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De zesde druk van dit werkje stelt zich evenals de voorgaande
drukken weer ten doel, den pas beginnenden radio-amateur
een handleiding te zijn bij het bouwen van een eigen radioontvanger, hetzij een omroepontvanger, hetzij een ontvanger
voor ultra-korte golven. Bij den omroepontvanger is over de
verschillende onderdeden een en ander verteld. Bij de be
spreking van den ultra-kortegolfontvanger behoefde dit niet
te worden herhaald. Het houdt echter in dat degene, die het
boekje ter hand neemt voor het maken van een kortegolfontvanger, het eerste deel niet moet overslaan.
Voorts zij er uitdrukkelijk op gewezen, dat het beschrijven
van het maken van een houten kast om het geheel in op te
bergen achterwege is gelaten. De verlangens op dit punt
zijn zóó uiteenloopend, en heeft ten slotte zóó weinig te
maken met den radio-ontvanger als zoodanig, dat de beschik
bare ruimte van dit boekje benut is voor de technische zijde
van het bouwen van den ontvanger. Hierbij heeft voorop
gestaan, dat deze het beste moest bieden, dat met eenvou
dige middelen is te bereiken.
Tenslotte een woord van dank aan den radiohandel. Hij heeft
mij, door het in ruime mate beschikbaar stellen van materiaal,
in de gelegenheid gesteld te experimenteeren en voor mijn
doel de geschikste onderdeden bij elkander te zoeken.
Voor op- en aanmerkingen, die de bruikbaarheid van dit
boekje of de kwaliteit van den ontvanger kunnen opvoeren,
houd ik mij gaarne aanbevolen.
Arnhem 1935.

De Schrijver.
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EEN HEEL KLEIN BEETJE THEORIE.

Wanneer men zich met de beginselen van de radio telegrafie
wil bezighouden, kan men niet beter doen dan beginnen met
iets heel gewoons: het geluid. Hier is ook altijd een persoon
of instrument, die het geluid voort brengt en een ander, die
het ontvangt, geheel overéénkomende met een zend- en
ontvangstation bij de draadlooze telegrafie.
Strijkt men een vioolsnaar aan, dan kan men zien, dat deze
trilt. De trillingen deelen zich mede aan de lucht en deze
brengt op haar beurt ons trommelvlies in beweging, waarna
men zegt: ,,Ik hoor het.” De lucht was nu de middenstof,
die het geluid overbracht. Ook andere stoffen kunnen het
geluid overbrengen, bijv. een muur. Spreekt men aan den
eenen kant hard genoeg, dan hoort men het aan den anderen.
De muur is echter heel wat moeilijker in trilling te brengen
dan de lucht, vandaar, dat het geluid sterk wordt gedempt.
Iemand, die geheel onder water zit, kan ook best verstaan
wat er boven gesproken wordt: water brengt het geluid
ook over.
Bij de radio-telegrafie is het ook iets, dat de teekens over
brengt, maar dat is niet de lucht. Het is de hypothetische
ether, een stof, die nog nooit iemand gezien heeft. Ze dringt
overal in door en is overal aanwezig, in steen, in water, in
ons lichaam, kortom, er is niets op de wereld, waar geen
ether in is. Ze is niet te vergaren, want stel, het was in
een fleschje te gieten, dan zou het er door het glas zoo weer
uit gaan. Deze ether nu is niet vatbaar voor geluids- maar
wel voor electrische trillingen. Een electrische trilling noemt
men een stroompje, dat zeer snel van richting verandert.
De gewone electrische stroom van onze stads-electriciteitsnetten is ook wisselstroom en men zou daar ook kunnen spre
ken van een trilling. Echter is dit niet de gewoonte, want
deze stads-stroomen gaan ,,maar” 50 keer per seconde heen
en weer, terwijl onze radio-trillingen het tot eenige duizen
den, zelfs tegenwoordig tot een paar millioen maal per
seconde brengen!
Wil men dus teekens overbrengen, dan maakt men elec
trische trillingen, die zich aan de ether meedeelen. In het
ontvangstation gebeurt het omgekeerde: daar veroorzaakt de
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trillende ether electrische trillingen en deze electrische
stroompjes worden op hun beurt weer omgezet in geluid.
Het is dus een ingewikkeld proces, dat zich afspeelt en men
zal inzien, dat hier honderden moeilijkheden overwonnen
moesten worden, voor dat men was waar men heen wilde:
het draadloos telefoneeren.
Wat gebeurt er nu precies, als men van een gewone telefoon
gebruik maakt? Menigeen zal het vaak gedaan hebben,
maar van het ,,hoe”? weinig weten. Ge spreekt, d.w.z.
ge brengt lucht (geluids) trillingen voort, welke de micro
foonplaat doen trillen (de microfoon is het instrument
waarin ge spreekt, de telefoon waarmee ge ontvangt). Deze
trillende microfoonplaat bewerkt nu, dat de stroom uit een
batterij, die behalve door de microfoon ook nog door de
ontvangende telefoon gaat, niet steeds evengroot blijft, maar
dan eens grooter, dan eens kleiner wordt. Dit grooter en klei
ner worden houdt nu verband met het geluid, dat de spre
kende persoon maakt. Thans moeten we van dezen in grootte
afwisselenden stroom, weer geluid maken.
In de telefoon is een magneet achter een ijzeren trilplaat
aangebracht. De stroom en gaan door een spoeltje op de
beenen van den magneet en versterken of verzwakken het
magnetische veld. Het gevolg is, dat de trilplaat meer of
minder wordt aangetrokken, zoodat zij in trilling geraakt
precies als de microfoonplaat, waartegen gesproken wordt.
De lucht, grenzende aan de trilplaat, krijgt dezelfde trilling
als die voor de microfoon: de verbinding is tot stand ge
komen.
Wanneer men dus radioberichten of muziek wil opvangen,
dan moet getracht worden om in een draad kleine electrische
stroompjes op te wekken. Deze moeten er dus door.de tril
lende ether ingebracht worden, evenals het trommelvlies
van een oor door de trillende lucht in beweging gebracht
wordt. Daarom spant men een draad, de antenne. Alhoewel
juist medegedeeld is, dat die ether overal aanwezig is, dus
ook in de huiskamer, is het toch beter om dien draad buiten
te spannen en dan liefst zoo hoog mogelijk. Maar in dien
eenen draad loopen zonder meer geen electrische stroompjes;
die beginnen pas te vloeien als een verbinding met de aarde
tot stand’gebracht wordt. Ze loopen dus tusschen aarde en
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antenne heen en weer. Een waterleiding- of pompbuis als
aarde is heel geschikt, want deze eindigen in ieder geval in
het grondwater in den bodem.
Het ontvangtoestel wordt tusschen antenne en aarde ge
schakeld en de stroompjes moeten dus door dit toestel
loopen. Het is nu nog maar de kunst om ze in een luid
spreker geluid te laten geven. Hiervoor zijn de verschillende
toesteldeelen noodig. De opgevangen stroompjes zijn uiterst
klein, en zullen geen telefoon doen aanspreken, zoodat
ook nog naar middelen moet worden gezocht om ze te ver
sterken .
Hebt ge twee snaren gelijk gestemd, dan kan de trilling van
de een de ander ook in beweging brengen. Deze proef is
gemakkelijk zelf te nemen. Ge stemt dan een viool of een
mandoline bij de piano. Leg dan uw oor tegen de klankkast,
dan zult ge alleen bij het aanslaan van de afgestemde snaar
op de piano een duidelijk meetrillen (resonantie) bemerken.
Slaat ge een anderen toets aan, dan treedt het verschijnsel
niet op, hoewel toch de omringende lucht zal trachten de
snaar te doen trillen. Inderdaad zal haar dit ook gelukken,
maar zeer, zéér veel minder dan met de resonantie en practisch kan men zeggen, dat het niet gebeurt.
Zoo gaat het eveneens met de te ontvangen signalen. Hier
moet men ook meetrillen bewerkstelligen. Het ontvangsta
tion moet afgestemd worden op de golflengte, waarop de te
ontvangen teekens geseind worden. Dit laatste is de uitdruk
king, zooals die bij de radio gebruikt wordt. Met het af
stemmen krijgen we dus:
Voor het radiotoestel:
Voor het geluid:
i) alléén die snaar trilt
i) alleen dat toestel werkt,
dat op het seinende sta
mee, die afgestemd is
tion is afgestemd en de
op de overeenkomstige
pianosnaar en de uit
electrische stroompjes,
worden grooter naar
wijking wordt grooter
mate de afstemming
naarmate de afstemming
beter wordt.
juister wordt.
De verschillende golflengten zijn nu niets anders dan stroom
pjes met verschillend aantal wisselingen per seconde (verschil
lende frequentie) en men gaat er steeds meer toe over de
frequentie inplaats van de golflengte van een station op
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te geven. Een idee daarvan geven de volgende getallen:
golflengte in meters:
aantal wissel, per sec.
30

10.000.000

300

i.ooo.ooo

6oo

500.000
300.000
100.000

1000
3000

Men ziet dus, dat door afstemming de mogelijkheid wordt
gegeven uit de warboel, die anders zou ontstaan, één station
naar voren te halen en daarvan de signalen op te nemen.
II. ANTENNE EN AARD VERBINDING.
Boven ons huis, zoo hoog en vrij mogelijk, wordt een draad
geïsoleerd tusschen twee masten opgehangen, zooals in fig. 1

ï

Fig. 1.

