45, 's-Gravenhage.
PAoCL,
C. G. A. van Lindera, Hoevestr. 9 A, Rotterdam.
PAoCO,
C. C. Verbeek, Laakkade 80, 's-Gravenhage.
IO7
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Roepnaam.

Naam en adres.

PAoCOR.
h*- J. J. Demeijer, Stortenbekerstraat io8, ’s-Hage.
PAoCP,
N. J. C. Pel, Goudenregenstr. 127, ’s-Gravenhage.
PAoDA,
A. N. Dekker, Stoomweg, van Ewijcksluis.
PAoDJ,
J. Deutekom, A 83, Noord Scharwoude.
PAoDM,
J. A. Hoogesteeger, v. Oosterzeestr. 81 B, R’dam.
PAoDO,
W. R. V. Weijers, Markt A 9, Etten (N.-Br.).
PAoDV,
A. Derks Jr., Laarweg 9, Velp (Geld.).
PAoDW,
B. J. C. Pothast, Eemnesserw. 23, Laren (N.-H.).
PAoEAL,
F. A. Bakker, Florastraat 17, Haarlem.
PAoEC,
A. J. M. Rottier, Hoofdstr. 3, St. Janssteen (Z. VI.).
PAoEMD,
E. Drukker, Jacob Catsstraat 40, Hilversum.
PAoEO,
R. J. Mc Intyre, v. d. Poelstr. 46, Rotterdam.
PAoFB,
J. Adama, Waalsdorperlaan 42, 's-Gravenhage.
PAoFK,
A. Bakker, Achterdijk 62, Neder-Hardinxveld.
PAoFLX,
L. H. Nijhof, Willem de Zwijgerstr. 20, Delft.
PAoFM,
F. P. J. Mulder, Barrevoetestraat 23, Haarlem.
PAoFP,
J. J. Frederikse, St. Annastraat 29, Nijmegen.
PAoFR,
F. G. R. J. baron Sloet tot Everlo, Emmastraat
49, Hilversum.
PAoGA,
Th. C. van Braak, C 245 A, Varsseveld (GId.).
PAoGF,
A. N. G. Fluit, A. van Solmsstr.47, ’s-Gravenhage.
PAoGG,
B. G. van Gemert, Oostmaasstraat 106a,
Rotterdam.
PAoGH,
G. H. Bolt, Zoutmanstraat 2, Eindhoven.
PAoGO,
J. Doesema, Wilgstraat 36, ’s-Gravenhage.
PAoGR,
J. Neuteboom, Hoofdweg 383III, Amsterdam W.
PAoGV,
N.V.V.R., Afd. 's-Hage,Toussaintk. 69-70, ’s-Hage.
PAoGW,
G. J. Wolters, Enschedeschestr. 2 I 55, Lonneker.
PAoHAN,
J. B. H. Smits Jr., Pauwstraat 18, Voorburg.
PAoHB,
W. M. F. J. Otten, Havermarkt (Garage), Breda.

I08
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Roepnaam.

Naam en adres.