te zien is. Een aardige antenne is bijv. 5—10 m lang, 3 m
boven het dak. Hiervoor gebruikt men blank koperdraad.
Evenwel behoeft men niet te schrikken als zoo’n antenne
niet mogelijk is. 't Zou er voor de amateurs treurig uitzien
als ze met een kleinere antenne niet konden ontvangen. Heel
geschikt is ook een antenne, zooals aangegeven is in fig. 2.
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Om het zinken dak of de mastiek niet te beschadigen wordt
onder de mast een plank gelegd, zoodat de druk over een
grooter oppervlak wordt verdeeld. Twee porceleinen isola
toren in serie of één goede Pyrex-isolator boven aan de
paal zijn voldoende. Teneinde storingen, die in.de buurt
worden opgewekt, als daar zijn het in- en uitschakelen van
lampen, stofzuigers en dergelijke, zoo veel moge lijk buiten
te sluiten, kan men met succes een z.g. afgeschermde invoerkabel gebruiken. Deze be
staat uit een rubber kruis,
waarin door de kern een
koperen ader loopt. Het
kruis is voorts omwikkeld
met een aluminium band,
zoodat het geheel buigzaam
blijft. Men trekt deze kabel
dan ook door tot aan het
toestel, met alleen een on
derbreking voor de buitens
huis aangebrachte aardingsschakelaar of antenne-veiligheid (deze niet achterwe
ge laten!). Echter moet
men er voor zorgen, dat de
omvlechting vóór en achter
deze onderbreking goed
doorverbonden wordt. De
aluminium band wordt nu
aan de aardverbinding ge
legd, anders werkt zij niet
Fig. 2.
als afscherming; door den
grooten afstand van de koperen kern tot de omvlechting blijft
de capaciteit van de kabel klein. Deze afgeschermde invoer,
in fig. 2 geteekend loopend van even boven de dakgoot af,
belemmert de ontvangst heelemaal niet en biedt een gun
stige verhouding tusschen het ontvangen signaal en de sto
ring. Het is misschien goed er nog de aandacht op te ves
tigen, dat deze afgeschermde invoer geen vermindering van
atmosferische storingen kan geven.
De aardverbinding is een metalen verbinding tusschen het
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toestel en een in den grond geslagen pijp. Zeer goed als aardverbinding werkt de waterleiding of, indien die niet aanwezig
is, een pompbuis. De draad wordt hieraan bevestigd door
hem te soldeeren aan een om de buis geslagen koperen
strip. De verbindingsplaatsen moeten eerst goed schoongekrabd en geschuurd worden; men bedekke daarna strip en
naden met een laag verf, die de lucht afsluit en het goede
contact bewaart.
De aardverbinding, wanneer deze tevens dienst doet als
aardverbinding achter den bliksemafleider of aardingsschakelaar, make men van koperdraad met een doorsnede van
ca. 6 mm2.
III. DE ONDERDEELEN VOOR EEN
OMROEPONTVANGER.
Wanneer men een omroepontvanger wil bouwen, dan dienen
allereerst de verschillende onderdeden de revue te passeeren
en zal iets worden verteld omtrent hun werking.
De tijd is voorbij, waarin de amateurs hun spoelen, lekweerstanden, lampvoetjes, transformatoren en wat niet al zelf
maakten. Kon men hiermede vroeger volstaan, de hooge
kwaliteit, veelal verkregen door toepassing van speciale ma
terialen, en de gelijkheid, waaraan de onderdeden thans
moeten voldoen, sluit dit zelf vervaardigen practisch uit.
Wanneer hier verder in dit boekje wordt verwezen naar een
onderdeel, voorzien van een nummer of een letter, dan heeft
dit betrekking op een nummer of letter uit fig. 7, het schema
van de verbindingen van onzen omroepont vanger.
Het spreekt van zelf, dat wij hier een omroeptoestel bespre
ken, dat geheel wordt gevoed uit het plaatselijk electriciteitsnet, dat in verreweg de meeste gevallen een wisselstroomnet is. Voor een gelijkstroomnet is dit toestel dus
niet geschikt.
In de eerste plaats willen wij wat zeggen omtrent de lampen.
Deze lampen worden in schema’s altijd aangeduid zooals
is aangegeven in fig. 3a en 3b.
Ons toestel zal worden uitgerust met drie lampen. Deze
versterken tegenwoordig voor een eenvoudigen ontvanger
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genoeg om bij een voldoende selectiviteit een behoorlijk
ge luidsvolume bij een goede kwaliteit te produceeren.
In zoo’n lamp bevindt zich in het midden een wit staafje
(zie fig. 4) dat tot gloeien wordt gebracht door een electrischen stroom te laten loopen door een binnen in dit staafje
aangebrachten draad. Deze verwarmingsstroom is wissel
stroom, die door een transformator van de wisselspanning
van het electriciteitsnet op 4 volt, (de genormaliseerde
spanning voor vrijwel alle radiolampen) wordt getransfor
meerd. Dit staafje duidt men
met den naam katode aan
en omdat dit door een afzon
1
derlijken stroom wordt ver
hit, spreekt men van een
AA
AA
indirect verhitte katode, in
tegenstelling met een direct
verhitte katode, wanneer de
draad waar de wisselstroom
door vloeit, zelf als katode
dienst doet. Om dit staafje
heeft men een aantal spira
len aangebracht, „roosters
genoemd. Soms bevinden
zich om deze katode wel
zes roosters. De taak van
deze roosters te beschrijven
heeft geen zin. Het zij genoeg,
O
dat men door plaats en vorm
(soms wordt een rooster een
b
Fig. 3
heele kooi, waarvan men
nauwelijks door de tralies heen kan kijken) allerlei eigenschap
pen aan de lampen kan geven. Ten slotte brengt men om al
deze roosters de „plaat" aan. Deze was vroeger meestal uitge
voerd als een massief scherm, doch tegenwoordig veelal als
een fijnmazig cylindertje (zie fig. 4). Enkele roosters zijn nu
öf in het inwendige van de lamp met elkander verbonden, öf
met een van de pootjes van het voetje. Deze lampvoetjes
hebben genormaliseerde afmetingen en men heeft een vaste
wijze van verbinding met de lampdeelen aangehouden. In
fig. 3a zijn de verbindingen van een normale vijfpens lamp-

A

y y
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voet aangegeven bij een lamp met een indirect verhitte
katode; in fig. 3b bij een lamp met een direct verhitte
katode. Wanneer het een hoogfrequent versterkerlamp be
treft vindt men op den top van de lamp een hoedje, met
schroefklemmetje, dat de verbinding vormt met de anode.
De lamp Lj heeft nu de taak, de spanningen, die aan den
condensator van den afstemkring S2-S3-C2 ontstaan (het roos
ter is met de vaststaande platen, de katode via C3 met de
draaibare platen verbonden en de spanningen aan de con
densator liggen
dus ook aan het
rooster en de ka
tode van de lamp)
.
te
versterken.
. I
Deze spanningen
;L..;5
**
! M
hebben de hooge
frequentie van de
f/
te ontvangen golf 1,
X
en Lx wordt dan
ook een hoogfrequent versterker- V.1
1 •J
lamp genoemd.
De door Lx versterkte spannin9
gen komen aan
Lo, die evenwel
•y
een andere funcrjmat v
tie vervult. Het
is de z.g. ,,deFig. 4tectorlamp", de
lamp, die de hoogfrequente electrische trillingen omzet in
electrische trillingen van lage frequentie, die dooreen telefoon
of luidspreker loopend, deze geluid zullen doen geven. Om
echter als zoodanig te werken moet de lamp over een kleinen
condensator worden aangesloten en moet een hooge weer
stand worden aangebracht tusschen het rooster en de katode.
De lamp L3 dient uitsluitend om de stroomen van lage fre
quentie — we zullen voortaan deze stroomen, omdat ze het
over te brengen geluid in een daartoe geschikt toestel als
telefoon of luidspreker kunnen opwekken, spreekstroomen

1/ i

*:■

II

noemen — te versterken, teneinde den luidspreker behoorlijk
te doen functionneeren.
Behalve de ontvanglampen moeten we nog een gelijkrichterlamp gebruiken. Deze lamp heeft alleen maar een katode
al of niet indirect verhit, maar in ieder geval verbonden
met de gloeistroompennen en een plaat en heeft de eigen
schap, slechts in één richting de aangelegde wisselspanning
door te laten n.1. als de plaat -f t.o.v. de katode is. Er
ontstaan dus een reeks stroomstooten naar één richting.
Deze worden als het ware opgezameld in den eersten afvlakcondensator C14. Bij een wisselspanning van 50 perioden
per seconde krijgt men ook 50 stroomstootjes per seconde.
Door een tweede gelijkrichterlamp, aangesloten op een andere
transformatorwikkeling en zoodanig geschakeld, dat deze
gelijkrichter stroom doorlaat als de eerste lamp is geblok
keerd, krijgt men gedurende een heele periode twee stroom
stootjes in den condensator: één van de eene en één van de
andere lamp. Nu combineert men meestal de beide gelijkrichterlampen tot één z.g. dubbele gelijkrichterlamp.
De transformator moet dan twee hoogspanningswikkelingen
bezitten, die op één punt aan elkander worden gelegd, en
waarvoor dan ook maar één klem is aangebracht. Men moet
niet uit het oog verliezen, dat deze beide transformatorwikkelingen zoo zijn geschakeld, dat de spanningen bij elkander
worden opgeteld, zoodat tusschen de klemmetjes, die ver
bonden worden met de platen van de gelijkrichterlamp een
heel hooge spanning komt te staan, die ca. 500 volt bedraagt
en bij gelijktijdige aanraking van de beide klemmetjes levens
gevaarlijk is. Men werke dus niet aan een aan het net aange
sloten toestel!!
Doordat men aan de lampen zoo zeer verschillende eigen
schappen heeft gegeven, kan men hen in een toestel niet
onderling verwisselen. In een tabel onder de schema’s is
dan ook aangegeven, welke lamptypen men van de verschil
lende fabrikaten moet gebruiken op de desbetreffende plaats
in het ontvangtoestel. De lezer houde zich bij de opgegeven
typen en mochten deze op den duur niet meer verkrijgbaar
zijn, doordat zij door een ander type werden vervangen, de
fabrikant zal U dan gaarne mededeelen, welk type hen heeft
vervangen. Maar ga niet zelf lukraak een lamp kiezen; de
12

catalogus van de firma Philips, die dit jaar is uitgekomen,
bevat niet minder dan 109 typen ontvang- en gelijkrichterlampen !
In de tabellen bij fig. 7 en lig. 11 zijn de lampen genoemd,
die voor ons toestel in aanmerking komen. Daarbij zijn
gescheiden genoemd tetroden en pentoden. De laatste zijn iets
moderner en hebben een rooster méér dan de eerste. Bij de
Tungsram lampen, die afgebeeld zijn in fig. 5, fig. 17 en fig. 19,
is dit rooster uitgevoerd aan een extra klemmetje, op
zij van de lamphuls. Dit klemmetje moet normaal verbonden
worden met de katode; bij de andere pentoden is deze ver
binding al in het inwendige van de lamp tot stand gebracht.
De uitvoering van dit extra rooster aan een afzonderlijk
klemmetje opent de mogelijkheid tot allerhande experi
menten, waarbij wij willen noemen de mogelijkheid van
compensatie van de geluidssterkte, wanneer die vermindert
door verzwakking van het aankomende signaal ten gevolge
van sluiering. De behandeling hiervan valt echter buiten
het bestek van dit boekje.
Na de lampen moeten wij even spreken over de spoelen.
Deze spoelen zijn noodig om met de hierna te bespreken
condensatoren tesamen een trillingskring voor electrische
stroomen te vormen. Het hangt nu heel erg van de kwaliteit
van de spoelen af of we scherp kunnen afstemmen, m.a.w.
of we de verschillende stations afzonderlijk kunnen ontvan
gen dan wel of we er twee of drie door elkander hooren. En
de kwalitiet wordt weer bepaald door het soort draad, de
isolatie hiervan en het isolatiemateriaal van de buis, waarop
het is gewikkeld. Vele fabrieken beijveren zich tegenwoordig
om spoelen te maken van zoo hoog mogelijke kwaliteit. Om
de spoel dient men een koperen bus aan te brengen, om alle
invloeden, die van buiten af op de spoel of van de spoel op
andere toesteldeelen zouden kunnen werken, op te heffen.
Men is er ook in geslaagd een zeer kleine spoel te maken, die
gelegd is op een ijzeren kern. Deze kern bestaat niet uit
gewoon ijzerblik, zooals in transformatoren gebruikt wordt,
maar uit zeer fijn verdeeld ijzer, gebakken in een soort
isolatiemateriaal. De ijzerkern omgeeft de geheele spoel,
waardoor een goede afscherming tegen ongewenschte invloe
den van buiten is verkregen. Twee van zulke ijzerkern-spoel13

stellen gebruiken wij in ons toestel ook, omdat zij zoo weinig
ruimte innemen. In fig. 5 hetwelk een afbeelding van het

F'g- 5
Aan dc voorzijde van het toestel ziet men links de tcrugkoppcl-condcnsator,
in het midden dc dubbele, voor hoogfrequentstroomen vcrlicsvrije amcnict
schakelaar en rechts den rcgclwccrstand met ingebouwden hoofdschakelaar. Daar
boven zijn de Ferrocart ijzcrkcrnspoclcn aangebracht. Voorts ziet men diverse
lampvoctcn, dc papicrcondcnsatorcn en weerstanden. In het midden achteraan
bevinden zich dc ondereinden van de clcctrolytischc condensatoren. Rechts hier
van is in het aluminium frame een opening gezaagd, waardoor de klemmen van
dc vocdingscombinatic steken. Geheel rechts achteraan in het chassis zijn dc
aansluitpcnncn voor dc voeding zichtbaar.

toestel is, gezien van de onderzijde, ziet men de beide
spoelen duidelijk; deze zijn van het fabrikaat Ferrocart,
waarbij de korte en de lange golfspoel ook nog afzonderlijk
14

zijn gehouden en samen op één voetplaatje zijn opgesteld.
Wie evenwel de meer ruimte innemende luchtspoelen wil
gebruiken, vindt hiervoor naast de afstemcondensator een
plaatsje.
De meeste spoelen S, S2 S3 en S4 S5 S„ (fig. 7) worden per
stel geleverd en zoo ook onze Ferrocarts. Dit vindt zijn reden
in de omstandigheid, dat S, S2 S3 en S., S5 S0 niet volkomen
aan elkander gelijk zijn. Bij de Ferrocart spoelen geeft men
S, S2 S3 dan ook aan met een in het voetje geperste P (= Pri
mair) en S.j S5 Sc met een S (= Secundair). S, wordt aange
sloten tusschen antenne en aarde (eigenlijk aftakking op
S3). De in deze spoel loopende hoogfrequentstroomen doen
in S2 en S3 kleine spanningen ontstaan. S, vormt dus met
S2 en S3 een transformatortje. Zoo is het ook gesteld met
S4 S5 S0.
De verschillen, die tusschen de spoelstellen P en S bestaan,
berusten in hoofdzaak op kleine verschillen in windingstallen
van de spoelen S, en S4 en een iets andere schakeling. Door
een schakelaar wordt een gedeelte van de spoelstellen buiten
werking gesteld, waardoor men van het gebied der lange
omroepgolven in dat der korte omschakelt.
Behalve de afstemspoelen gebruiken we in het toestel nog
een paar z.g. smoorspoelen (Hf, en Hf2). Deze bestaan uit
een kern, waarop zeer veel windingen dun draad zijn gelegd
en die daardoor de eigenschap hebben om stroomen van
hooge frequentie moeilijk of niet door te laten en die dus
blokkeert. De door ons gebruikte smoorspoelen zijn in me
talen huisjes opgesloten, teneinde te voorkomen, dat zij
invloed zouden uitoefenen op andere toesteldeelen. Een
dezer spoelen is in fig. 6 duidelijk te zien.
De afstemspoelen vormen een onafscheidelijk geheel met de
afstemcondensatoren, want deze samen vormen de trillingskring voor de hoogfrequente stroompjes. Door de platen van
dezen condensator meer of minder tusschen elkander te
draaien verandert men de waarde van de ,,capaciteit". De
grootte van een spoel en de capaciteit van den condensator
bepaalt het aantal malen, dat er een electrische slingering
per seconde zal optreden, m.a.w. de golflengte waarop is
afgestemd. Bij een groote capaciteit is het aantal slingeringen
minder dan bij een kleine waarde of anders gezegd, bij een
15
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groote capaciteit is de golflengte waarop de kring is afge
stemd grooter dan bij een kleine capaciteit. In ons toestel,
waar twee spoelen worden gebruikt, zijn ook twee variabele
condensatoren toegepast. De draaibare platen hiervan heeft

Het omrocpontvangtocstcl van boven gezien. Op den voorgrond staat de vocdingscombinatic, daarachter de clcctrolytischc condensatoren, dan de uitgangssmoorspocl en tenslotte de cindlamp. Van de beide pcntodc-lampcn is de voorste
de hoogfrequent vcrsterkcrlamp, met aan de top het koppclcondcnsatortjc, de
achterste de dctcctorlamp. Tusschcn beide in staat de gclijkrichtcrlamp. De afgcbccldc lampen zijn alle van het fabrikaat Tungsram. De tweevoudige Polarafstcmcondcnsator staat in het midden aan de voorzijde.

men op één as bevestigd teneinde de capaciteit van beide
condensatoren gelijktijdig en bij beide condensatoren in
gelijke mate te laten veranderen. Er moeten evenwel speciale
maatregelen worden genomen om de afgestemde kringen
16

precies gelijk te maken. Daartoe zijn aan de door ons ge
bruikte condensator, fabrikaat Polar type ,,Uniknob” een
tweetal heel kleine hulpcondensatortjes aangebracht, waar
van er één aan de voorzijde bedienbaar is. De groote regelknop bestaat n.1. uit twee deelen. Met het kleinste knopje
regelt men het hulpcondensatortje. Het tweede hulpcondensatortje wordt bijgeregeld door een schroef, die slechts met
een schroevendraaier en bij geopend toestel bereikbaar is.
Deze extra condensatortjes worden aangeduid met den naam
trimmer". Zij dienen om kleine capaciteitsverschillen
tusschen draden van verschillende lengte, die naar de spoelen
en naar de lampen voeren, op te heffen. De grootte van
iederen afstemcondensator bedraagt ca. 500 jujuF. (1 micromicro Farad, ook geschreven 1 jujuF is ongeveer gelijk aan
1 cm en men geeft de condensatorgrootte ook wel eens aan
als 500 cm. Men haalt deze grootheden zeer veel door elkan
der. Het zou hetzelfde zijn, wanneer men sprak van een
prijs van 2 belga en 3 stuiver; de belga behoort tot een ander
muntstelsel als de stuiver maar men kan de waarde in een
der beide stelsels omrekenen.) Voorts valt bij dezen
dubbelen condensator nog te vermelden, dat ieder deel be
schikt over twee aansluitgelegenheden: een lipje links, waar
voor de beschermkap over de beide condensatoren van een
passende uitsparing is voorzien en een aansluitlipje aan de
onderzijde, waarvoor een gat in het chassis moet worden
geboord om het te bereiken.
Van de draaibare platen van deze condensatoren zijn de bui
tenste ingezaagd en iets verbogen. Dit heeft ten doel om
kleine capaciteitsverschillen tusschen de condensatoren on
derling bij verschillende standen van de draaibare platen
te vereffenen. Deze kleine verschillen kunnen ook bij de
meest nauwkeurige fabrikage voorkomen. Man mag dan ook
volstrekt niet meer aan deze platen gaan buigen, omdat dan
de in de fabriek met meetinstrumenten gelijkgestelde capa
citeit wordt verstoord.
Een tweede condensator, die de aandacht vraagt, is de terugkoppelcondensator. Deze heeft twee vaststaande platenstellen
en één draaibaar stel. Een dergelijken condensator noemt men
een differentiaalcondensator. De isolatie tusschen de platen
bestaat uit bakelietpapier. De losse platen staan in de uiter2 Weten en Kunnen. No. 70
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ste standen tusschen het eene of tusschen
het andere stel vaste platen, in een tusschenstand gedeeltelijk tusschen het eene
en gedeeltelijk tusschen het andere stel.
Achter de detectorlamp treft men nog hoog
frequente stroomen aan, die, mits op een
geschikte wijze door S„ gezonden, zoodanig
op S5 en S0 kunnen inwerken, dat het signaal
wordt versterkt. Men noemt dit ,,terugkop
pelen". Teneinde deze terugwerking goed
in de hand te hebben bedient men zich
van dezen differentiaalcondensator. Staan
de draaibare platen, die met de detectorlamp
zijn verbonden, geheel tusschen het vaste
stel platen, dat rechtstreeks met aarde (katode v. d. detectorlamp) is verbonden, dan
koppelt men niet terug. Draait men de
losse platen tusschen het vaste stel, dat via
S., met aarde is verbonden, dan loopen alle
wisselstroompjes door S., en werken terug
op S5 en Sc. In een tusschenstand regelt
men de sterkte van den stroom door S4 en
die, welke rechtstreeks naar aarde loopt en
dus de mate van terugkoppeling. De waarde
van den terugkoppelcondensator bedraagt ca.
0,00015 /xF. Niet altijd gebruikt men voor
de terugkoppeling een different iaalconden
sator. In vele gevallen legt men een vaste
condensator van 200 jxfx F tusschen detectoranode en aarde en gebruikt als terugkop
pelcondensator een (met pertinax geïsoleer
de) gewone draaicondensator van 250 [XfxF.
Wanneer men de terugkoppeling steeds ster
ker maakt, wordt het geluid eerst hol, en
Saa* vervolgens in iets onverstaanbaars over,
meestal vergezeld van een fluittoon. Dan is
de terugwerking zóó sterk, dat hierdoor een
electrische trilling wordt onderhouden: de
jamp ^genereert", hetgeen men zooveel
mogelijk dient te voorkomen.
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Aangezien de weerstand, die een condensator aan wissel
stroom biedt grooter wordt naarmate de frequentie lager
wordt, behoeft men niet bevreesd te zijn dat de spreekstroomen, die ook wisselstroomen zijn, afvloeien, daar hun fre
quentie veel en veel lager is en de condensator hiervoor een
aanzienlijken weerstand vertegenwoordigt.
Behalve de draaicondensatoren hebben we in het toestel
nog een paar groote „papiercondensatoren", (bestaande uit
bladtin, gewikkeld tusschen lagen geprepareerd papier, van
daar de naam)noodig, die gebruikt worden voor de afvlakking en ontkoppeling van verschillende spanningen aan diver
se lampdeelen. (C4 C9 C10 C12 C13.) Dit ,,ontkoppelen" is ook
weer het doorlaten van eventueel aanwezige hoogfrequente
wisselstroomen naar aarde, zoodat ze niet andere toesteldeelen binnendringen. De in fig. 5 afgebeelde condensatoren
zijn alle van het fabrikaat T.C.C. De papiercondensatoren
worden duurder naarmate ze worden gebruikt voor hoogere
spanningen. Wij kiezen dus de condensatoren in overeen
stemming met de spanning, waarop ze worden aangesloten.
Op de T.C.C. condensatoren is aangegeven, voor welke bedrijfsspanning ze zijn gemaakt, hetgeen een doeltreffende op
gave is. Veelal vindt men echter aangegeven b.v. ,,500 volt
of ,,1000 volt' ’. Dat wil dan zeggen dat deze spanning de proefspanning in de fabriek is geweest en op deze spanning kan
men den condendator niet gedurende langen tijd aansluiten
zonder dat hij doorslaat. De bedrijfsspanning bedraagt ca.
113 deel van de proefspanning. En behalve deze papiercondensatoren gebruiken we nog twee electrolytische conden
satoren voor de afvlakking van de gelijkspanning van 250
volt na de gelijkrichitng door de gelijkrichterlamp. (Cu en
C15.) De electrolytische condensatoren zijn ook van het
fabrikaat T.C.C. Deze condensatoren zijn eigenlijk geen con
densatoren in den waren zin van het woord. Het zijn veel
meer kleine batterijen, die telkens even worden opgeladen,
en die hun lading gedurende een kort oogenblik kunnen
afgeven, maar dan ook uitgeput zijn. Bij een goede afvlakinrichting moet de condensator zoo groot zijn, dat de af te geven
lading aan het ontvangtoestel zóó klein is t.o.v. den geheelen
voorraad, dat de spanning niet noemenswaardig daalt. De
electrolytische condensatoren hebben in een klein volume
> 9
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een groote lading en zijn derhalve als afvlakcondensatoren
zeer geschikt.
Als laatste condensator moet nog even C5 worden genoemd.
Dit is een uiterst klein condensatortje en men kan hiervoor
een bijna geheel losgedraaide trimmercondensator toepassen
of een klein condensatortje van 15 jujuF, dat de firma Schaaper in den handel brengt.
Het koppelelement tusschen den detector en de eind lamp
wordt gevormd door een tweetal weerstanden R7 en R8,
tesamen met een condensator van ca. 20.000 jujuF.
R7 is een weerstand, die, wanneer men hem een waarde
geeft van 100.000 ohm, in practisch alle gevallen zal vol
doen. De waarde van den weerstand Rs mag men niet te
hoog opvoeren in verband met de mogelijkheid van het ont
staan van roosterstroom uit de eindlamp. Deze stroomen
zouden tot gevolg hebben, dat de negatieve roosterspanning,
die men aan de eindlamp aanlegt, vermindert. Dit heeft
een toename van den anodestroom ten gevolge. Hierdoor
wordt de eindlamp verder verhit, waardoor deze rooster
stroom wéér zou toenemen enz. Het gevolg is een
defect raken van de eindlamp. Liefst moet men met dezen
weerstand niet gaan boven een waarde van 500.000 ohm.
In bijna alle gevallen sluit men den luidspreker aan de
eindlamp aan over een kleinen transformator. Deze trans
formator voert dan in de primaire wikkeling ook den gelijk
stroom, die de eindlamp in den ruststand opneemt. Daar
door treedt een vóórmagnetisatie door gelijkstroom van de
transformatorkern op, die de kwaliteit van de weergave
ernstig kan schaden. Men doet dan ook beter, maar het is
dus niet strikt noodzakelijk, de gecombineerde werking van
dezen transformator als smoorspoel en als werkelijke trans
formator te scheiden en een smoorspoel met afzonderlijken
transformator, gevoed over een condensator, te gebruiken.
In ons toestel wordt dan ook een smoorspoel van 50 Henry
bij een stroom doorgang van 50 mA toegepast. Men ziet deze
smoorspoel, fabrikaat-Besra, tusschen de eindlamp en de
electrolytische condensatoren opgesteld. Zij bezit een luchtspleet in het magnetische circuit, teneinde te voorkomen
dat bij sterke gelijkstroomen een verzadiging van het ijzer
optreedt. Om deze luchtspleet treft men een betrekkelijk
22
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sterk magnetisch veld aan, dai men het beste keert naar
de buitenzijde van het toestel. Laat men de smoorspoel ver
vallen (en dan vervalt ook de uitgangscondensator CX2) dan
wordt de luidspreker aangesloten tusschen de plaat van de
eindlamp en + 250 volt van het voedingsapparaat, dus in
de plaats van de smoorspoel Spx.
De smoorspoel biedt bovendien nog het voordeel, dat men
niet bij ongeluk de verbinding met de plaat van de eindlamp
kan verbreken, waardoor het schermrooster van deze lamp
een te grooten stroom zou moeten voeren, hetgeen een defectraken van de lamp tengevolge zou hebben.
Nu zullen wij nog even moeten stilstaan bij de transforma
tor, die de netspanning transformeert op de spanning voor
de gloeidraden der katoden en voor de spanningen van de
gelijkrichterlamp L.,. De transformator en de afvlaksmoorspoel bouwt men doorgaans samen tot één geheel, de voedingscombinatie, die hierboven al eens is genoemd.
In liet toestel is een combinatie van het fabrikaat Besra
(zie fig. 6) toegepast. Deze combinatie bezit om de primaire
wikkeling, die uit het net wordt gevoed, een scherm, dat
met het chassis, dus aarde, is verbonden. Hierdoor kunnen
storingen, die eventueel uit het net zouden komen, niet in
het toestel doordringen.
De transformator is primair geschikt voor een netspanning
van 220 als wel voor een spanning van 125 volt zoodat voor
het wijzigen van de spanning alleen maar de aansluiting van
één klemmetje behoeft te worden omgezet. Hij bevat voorts
een wikkeling van 4 volt, met een midden-aftakking, waar
aan men die wikkeling aan aarde kan verbinden. Voorts is
er een dubbele wikkeling, dus voor een spanning van 2 X 250
volt, aangebracht voorde voeding van de platen van een dub
bele gelijkrichterlamp. Ten slotte treft men nog een wikke
ling van 4 volt aan voor de voeding van den gloeidraad
van de gelijkrichterlamp. Deze voeding kan niet geschieden
van de gloeistroomwikkeling van de ontvanglampen, daar
de gloeidraad (katode) van de gelijkrichterlamp juist de po
sitieve pool van de gelijkspanning vormt. In het inwendige
van den transformator heeft men reeds een verbinding tus
schen de smoorspoel en de gloeistroomwikkeling van de
gelijkrichterlamp tot stand gebracht, zoodat men voor gloei23