PAoHK,
J. I. M. Herkenhoff, gen. Konersmann, Keizers
gracht 69, Amsterdam.
PAoHO,
G. ter Meulen, Zijpcndaalscheweg 19, Arnhem.
PAoHP,
S. Wilson, Hilvertsweg 117, Hilversum.
PAoHT,
H. W. Tamboer, Ritbroekstraat, 18, Apeldoorn.
PAoHZ,
H. Derksen, Bergakkerweg LC 42 B, Nunspeet.
PAoIB,
F. Huyser, Fahrenheitstraat 5, Amsterdam.
PAoIC,
J. Eweg, Amstelkade 159 I, Amsterdam.
PAoIDW,
D. H. Wijkman, Kanaalstr. 13 II, Amsterdam.
PAoIK,
I. J. C. Klingen, Gouverneurlaan 563, ’s-Hage.
PAoIM,
M. B. Gorter, Pieter de Hooghstr. 30 huis, A’dam.
PAoIS,
J. Westcrduin Jr., Neptunisstr. 90, Scheveningen.
PAoJB,
J. Bakker, Lange Hilleweg 103, Rotterdam.
PAoJD,
J. Diesbergen, Quellijnstraat 3 I, Amsterdam.
PAoJH,
J. J. W. Hoogendoorn, Aleidisstr. 79a, Rotterdam.
PAoJK,
J. Stufkens, Blois van Treslongstraat 47, 's-Hage.
PAoJL,
J. G. Koerts, Rijnstraat 42 Amsterdam.
PAoJO,
J. F. Olling, Gerard van Swietenstraat 44, Tilburg.
PAoJR,
J. G. J. Ros, Spoorstraat 28, Hilversum.
PAoJS,
J. A. A. J. Schoenmakers, Zomerstr. 16, Tilburg.
PAoJV,
J. H. Verhave, Hoofdweg 10, Amsterdam W.
PAoJW,
W. Jacobs, van Lennepweg 15, Oosterbeek.
PAoKH,
P. A. v. Halewijn, Dorpstr. 96, Krimpen a. d. Lek.
PAoKI,
J. H. O. van Embden Grondijs, 2e Pauwelandstraat’24, Deventer.
PAoKK,
L. de Groot, van Brakelstraat 70, ’s-Gravenhage.
PAoKO,
I. van der Horst, Smidsslop 21, Scheveningen.
PAoKS,
E. Vormfelde, Park Vronesteijn 36, Voorburg.
PAoKW,
W. J. Alblas, Bouwvereen. 39, Krimpen a. d. Lek.
PAoKX,
L. Thijssen Broekslootkade 165, Rijswijk (Z.-H.).
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Roepnaam.
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Naam en adres.

PAoLD,
L. Ch. v. Ameijden, V. Duym Berkelstr. 71, A'dam.
PAoLL,
H. A. Veringa, Gerard Schaepstr. 8, Amsterdam.
PAoLOD,
G. D. v. d. Hoff, Röscner Manzstr. 79 B, R'dara.
PAoLY,
W. B. M. Blommaart, Wilhclminastraat A 326,
St. Jansteen.
PAoMAR,
L. Lindeman, Valenboschk. 175, ’s-Gravenhage.
PAoMB,
J. J. G. Kruyskamp, Julianal. 32 B, Hillegersberg.
PAoMC,
H. v. Zwanenburg, Gr. Visseherijstr. 52 B, R'dam.
PAoMF,
J. H. van Dijk, Hoofdweg 381III, Amsterdam W.
PAoMG,
W. H. v. d. Meulcn, Ridder v. Catsweg 11, Gouda.
PAoML,
M. Leeuwin, Fellenoord 28 B, Eindhoven.
PAoMM,
W. Metzelaar, Hugo Verrieststraat 9, Eindhoven.
PAoMS,
H. Makkreel, Boezemsingel 207, Rotterdam.
PAoMU,
G. J. Meijer, Koningstraat 82, Apeldoorn.
PAoMW,
H. de Wilde, Kapelstraat 3, Apeldoorn.
PAoMY,
P. J. ten Haaft, Stoomwezenstr. 25, Apeldoorn.
PAoNA,
H. Meiners, Achillesstraat 128II, Amsterdam.
PAoNB,
H. W. van Veen, N. Amstellaan 163, Amsterdam.
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Golflengte Letters
9.68
W8XI
13.04
W2XAW
14.50
FSR
PMB
14-55
PMB
14-65
GBP
14.70
DIH
15-03
LSG
15-07
15-12
FTU
WMI
15.14
PCP
15.50
TCO
15.68

Plaats
Pittsburg Pa.
Schenectady NY.
Parijs
Bandoeng Java
Malabar Java
Rugby Eng.
Nauen
Buenos Aires
St. Assisie
Deal N.J.
Kootwijk
Kootwijk

Telefonie met Rome.
Omroep (Programma KDKA)
Telefonie met Saigon.
Telefonie.
Telefonie.
Schepen.
Telefonie.
Telefonie.
Telefonie.
Telefonie met Rugby.
Telefonie.
Telefonie.
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2
.