spanning en smoorspoel tesamen maar 3 klemmetjes aan
treft. De electrolytische condensatoren C14 en C15 behoeven
nu nog maar met hun -f- klemmen aan de aansluitklemmen
van de smoorspoel te worden gelegd en de voedingscombinatie met afvlakinrichting is gereed.
Het gemeenschappelijke punt van de beide hoogspanningswikkelingen vormt de negatieve pool van de gelijkspanning
en wordt aan aarde gelegd; de uiteinden van deze wikke
lingen verbindt men ieder met een der beide platen van
de gelijkrichterlamp.
Tot slot blijven nog enkele kleinigheden over. Zoo de com
binatie van de weerstanden Rj R2 R3 R4. Deze combinatie
levert de spanning voor het schermrooster van de eerste
versterkerlamp, die ca. 100 volt moet bedragen. Deze span
ning wordt afgetakt tusschen de weerstanden R3 en R.,. R«
is een regelweerstand en dient voor het geven van een nega
tieve roosterspanning aan de eerste lamp, waarmede de
sterkte van de ontvangst wordt geregeld. Deze negatieve
spanning wordt bepaald als de spanning, die het rooster
heeft t.o.v. de katode. Men kan nu echter ook het rooster
op aardspanning laten staan (het is over de afstemspoel
verbonden met aarde) en aan de katode een positieve span
ning geven. Dit wordt dan ook doorgaans toegepast, waartoe
men de spanningsdeeler R4 R2 R3 R., maakt. Staat het con
tact dicht bij R3, dan geeft men de meeste positieve span
ning aan de katode, staat het dicht bij Rj, dan geeft men de
minste positieve spanning. De weerstand Rj is alleen maar
aangebracht om te voorkomen, dat men heelemaal geen
weerstand meer in de keten zou laten en de roosterspanning
gelijk aan de katodespanning zou worden, waardoor men
vervorming bij de ontvangst zou kunnen krijgen. De weer
stand R2 bedraagt ca. 200 ohm.
R2 heeft voorts nog een bijzondere uitvoering. Hij is zoo
gemaakt, dat men bij een kleine draaiing in het begin, d.i.
als het knopje geheel naar links is gedraaid, veel grooter
weerstandsverandering krijgt dan bij een gelijke draaiing aan
het eind. Dit voert men zoo uit in verband met de eigen
schappen van de lamp Lj. Voor andere doeleinden heeft
men weerstanden, waarbij deze indeeling juist andersom,
doch hier volkomen onbruikbaar is. Men zij dus op zijn hoede.
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In het proeftoestel is een potentiometer van het fabrikaat
Stackpole gebruikt, type CC en heeft een weerstand van
25.000 ohm. Deze weerstand wordt geïmporteerd door het
Ingenieursbureau „Connector” te Amsterdam. Hij bezit
bovendien een aangebouwd schakelaartje, waarmede men
het toestel in en uit kan schakelen. Deze combinatie van
sterkteregeling en schakelaar is zeer practisch, daar men bij
het afschakelen van het toestel eerst de geluidsterkte tot
nul reduceert en vervolgens het toestel uitschakelt.
Voor alle weerstanden tot een waarde van 100.000 ohm kan
men het beste draadgewonden weerstanden nemen, daar de
waarde van den weerstand hiervan niet kan veranderen. Men
kan deze verkrijgen in den vorm van een koordje, waarom
het weerstandsdraad is gewikkeld (weerstandskoord). Dit
koord is gestoken in isolatiekous. Aan ieder eind is een
kabelschoentje geknepen. Deze weerstanden komen in den
handel voor onder den naam van ,,Spaghettiweerstanden”.
De draadgewikkelde weerstanden zijn evenwel betrekkelijk
duur en men heeft gezocht naar andere weerstanden. Tegen
woordig treft men weer siliet weerstanden en koolweerstanden aan. Schrijver heeft enkele van deze weerstanden op
verschillende plaatsen in het proeftoestel gebruikt, die geen
aanleiding tot klachten hebben gegeven. Toch verdient het
aanbeveling om althans voor weerstand R7 altijd een draadgewikkelden weerstand te gebruiken, daar kraak- en ruischvrijheid juist van dezen weerstand van het allergrootste belang is.
Als lampvoetjes kan men ieder goed fabrikaat gebruiken.
Er zij op gewezen, dat er lampvoetjes in den handel worden
gebracht, die gemaakt zijn van materiaal, waarin weinig
electrische verliezen in optreden. (Frequentite). Zij hebben
alléén zin om te worden gebruikt bij de lampen Lj en L«,
de hoogfrequent versterker lamp en de detector lamp. Voor
de eindlamp of de gelijkrichterlamp hebben zij geen doel,
daar hier geen hoogfrequente stroomen loopen.
IV. DE OPBOUW VAN DEN OMROEPONTVANGER.
Wij bouwen ons toestel geheel op een metalen plaat, volgens
de z.g. chassisbouw. Deze methode heeft het groote voordeel,
25

dat alle verbindingen met lampvoetjes, weerstanden, con
densatoren enz. onder de montageplaat kunnen worden ge
houden en de onderdeden als lampen, transformatoren enz.
bovenop worden gemonteerd. De lengte van de meeste ver
bind ingsdraden wordt daardoor ook tot een minimum be
perkt, hetgeen welhaast het grootste voordeel moet worden
genoemd.
Als bouwmateriaal is aluminiumplaat niet te overtreffen.
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Fig. 8