}

110

;

1

iiiiumii

TV

LIJST VAN
Golflengte
15-85
15-94
16.11
16.12
16.32
i6.35
16.38
16.52
16.60
16.80
16.87
16.90
17-34
i8.37
18.40
I9-56
19.72
19.83

Letters
XDA
PLE
GBU
PDM
FZA
WND
FZS
PMC
PCS
PLF
W8XK
HSITJ
W2XK
VLK
PCL
W2XAD
W8XK
HVJ

23.00

23-35
23.86
24.40
24.46
24.80

W2XO

PLM
KIXR

24.98

25.24
25-34
25-42 •
25-53
26.22
27.00
27.50
28.20
28.50
29.00
30.15
30.40
31-28
31.48

W8XK
W2XE
UOR2
G5SW
DHA
OUITH
PCP
PLR
VK2ME
FTL
EAO
PCJ
W2XAE

KORTEGOLF STATIONS

Plaats
Mexico City
Bandoeng Java
Rugby Eng.
Kootwijk
Saigon, Indo China
Deal Beach. N. J.
Saigon, Indo China.
Bandoeng Java
Kootwijk
Bandoeng Java
East Pittsburg Pa.
Bangkok Siam
Schenectady NY
Sydney, Australië
Kootwijk
Schenectady NY.
Pittsburg, Pa.
Vaticaan Rome
Rabat Maroc.
Schenectady NJ.
Rabat, Maroc.
Bandoeng, Java
Manilla
Tokio, Japan
Oporto, Portugal
Pittsburg Pa.
New York
Weenen
Chelmsford
Nauen
Weenen
Kootwijk
Malabar Java
Sydney Australië
Parijs
St. Assisie
Madrid
Philips
Schenectady

Telefonie.
Telefonie.
Telefonie.
Telefonie.
Telefonie met St. Assisie.
Trans Atlantische telefoondienst
Omroep.
Telefonie met PCK.
Telefonie.
Omroep.
Programma KDKA
Omroep.
Omroep.
Telefonie met Engeland.
Telefonie met Java.
Programma van WGY.
Programma van KDKA
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Telefonie met PCK.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Telefonie.
Telefonie.
Omroep.
Omroep.
Telefonie.
Telefonie.
Omroep.
Omroep.
ui

n iïfii

LANG]?
Golflengte
3I-56
32.00
32.26
32.50
33-00
36.74
37.02
40.20
41.00

Letters
OZ7RL
EH9OC
FL
VK3ME
EATH
FYR

41.10

4i-5°
42.70
42.90
43.00
43-50
43.60
48.83
48.91
48.99
48.99
49.02
49-17
49-31
49.40
49.46
49-50
49-83
49-97
50.26
51.00

67.65
70.10
80.00

82.90
84.24
98-95

HB9D
EAR125
CTiAA
EAR110
IMA
F8MC
W8XK
7LO
EAR25
W2XE
VQ7LO
HS2PJ
UOR2
SAJ
W8XAL
W2XBR
EAR25
HVJ
CN8MC
DOA
RV15
I3RO
DUO
OZ7RL

EN KORTE GOLF

Plaats
Kopenhagen
Bern
Rabat, Maroc.
Parijs
Melbourne Australië
Leningrad Rusland
Weenen
Lyon
Moskou, Rusland
Bangkok Siam
Zurich
Madrid
Lissabon
Madrid
Rome
Casablanca, Maroc.
East Pittsburg Pa.
Nairobi
Motala
Barcelona
New York
Nairobi
Bangkok Siam
Weenen
Motala
Cincinnatie •
New York
Barcelona
Vaticaan Rome
Casablanca
Döberitz
Khabarovsk, Rusland
Rome
Döberitz
Kopenhagen
Motala

Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep. .
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.
Omroep.

Daar een groot aantal van bovenstaande stations een experimenteel karakter draagt,
is wijziging in de gebruikte golflengte niet uitgesloten.
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