Het is tot een dikte van 1,5 mm tot 2 mm met een groote
hand-blikschaar te knippen en kleine gaatjes laten er zich
gemakkelijk in boren. Groote gaten kan men hierin zagen
met een figuurzaagje; het verdient aanbeveling hiervoor een
fijngetand zaagje te nemen. .
Voor alles verzoeken wij U eens fig. 5 en 6 goed te bekijken.
Deze toch geven het volledige toestel te zien met gemon
teerde condensatoren, lampen enz. Daarin kan men dus goed
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zien, hoe alles ten opzichte van elkander komt te staan.
In fig. 8 zijn de hoofdafmetingen van de chassisplaat en de
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plaats van enkele onderdeden aangegeven. Wat de opening
voor de aansluitklemmen voor de voedingscombinatie be27

treft controleere men of bij de gegeven opstelling de luchtspleet van de smoorspoel aan de buitenzijde van het toestel
valt; indien dit niet het geval is draait men de combinatie
een halven slag, waardoor het vierkante gat evenwel óók iets
van plaats zal moeten veranderen. Ook krijgt men dan een
iets andere opstelling van de aansluitklemmetjes in fig. 9,
doch het zal niet moeilijk zijn om bij de aansluiting met
deze wijziging rekening te houden.
De groote openingen brengt men het gemakkelijkste aan,
zoolang de plaat nog vlak is.
De chassisplaat, uitgezaagd en geboord en verder voorzien
van alle gaatjes voor de bevestigingsboutjes der diverse
onderdeden, wordt nu tot een frame gebogen. Te dien einde
krast men met een scherp en puntig voorwerp in de boven
zijde de lijnen in, die in de teekening met een stippellijn zijn
aangegeven. Vervolgens krast men steeds dieper, totdat de
plaat ca. halverwege is ingekerfd. Om een scherpe tafelrand
kan men nu twee zijden van de plaat zonder meer haaks om
zetten. Grootere moeite veroorzaakt de derde zijde, terwijl
men voor de vierde zijde een flinke bankschroef noodig
heeft.
Zijn de opstaande kanten omgezet en zoo noodig de randen
met een hamer (onder tusschenlegging van een houtje) wat
bijgeklopt, dan worden zij met een hoekstukje, vervaardigd
uit het afval aluminium, aan elkander bevestigd, waardoor
het frame wat meer stevigheid krijgt.
Op het chassis schroeven we nu vast de voedingscombinat ie,
den dubbelen Polar condensator, de Ferrocart spoelen (de spoe
len P, van onderen gezien, rechts de spoelen Slinks) den omschakelaar, den regelweerstand met netschakelaar, den terugkoppelcondensator, alle condensatoren en de uitgangssmoorspoel. Wanneer ergens de kop van een montageboutje uitsteekt en een ander onderdeel, dat er boven geplaatst wordt
in den weg zit, wordt die met het chassis gelijk afgevijld.
Indien men andere spoelen dan de ijzerkernspoelen toepast,
kunnen deze een plaats vinden ter weerszijden van den afstemcondensator.
De aansluiting van de antenne en van den luidspreker
vindt plaats in contactbussen, die in het metaal van
het chassis geïsoleerd zijn aangebracht. Men heeft speciale
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bussen hiervoor, maar kan ook volstaan door normale
bussen een in plaatje pertinax te schroeven en dit aan
het chassis te bevestigen, zoodat de bussen door in het metaal
geboorde gaten steken en hiermede niet in aanraking kunnen
komen. De aard verbinding behoeft men niet te isoleeren.
Men schroeft hiervoor eenvoudig een gewone bus in het
chassis vast, dat nu overal ,,aarde” is en in fig. 7 is voor
gesteld als de dikke aardleiding. Slechts in twee gevallen
kan men van het chassis als stroomvoerenden geleider geen
gebruik maken en wel tusschen de primaire afstemkring en
denprimairen afstemcondensatorende secundaire afstemkring
en den secundairen afstemcondensator. Deze leidingen worden
beide afzonderlijk uitgevoerd, waardoor het uitgesloten is,
dat een koppeling van deze beide afstemkringen over het
chassis plaats zal vinden.
Wanneer men aan vangt met het leggen van de verbindingen,
dan wordt de gloeistroomleiding het allereerst gelegd. Deze
gaat van de transformatorwikkeling, die 4 volt levert en
voorzien is van een middenaftakking, naar de bussen van
de lampfittingen, waarin de gloeistroompennen van de lam
pen worden gestoken. Deze draden worden zooveel mogelijk
om elkander heen geslagen, waardoor ongewenschte invloeden
op andere toesteldeelen wordt vermeden. In het schema van fig. 7
en ook in de werkteekening van fig. 9 zijn deze gloeistroomleid ingen eenvoud ighe idsha 1ve wegge laten; slechts is even met een
paar pijltjes aangegeven, welke draden met elkander worden
verbonden. Zij zijn echter in fig. 5 duidelijk te zien.
Voor de gelijkrichterlamp is een afzonderlijke 4 volts gloeistroomwikkeling aangebracht, die verbonden wordt met de
gloeistroompennen van deze lamp. De ,,rooster” en ,,anode
hiervan (maar zij hééft geen rooster en geen anode als een
ontvanglamp, slechts is deze uitdrukking gebezigd in ver
band met het aangeven van de overeenkomstige pennen bij
deze lampen) worden ieder verbonden met een 250 volts
wikkeling. Het verbindingspunt van deze beide hoogspanningswikkelingen wordt aan het chassis gelegd.
Onze Besra combinatie is zoo uitgevoerd, dat inwendig de
gloeistroomwikkeling van de gelijkrichterlamp reeds met de
smoorspoel is verbonden. Men behoeft dus slechts de smoorspoelklemmen (gemerkt SM) te verbinden met de electro29
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lytische condensatoren. Deze laatste zijn met een schroef
verbinding in het chassis vastgezet; de hulzen van de con
densatoren vormen de negatieve pool hiervan, die dus met
een met het chassis zijn verbonden. Ons voedingsapparaat
is dus nu gereed; de -f pool van C15 is dus het voedingspunt
Van 250 volt gelijkgerichten en daarna afgevlakten gelijk
stroom.
Voor de voeding van het toestel uit het net worden aan de
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achterzijde een paar pennen geïsoleerd in het chassis vast
gezet. Het zijn pennen, zooals tegenwoordig algemeen worden
toegepast voor de aansluiting van electrische toestellen en
zijn in winkels voor electrotechnische materialen te ver
krijgen. De transformator wordt nu hiermede onder tusschenschakeling van den schakelaar in den regelweerstand R2
verbonden.
Bij het maken van de verbindingen met dezen regel weerstand
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moet men even opletten. Wanneer het toestel wordt inge
schakeld, hetgeen men hoort aan het klikje van den scha
kelaar, dan moet het contact staan bij het stripje, dat ver
bonden wordt met R3. Gezien van af de achterzijde, is dat het
1 inker der drie verb ind ingsstripjes. (z ie fig. 5) Het recht.e^stripje
van dezen weerstand moet worden verbonden met den weer
stand Rt. Wij hebben hiervóór reeds verteld, dat de weer
stand van Ro niet gelijkmatig is uitgevoerd, hetgeen in ver
band staat met een meer soepele regeling.
De waarden van de weerstanden Rx R2 R3 en R., zijn zoo
gekozen, dat zij de benoodigde positieve katodespanning
(hetgeen gelijk is aan een gelijke negatieve roosterspanning)
en schermroosterspanning kan worden afgetakt.
De leidingen voor den gloeistroom en de spanningsdeeling
voor het schermrooster van de hoogfrequent versterkerlamp
zijn besproken, zoodat nu de verbindingen, die verder gelegd
moeten worden, langs geloopen zullen worden. Daarbij zal
hier en daar een opmerking worden gemaakt, wanneer er
nog iets bijzonders valt te vermelden.
Van de contactbus, waarin de steker van de antenne wordt
gestoken, gaat men over een condensatortje Q van 50 jlijlïF
naar klem 3 van de primaire afstemspoelen. Het verdient
wel aanbeveling, om hiervoor een afgeschermde leiding, dit
is een leiding, voorzien van een metalen omvlechting, die
aan het chassis wordt verbonden, te nemen. Deze afgescherm
de leiding is in den handel verkrijgbaar, maar men kan die
ook desnoods zelf maken, door om de kous van den draad,
netjes aan elkander aansluitend, windingen dun koperdraad
te leggen. Hiervoor kan men als volgt te werk gaan. Men
neme een recht stuk koperstaaf of ijzerdraad van ca. 30 cm
lengte en 3 mm diameter. Hieromheen legt men 10 windingen
dun draad en steekt dit gedeelte in een boorkop van een
boormachine. Deze laatste zet men in een bankschroef vast
en gaat nu draaien, waarbij het draad op de staaf zal loopen.
De staaf moet aan het einde een beetje worden ondersteund.
Men krijgt op deze wijze een buis, waarin men draad omgeven
door isolatiekous, kan steken.
Van klem 5 (aardkiem) van dit primaire spoelstel loopt een
draad naar de draaibare platen van den condensator C2, de
afstemcondensator en een draad naar den schakelaar Klf die
3i

de omschakeling van korte en lange golf bewerkt. Deze con
densator C2 is de voorste van de beide afstemcondensatoren
en bezit dus de aan de voorzijde bedienbare trimmer. Deze
condensator heeft als chassisverbinding voor den draad van
klem 5 geen speciale gelegenheid; er bevinden zich evenwel
aan de voorzijde van den condensator eenige schroeven, waar
onder men dien draad gemakkelijk kan vastklemmen. Van
klem i van dit spoelstel gaat een draad naar de vaststaande
geïsoleerd opgestelde platen van C2 (onderaansluiting) en
een draad naar het rooster van de eerste versterkerlamp L iDe leiding van klem i naar de vaststaande platen van de
afstemcondensator moet afgeschermd worden.
De katode van Lx wordt verbonden met het verplaatsbare
contact op R2. De condensator C3 dient als ontkoppelcondensator maar tevens als weg voor de hoogfrequent stroomen
door de lamp Ll. In fig. g ziet men dezen condensator dan ook
vlak bij het spoelstel en de lamp opgesteld, zoodat de ver
bind ings leidingen zoo kort mogelijk worden. De condensator
C3 moet een z.g. ,,niet inductieve" condensator zijn. Dit
beteekent, dat het geen condensator is, die gemaakt is door
een paar reepen bladtin in elkander te rollen, maar dat die
bestaat uit parallel liggende blaadjes. De gebruikte T.C.C.
condensator van 0,5
is aldus uitgevoerd.
De spanning voor het schermrooster van lamp Lx bespra
ken we reeds; als ontkoppelcondensator (C.,) kan men een
condensator nemen voor een bedrijfsspanning van 250 volt,
daar deze spanning normaal nooit zal worden bereikt. De
grootte bedraagt 2 juF.
Van de anode-aansluiting op de top van Ll gaat een draad
naar de smoorspoel Hf!, over welke smoorspoel de plaat van
L, wordt gevoed. De koppelcondensator C5 wordt aan de top
vanLj bevestigd; van dezen condensator loopt een afgescherm
de draad naar het linker aansluitlipje van den afstemconden
sator Cc. De condensator C5 en de verbinding met C0 is in
fig. 6 duidelijk te zien.
Van het secundaire spoelstel wordt allereerst een verbind ingsdraad gelegd tusschen de klemmen 3 en 5. Klem 1 en 5 wor
den daarna verbonden met de afstemcondensator Cc de
achterste van het tweetal. Voor de verbinding van klem 1
met de vaststaande platen gebruiken we de mogelijkheid
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van de onderaansluiting, waartoe een gat in het chassis
dient te worden gemaakt, terwijl de aansluiting met de
draaibare platen aan het daartoe aan de achterzijde aange
brachte lipje wordt uitgevoerd. De draad tusschen klem i
en de vaststaande platen moet worden afgeschermd en de
afscherming aan het chassis worden gelegd.
Klem 2 en klem 5 worden voorts verbonden met den schake
laar Kj. Onder tusschenschakeling van een roostercondensator C7 van 25 jlijuF wordt het rooster van de detectorlamp
L2 met klem 1 verbonden en de katode van deze lamp met
klem 5. Voor de werking als detectorlamp is het verder
noodig om het rooster over een grooten weerstand met de
katode te verbinden. De waarde van dien weerstand be
draagt 1 a 2 megohm.
De detector is ook een schermroosterlamp en het schermrooster van deze lamp moet evenals dat van L, een positieve
spanning hebben. Deze kunnen we verkrijgen door een hoogen
weerstand Rc aan te brengen tusschen de -f leiding van het
voedingsapparaat en dit rooster en voorts te ontkoppelen
met een condensator van 2 juF, die ook voor een bedrijfsspanning van 350 volt moet worden genomen, daar deze
spanning kan voorkomen, wanneer de gelijkrichterlamp reeds
werkt vóór dat de detector werkt. De weerstand Rc, waar
mede de juiste roosterspanning wordt ingesteld, heeft een
waarde van ca. 0,5 megohm. Ook kan men hier een soort
gelijke schakeling toepassen als is aangegeven in fig. 11.
R0 krijgt dan een waarde van 75.000 ohm en dient als voorschakelweerstand voor een potentiometer van 25.000 ohm,
die draadgewikkeld moet zijn. De andere klem van den po
tent iometer wordt aan aarde gelegd, terwijl het verplaats
bare contact verbonden wordt met het schermrooster. Door
verplaatsing van dit contact kan de scherm-roosterspanning
worden ingesteld tusschen o en +60 volt. Eenmaal inge
steld behoeft men hieraan niets meer te veranderen.
De top van de detectorlamp wordt verbonden door een af
geschermde leiding met den terugkoppelcondensator en wel
met de draaibare platen (het klemmetje in het midden van
een der rechte zijden vlak onder de chassisplaat). Van de ach
terzijde bezien moet nu het linker klemmetje worden verbon
den met klem 4 van het spoelstel S, terwijl de andereklemvan
3 Weten en Kunnen, No. 70.
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dezen differentiaal condensator rechtstreeks aan klem 5 wordt
gelegd. Van de top van L2 loopt een draad naar de hoogfre
quent-smoorspoel Hf2. Deze draad staat altijd nog onder een
hoogfrequent spanning en het is daarom beter hem nog uit te
voeren als afgeschermde leiding. De hoogfrequentsmoorspoel
Hf* houdt alle hoogfrequente stroomen tegen, die dus nu niet
kunnen doordringen naar de eind lamp.
De detectorlamp wordt behalve over de hoogfrequent smoor
spoel Hf* over een weerstand R7 gevoed. Door dezen weer
stand loopen de spreekstroomen, zoodat aan de einden span
ningen ontstaan, die evenredig zijn met die stroomen.
De koppeling van den weerstand R: in de anodekring van de
detectorlamp met de eindlamp heeft plaats over een kleine
condensator C„. De capaciteit hiervan bedraagt 20.000 juf/F,
terwijl weerstand Rs, die het rooster van L3 op aardpotentiaal
brengt, een weerstand van 0,25—0,5 megohm bezit.
Wij willen nog opmerken, dat er in den handel verkrijgbaar
zijn z.g. fluitfilters. Het zijn combinaties van weerstanden
en condensatoren, waardoor heel hooge fluittonen, die hoor
baar zijn wanneer twee zenders te weinig in golflengte ver
schillen, worden tegengehouden. Deze filters worden ge
schakeld tusschen detector- en eindlamp en de juiste aan
sluiting wordt bij ieder filter duidelijk aangegeven.
De eindlamp L3 is een lamp, die niet is uitgevoerd met een
katode, die indirect wordt verhit. Integendeel, we hebben
hier een katode, die door den gloeidraad zelf wordt gevormd.
Nu moet die gloeidraad op een positieve spanning t.o.v. het
chassis, waarmede het rooster via Rs is verbonden, worden
gebracht om het gewenschte spanningsverschil met het
rooster te verkrijgen. Met dezen gloeidraad gaat de geheele
gloeistroomwikkeling in spanning mee, dus ook de verhittingsdraden in de indirect verhitte katoden. Doch dit hindert
niet, daar de spanning slechts enkele tientallen volt bedraagt.
Om de positieve katodespanning te krijgen wordt het midden
van de gloeistroomwikkeling niet rechtstreeks aan het chassis
verbonden maar over een passenden weerstand. (R zie
lampentabel). Het chassis zelf, dat ziet men uit de schake
ling, is het meest negatieve deel van het voedingsapparaat,
daar het verbindingspunt van de beide hoogspanningswikkelingen hiermede direct is verbonden. De anodestroom van
11
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de eindlamp loopt nu door de beide voedingsdraden van de
katode (gloeidraad) gelijkelijk verdeeld naar het midden van
de gloeistroomwikkeling en verder door den weerstand naar
de negatieve pool van het voedingsapparaat. Aan het weerstandje ontstaat nu een span ningsver lies, dat door juiste
keuze van den weerstand de gewenschte waarde van de ne
gatieve roosterspanning oplevert. Een condensator van 2 jXF
(C10) doet hier als ontkoppelcondensator dienst. De spanning
aan dezen condensator kan nimmer hoog worden en een type
voor een bedrijfsspanning van 250 volt is reeds meer dan
voldoende. Wij willen niet nalaten nog even op te merken,
dat speciaal voor het ontkoppelen van de negatieve rooster
spanning, die meestal in de buurt van 20 volt ligt, ook kleine
electrolytische condensatortjes worden gemaakt, die een
hooge waarde van de capaciteit vertegenwoordigen, maar
dan ook niet op een hoogere spanning dan ca. 30 volt mogen
worden aangesloten. Op iederen condensator is deze maximale
spanning aangegeven. Men moet opletten met de aanslui
ting: de condensatoren zijn net batterijen en men moet de
met -f gemerkte klem verbinden met de middenaftakking
van de gloeistroomwikkeling. Soms ook is deze 4- klem
aangegeven als een roode verbindingsdraad.
De koppeling van de eindlamp met den luidspreker voeren
wij bij voorkeur uit over een smoorspoel en een condensator,
zooals reeds hiervoor is uiteengezet. Laat men de smoorspoel
weg, dan verdient het aanbeveling om inplaats van een papiercondensator voor de ontkoppeling van de negatieve
roosterspanning van L3 een electrolytische condensator te
gebruiken. De condensator Ci2 staat op ongeveer volle
voedingsspanning en hier moet een condensator voor een
bedrijfsspanning van 350 a 400 volt gebruikt worden.
Niet alle eindlampen zijn direct verhit. Men heeft ook in
direct-verhitte eindlampen. Hoe men de eindtrap dan scha
kelt is aangegeven in fig. 11. Het spreekt wel van zelf, dat
de weerstand Rn tusschen het midden van de gloeistroom
wikkeling en het chassis kan komen te vervallen, evenals
de condensator C10. Deze zijn nu opgenomen in de katodeleiding van de eindlamp in fig. 11 R7 en C10.
De condensator C,3 is niet strikt noodzakelijk. Toch verdient
het wel aanbeveling hem aan te brengen (een papiercon3* Weten en Kunnen, No. 70.
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densator van 2 ^F, 350 volt bedrijfsspanning) omdat de
electrolytische condensatoren als ontkoppelcondensatoren
eigenlijk niet zeer geschikt zijn.
Het schakelaartje, I<3, dat het toestel in- en uitschakelt,
is verbonden met of ingebouwd in den weerstand R2, waar
mede de geluidssterkte wordt geregeld. Dit werd reeds eerder
besproken.
Er moet nu nog een opmerking worden gemaakt over fig. 9,
waarin de opstelling van verschillende onderdeden is aan
gegeven, benevens de bedrading van het geheel. Men zal
hierin te vergeefs zoeken naar de vele aardingspunten, die
voorkomen in het principe schema. Toch zijn de aardings
punten natuurlijk aanwezig, want zonder deze zou het toestel
niet kunnen werken. In fig. 9 zijn dan de werkelijke chassisaardingspunten, dat zijn de verbindingen met de schroefjes,
die in het chassis zijn aangebracht, altijd met het doel er
een of ander onderdeel mede vast te zetten, als zwarte
stippen aangegeven.

V. HET TOESTEL VOOR DE ONTVANGST VAN
ULTRA KORTE GOLVEN.
Wij kennen bij de omroepontvangst de lange golf en de korte
golf. Dat is een spraakgebruik om de gebieden van 1000—
2000 m en 200—600 m te onderscheiden. Er zijn evenwel
bij de radiotelegrafie golven in gebruik, die nog veel en veel
langer zijn dan 2000 m (ongeveer het io-voud hiervan),
terwijl het golflengte-gebied zich naar beneden uitstrekt tot
5 m, d.w.z. frequenties tot 60.000.000 per seconde!
Wanneer wij nu spreken over een ontvanger voor ultra-korte
golven dan heeft dat speciaal betrekking op golven tusschen
10 en 100 m.
In dit gebied liggen verschillende rayons, ,,banden” ge
noemd, die bestemd zijn voor het onderlinge verkeer der
radio-amateurs. Men kan dus hen beluisteren alsmede enkele
ultra-korte-golf omroepstations. Evenwel zal men de Nederlandsche U.K.G. omroep voor Indië niet of nauwelijks
hooren, tenzij men in de onmiddellijke nabijheid van den zen
der woont. Een U.K.G. zender heeft n.1. reeds vrij spoedig een
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z.g. doode zone om zich heen, maar wordt op grootere af
standen weer uitstekend hoorbaar.
De moeilijkheden van den U.K.G. ontvanger liggen voorna
melijk hierin, dat de verschillende toesteldeelen zoo gemak
kelijk invloed op elkander uitoefenen, omdat de frequenties
der wisselstroomen zoo hoog zijn. Nu moet men steeds ont
vangen met den detector op het randje van genereeren en
de telegrafie-stations kan men niet anders ontvangen dan
met een genereerende detectorlamp. Het overgaan van niet
genereerenden in genereerenden toestand moet zeer geleide
lijk gaan en wanneer de toesteldeelen onderling elkander
beïnvloeden, kan men dit niet bereiken. Dit soepele gene
reeren is eigen lijk het heele geheim van den ontvanger. Daar
om geldt ook hier, maar in sterkere mate nog dan bij den
omroepontvanger: korte verbindingsleidingen, zoo noodig
leidingen, die tot denzelfden kring behooren naast elkander
leggen teneinde een lus te vermijden (die als spoelwikkeling
werkt). Langs elkander loopende verbindingen hebben wel is
waar een grootere capaciteit ten opzichte van elkander (vor
men dus samen een condensatortje), maar dit is meestal
een condensatortje, parallel geschakeld aan een anderen con
densator. Bij den afstemcondensator heeft dit tot gevolg, dat
de minimaal bereikbare capaciteit, wanneer de platen van
den condensator geheel buiten elkander zijn gedraaid, iets
wordt vergroot, waardoor het golflengte-gebied iets wordt
verkleind, dat met een bepaalde spoel en condensator zou
kunnen worden bestreken, maar dat is dan ook alles.
Onze U.K.G. ontvanger zal een zeer eenvoudige zijn. Een
hoogfrequent versterker lamp, een detector en een eindlamp.
De hoogfrequent versterkerlamp moet een schermrooster of
nog beter een pentode hoogfrequentversterkerlamp zijn, op
dat de genereerende detector niet kan stralen in de antenne.
Dit is een wette lijk voorschrift.
Na de uiteenzettingen in hoofdstuk III behoeven wij niet wéér
alle onderdeden te bespreken. Wij gaan dan over tot de
beschrijving van den ontvanger, en zullen over bijzondere
onderdeden nog zoo noodig een opmerking maken.
De onderdeden van den U.K.G. ontvanger zijn voorzien van
een speciaal isolatie-materiaal, daar de kwestie van het
isolatie-materiaal nog veel en veel belangrijker is dan bij
37
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een omroepontvanger, omdat de frequentie van de wisselstroomen zooveel hooger is.
Het beschreven toestel is samengesteld uit het materiaal van
het Engelsche fabrikaat „Eddystone”, geïmporteerd door
de Gooische Radiohandel te Hilversum. Dat wil niet zeggen
dat er geen andere firma's zijn, die ook goede onderdeden
voor een U.K.G. ontvanger maken, maar het zou ons te ver
voeren 'die hier uitgebreid te behandelen. De genoemde
onderdeden hebben bewezen goed te voldoen.
Het schema van het toestel is aangegeven in fig. xi en dat
van het voedingsapparaat in fig. 18. Ontvanger en voedingsapparaat zijn dus gescheiden. Het brengt n.1. groote moei
lijkheden met zich mede, deze twee tezamen te bouwen.
Het voedingsapparaat moet ook liefst 2 m van den ont
vanger verwijderd worden opgesteld.
De antenne is direct gekoppeld met een hoogfrequentsmoorspoel Hf! en met het rooster van de hoogfrequentversterker
lamp Lj. De aardleiding is aan de andere klem van de smoor39

spoel gelegd en tevens over Rx aan de katode van deze lamp.
De hoogfrequente spanningen, die in* de antenne opgewekt
worden, worden door de lamp verstrekt en er loopen dus
hoogfrequente stroomen in de anodekring van 'L1. Hierin is
nu een spoel S! opgenomen, die wordt gekoppeld met de
detectorspoel S2. De hoogfrequente stroompjes in St worden
door een smoorspoel Hf2 geblokkeerd en worden door een
mica condensatortje C3 van 1000 jujuF naar de katode van
Lx teruggeleid.
Su S2 en ook de achter den detector geschakelde terugkoppelspoelS3zijn spoelen, die tesamen op één spoellichaam zijn
gewikkeld en kant en klaar worden geleverd. Het spoelli
chaam is aan de onderzijde voorzien van 6 pennen, passend
in een daarvoor bestemde spoelvoet met 6 bussen.
De anode van de lamp L, wordt gevoed over de smoorspoel
Hf2 en de spoel Si,* het schermrooster krijgt zijn spanning
overeen in het midden afgetakten weerstand R, van 50.000 ohm
van de aansluiting voor 250 volt uit het voedingsapparaat, ter
wijl een condensator van 2
zorgt voor de ontkoppeling. De
hoogfrequent lamp moet voorts een kleine negatieve roosterspanning hebben, die hier wordt verkregen, door in de katodeleiding een weerstand op te nemen, zoodat de katode ietspostief
wordt t.o.v. het chassis. Deze weerstand heeft een waarde van
ca. 200 ohm dien men ook weer moet ontkoppelen, thans met
een z.g. niet-inductieve condensator, van 0,1 juF, waarvoor
een buiscondensator van T.C.C. uitstekend geschikt is.
De afstemcondensator is een Eddystone „Scientific” van
160
voorzien van een fijnregeling. Deze fijnregeling
moet tenminste een overzettingsverhouding van 1 : 20 heb
ben, anders draait men eenvoudig door de verschillende
stations heen. De roostercondensator C5 heeft een waarde
van ongeveer 25 jujuF en de lekweerstand R3 tusschen rooster
en katode van L2 van 1 megohm. Het schermrooster van de
pentode detectorlamp wordt gevoed vanaf een potentiometer
R4, die wordt aangesloten op een aftakking van den spanningsdeeler in het voedingsapparaat, die ca. 75 volt levert. Deze
potent iometer heeft een waarde van ca. 30.000 ohm en moet
van draad gewikkeld zijn. Het schermrooster komt nu aan
het verplaatsbare contact te liggen, waardoor men een in
stelling kan opzoeken, zoodanig, dat de lamp als detector
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zoo goed en soepel mogelijk werkt. Omdat het draad van een
dergelijken potentiometer uiterst dun is, moet men verder
aan dezen spanningsdeeler niet meer draaien, daar anders
het draad spoedig stuk is en voor een goede ontvangst is
dit voortdurend verplaatsen ook heelemaal niet meer noodig.
Het schermrooster wordt weer ontkoppeld met een conden
sator Cc van 2 ^F, die voor een bedrijfsspanning van 250
volt kan zijn.
De terugkoppelcondensator C8 van Eddystone heeft een in
gebouwde fijnregeling hetgeen ook als noodzakelijk moet
worden beschouwd. Gebruikt men een terugkoppelconden
sator van ander fabrikaat (de waarde hiervan behoeft niet
grooter te zijn dan 200 jlijuF), dan dient men voor de draaiing
van dezen condensator ook een fijnregelknop toe te passen.
Behalve den terugkoppelcondensator moet men nog een con
densator (C7) van 100 fxfxF aanbrengen tusschen de plaat
van de detectorlamp en de katode, daar anders de terug
koppeling nog niet voldoende fijnregelbaar is.
De koppelweerstand in de anodeleiding van den detector R6
heeft een waarde van 100.000 ohm.
In de koppeling van den anodeweerstand van L« en het rooster
van de eind lamp L3 is weer een smoorspoel Hf3 opgenomen,
die moet beletten, dat er hoogfrequente spanningen door
dringen naar de eindlamp en, daar nog eens versterkt, in
het telefoonsnoer belanden. De ontkoppeling van alle toesteldeelen van hoogfrequente spanningen, waar zij niet hooren, kan men controleeren door het telefoonsnoer in de onmiddellijke omgeving van de antenne te brengen bij op het
randje van genereeren ingestelden detector. Blijft deze rustig,
dan is ook alles in orde. De koppelcondensator C0 van de
detectorlamp met de eindlamp heeft een waarde van 20.000
jU'itF, de lekweerstand van het rooster van de eindlamp naar
hét chassis Rc, waardoor het rooster de benoodigde negatieve
roosterspanning wordt toegevoerd, heeft een waarde van
0,5—0,25 megohm.
We zien in dit schema, hoe we moeten handelen om een indi
recte verhitte eindlamp de negatieve roosterspanning te
geven: het gaat precies als bij de hoogfrequent versterkerlamp 1^, door een weerstand R7 in de katodeleiding op te
nemen. De waarde van dezen weerstand is voor de verschil4i

lende eindlampen anders; zij is in de tabel voor de te gebrui
ken lampen achter iedere lamp afzonderlijk opgegeven. De
katode wordt ontkoppeld met een condensator C10 van 2 juF,
die natuurlijk voor een lage bedrijfsspanning kan worden
gekozen.
Omdat meestal met een telefoon wordt geluisterd, is het hier
noodzakelijk de uitgangssmoorspoel aan te brengen, daar
een goede telefoon door den grooten anodestroom van een
eind lamp spoedig bedorven zou kunnen worden.
Het schermrooster van de eindlamp wordt evenals de anode
gevoed met een spanning van 250 volt, geleverd door het
anode voedingsapparaat. Dit schermrooster wordt in den
ontvanger ook weer ontkoppeld met een condensator van
2 ^aF, voor een spanning van 350 volt.
*

* *

Over het voedingsapparaat valt niet zoo heel veel te ver
tellen. Men past in de eerste plaats dubbele gelijkrichting
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toe (zie fig. 12) en even noodzakelijk als dit is een dubbele
afvlakinrichting. Hiervoor heeft men 2 smoorspoelen noodig,
waarvan er één in de positieve en één in de negatieve leiding
van het voedingsapparaat komt te staan. Voorts bezigt men
twee electrolytische condensatoren. Wanneer men dit voe
dingsapparaat ook monteert op een metalen chassis, mag
alleen condensator C17 hierop normaal worden gemonteerd.
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De condensator Cic moet worden geïsoleerd van het chassis
omdat anders de smoorspoel Sp2 kortgesloten zou zijn. Het
is voldoende, wanneer men een ring van dik isolatiepapier
tusschen het metalen huis en het chassis legt. Het huis van
den condensator Clc wordt dan verbonden met het midden van
de spanningswikkeling van de voed ingscomb inat ie en de
smoorspoel Sp2.
Verder verdient het aanbeveling om over de hoogspanningswikkeling van de voed ingscomb inat ie een condensator van
2 x 0,1 juF (C14 en C15) aan te brengen. Hij is niet strikt
noodzakelijk, maar kan soms medewerken tot het ver
minderen van een bromstoring.
Het spreekt vanzelf, dat de gloeistroomwikkeling, ofschoon
we bij voorkeur indirect
verhitte lampen toepas
sen , en dus deze wikke 1 ing
nergens met het eigenlijke
ontvanggedeelte iets heeft
temaken, metdemiddenaftakking aan aarde leg
A
gen. Wil men inplaats
van een indirect verhitte
eindlamp toch een direct
verhitte toepassen, dan
kan die worden gescha
/.717/777
keld, zooals is aangege
Fig. 13.
ven bij den omroepontvanger. Men kan dan misschien nog voordeel hebben van een
aard ing van de gloeistroomwikkeling over een potent iometer
van ca. 30 ohm. Door het contact van den potent iometer
iets buiten den middenstand te plaatsen is het soms mogelijk
een eventueele bromstoring te verminderen. De schakeling
is dan aangegeven in fig. 13.
In het voedingsapparaat is voorts aangebracht een groote
weerstand RSl die van een paar aftakkingen is voorzien.
Deze weerstand heeft een waarde van ca. 30.000 ohm
en is gewikkeld van zeer dun draad op een porceleinen
buis. Losse metalen stripjes kunnen op willekeurige plaatsen
om den weerstand worden geslagen, waardoor men verschil
lende spanningen kan aftakken. Iedere spanning wordt met
43

n_rm_n_r

een condensator van 2 /xF, geschakeld tusschen de aftakking
en den nulleider, ontkoppeld. De in fig. 18 aangegeven span
ning van 200 volt wordt in onzen kortegolfontvanger niet
gebruikt; hier is alleen maar de spanning van 75 volt noodig.
VI. DE OPBOUW VAN DEN ONTVANGER VOOR
ULTRA KORTE GOLVEN.
Evenals den ontvanger voor de omroepgolven bouwen wij
den ontvanger voor ultra-korte golven op een metalen chassis.
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Daardoor is men weer in staat om de verbindingsleidingen
tusschen verschillende onderdeden, voor zoover dit van be
lang is, zoo kort mogelijk te maken.
In fig. 14 is een schets gegeven van de chassisplaat. De ran
den, waarom de zijwanden worden omgebogen, zijn hierin
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evenals in fig. 8 met een stippellijn aangegeven; hierover
wordt dus de plaat aan de bovenzijde halverwege ingekerfd,
waarna het ombuigen zonder moeite kan geschieden.
Eerst boort men in de plaat gaten voor het monteeren van
de spoelvoeten, de lampvoeten en de — al of niet geïsoleerde
— contactbussen. Voorts dient een opening te worden ge
maakt voor het plaatje pertinax met de spoelbussen voor
de aansluitingen met het voedingsapparaat. Men kan hier
voor natuurlijk evengoed geïsoleerde bussen gebruiken, in
welk geval het plaatje pertinax komt te vervallen en vier
gaten voor geïsoleerde bussen worden aangebracht. Opge
merkt moet worden, dat de bus, waarin de aard leiding wordt
gestoken, niet geïsoleerd mag zijn van het chassis, maar dat
dit een normale bus is, die in het metaal van het chassis
wordt vast gezet, zoodat het geheele chassis als aarde is te
beschouwen. Zoo is het ook gesteld met de bus voor de aan
sluiting van de aard leiding van het voedingsapparaat.
In de voorzijde van het chassis boort men voorts een paar
gaten voor het bevestigen van de afstem- en terugkoppelcondensator. Deze condensatoren komen dus onder het
chassis te liggen. Voorts worden gaatjes geboord voor de
bevestiging van condensatoren, smoorspoel enz. De plaats
hiervan kan men zien in de verschillende teekeningen en
de foto’s. Zij zijn in de schets van het chassis niet opgenomen
omdat deze plaats eenigermate afhankelijk is van het ge
bruikte materiaal en de afteekening hiervan niet de minste
moeilijkheden kan op leveren. De uitgangs-smoorspoel komt
dus boven op de chassisplaat te staan, evenals twee hoog
frequent smoorspoelen Hfx en Hf3; de condensatoren, de
smoorspoel Hf2 en één lamp bevinden zich aan de onderzijde.
In fig. 15 en 16, die een werkteekening van het toestel zijn,
kan men nog eens nagaan, hoe de verbindingen precies moeten
worden gelegd.
In fig. 15 is het strookje pertinax met de aansluitbussen
voor het voedingsapparaat terzijde en neergeslagen geteekend, daar anders de verbindingen niet goed zijn te zien.
Evenzoo is de spoelvoet van Lj van terzijde geteekend, daar
het anders niet moge lijk was de verbindingen duidelijk aan
te geven. Deze lampvoet van 1^ is een gewone 5-pens lampvoet voor bodemmontage. Links hiervan is de antenne aan45
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met de gloeistroomleidingen te leggen;
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voor zoover dit
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platen van den afstemcondensator en spoeleinde iets langs een
omweg geteekend om deze leiding iets beter te doen uitko
men. In werkelijkheid is deze leiding een bijna rechte ver
binding tusschen den spoelvoet en de katode van L2. De eene
zijde van de vaststaande platen van den afstemcondensator is
verbonden met den spoelvoet, de andere zijde over den conden
sator C5 met het rooster van L2.
De smoorspoel Hf! wordt met antenne en aarde verbonden;
van de doorvoeringen door het chassis moet in ieder geval
de antenneverbinding worden geïsoleerd. Zeer practisch hier
voor zijn de doorvoeringen van Dralowid, die bestaan uit
een tulle van
porcelein, die
door een veerende metalen
ring op haar
plaats wordt
gehouden. Ver
volgens brengt
men den weer
stand Rx tus
schen de ka
tode van Lj en
aarde aan, als
mede den ontkoppelcondensator Cj, waar
voor men zeer
Fig. 16
goed een niet
inductieve buiscondensator van T.C.C. kan nemen. C3 is een
condensator, geschakeld tusschen een klem van Hf2 en de
katode van Lx. Hiervoor neme men het beste een condensa
tor van 10.000 jujuF met mica-isolatie. Hij moet de volle
anodespanning voortdurend kunnen verdragen. C2 is een
ontkoppelcondensator voor de schermroosterspanning van Lx.
Deze. schermroosterspanning wordt afgetakt van het mid
den van R2, bestaande uit 2 weerstanden van 25.000 ohm
ieder.
Zooals reeds eerder werd opgemerkt moet de contactarm
van den potentiometer R4 éénmaal worden ingesteld om de
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gunstigste spanning voor de werking als detector van de
lamp Lo te verkrijgen, daarna draaie men hieraan niet meer ten
einde het u iterst dunne weerstandsdraad te sparen. C ^ d ient voor
het gedeeltelijk laten afvloeien van de hoogfrequent stroomen
' .

ï • '
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Bij het beschouwen van den U.K.G. ontvanger van de onderzijde, valt allereerst
op de horizontaal geplaatste hoogfrcqucntvcrstcrkcrlamp. Precies onder de
topaansluiting bevindt zich de spoclvoct. Vlak daarnaast de Eddystonc afstemcondcnsator en schuin daarnaast de lampvoct van de dctcctorlamp. Achter de
hoogfrequent vcrstcrkerlamp is de tcrugkoppclcondcnsator aangebracht. Tegen
de rechtcrzijwand zijn de potentiometer voor de schcrmroostcrspanning van
de dctcctorlamp en de aansluitbusscn voor de voeding bevestigd.

uit de anodeleiding van de detectorlamp; daardoor krijgt
men ook een soepeler werking van den terugkoppelcondensator C8. De waarde van C7 zal ca. ioo ujuF moeten bedragen
doch zal eenigermate afhangen van de Kwaliteit van de lamp
Lo (of deze gemakkelijk genereert of niet). De verbinding
van den top van L« naar de spoel S3 loopt eerst over een groot
gedeelte boven het chassis. Vervolgens gaat hij door de boven
plaat heen en komt dan uit vlak bij de spoelbus van S3. Men
lette bij de spoelvoet op de juiste aansluiting, daar anders
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de terugkoppeling geen versterking van het signaal geeft
maar juist een verzwakking. Behalve de verbinding naar
S3 loopt van de top van de lamp L2 een verbinding naar de
smoorspoel IIf3, die boven het chassis is gemonteerd. Van

Fig. 18.
Dc U.K.G. ontvanger van dc bovenzijde gezien. Op de bovcnplaat zijn gemon
teerd: een hoogfrequent smoorspoel, dc uitgangssmoorspoel, dc afstcmspocl,
twee lampen en nog een hoogfrequent smoorspoel. Aan dc voorzijde bevinden
zich twee knoppen; dc linker voorde bediening van den tcrugkoppclcondensator,
dc rechter voor dc bediening van den afstemcondcnsator. Van deze laatste steekt
dc schaalvcrdccling even boven dc dekplaat van het chassis uit.
Dc afgcbccldc lampen, zoowel in fig. 17 als hier, zijn van het fabrikaat Tungsram.

de andere klem voert een draad door het chassis naar C»
en verder naar het rooster van de eindlamp L3. Dit rooster
is via R0 aan het chassis verbonden evenals de katode van
via R7. De waarde van dezen weerstand is afhankelijk van
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het lamptype dat wordt gebruikt en is in de tabel onder
fig. ii voor iedere lamp tusschen haakjes aangegeven. C10
is de ontkoppelcondensator voor de negatieve roosterspanning, Cn die voor het schermrooster van de eindlamp terwijl
C12 de scheidingscondensator tusschen den luidspreker (tele
foon) en de anodeleiding van de eindlamp is. De andere
aansluiting van telefoon of luidspreker wordt niet aan de
aardverbinding gelegd maar direct met de katode van L3
verbonden. De spreekstroomen behoeven nu niet nog eens
een extracondensator (C10) te doorloopen.
VII.

MORSETEEKENS.

We hebben ons toestel heelemaal klaar, en willen nu ook
wel eens weten, wat de morseteekens tot ons zeggen. Die
dient men dus goed te kennen; de meest voorkomende zijn:
m
a
y
z
n
b
i
o
c
2
d
P
e
3
q
r
f
4

g

h
ï

s

t
u
v

5

6
7
8

1
w
k—
9
o
X
1
Van bijzondere letters en leesteekens willen wij nog noemen:
ch
ü
a
é of è
punt
ö
komma
-puntkomma
—
dubbele punt
—
vraagteeken
uitroepteeken
—
vergiss ingsteeken
-----(sos)
noodsein van schepen - einde van het bericht - 50
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De beste methode om deze teekens te leeren, is deze, dat ge
U een kameraad zoekt en dan beurtelings de signalen geeft
en ontvangt. In de eerste plaats moet men ze dan goed uit
het hoofd kennen, want voor het opnemen van telegrammen,
moet, zonder er bij te denken, de letter op het papier gezet
kunnen worden.
Het moet iets dergelijks worden als ons schrijven, waarbij
ook niet wordt gedacht: nu die letter, die moet zus gemaakt,
dan een volgende die moet er zoo uit zien. Om die routine
te krijgen is veel oefening noodig en men bereikt het vlugst
resultaten op bovengenoemde methode.
De beste manier om een gelijkluidend geluid als de teekens
te krijgen is met behulp van een zoemer. Deze is te maken
van een oude schel waar de triller uit is genomen. Hiervoor
is een veer in de plaats ge
komen, waartegen direct de
contactstift ligt. Kan deze
ga
niet ver genoeg naar binnen C "
geschroefd worden, dan moet "é—
op de veer een verhooging f
mü
aangebracht worden, die niet
uit massief metaal mag be- ----1
Fig. 19.
staan. Hoe lichter en dunner
de veer is, des te hooger is het geluid. Een model van een
seinsleute 1 geeft fig. 19, maar per slot van rekening kan
ook een gewone schelknop dienst doen, vooral als in het
begin de seinsnelheid niet groot is. De stelschroef aan het
eind wordt zoover ingedraaid, totdat, als de veer aan
trekt en de schroef tegen de spijkerkop rust, de contacten
1—2 mm van elkaar liggen. Tracht in den beginne niet om
de seinsnelheid hoog op te voeren, daar het nutteloos is,
maar let vooral op het maken van weinig fouten. Om nu
een telefoon geluid te laten voortbrengen, leggen we om een
van de schelspoeltjes een aantal windingen dun draad (het
hindert niet als het 0,1 mm is), totdat ge in de telefoon, die
hierop wordt aangesloten, het gefluit helder kunt waarnemen.
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N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „KOSMOS” — AMSTERDAM
BIJ DEZELFDE UITGEVERS ZIJN VERSCHENEN
hoe maak ik zelf een plaatstroomapparaat en
EEN LUIDSPREKER? Door Ir. W. Harmsen E. I. met 26 ill.
f 0.75.
(W. & K. 158).

HOE MAAK IK ZELF EEN ELECTRISCHE GRAMOFOON? Door
Ir. W. Harmsen E. I. Met 22 illustraties. (W. & K. 165.) f 0.75.
HOE MAAK IK ZELF EEN ELECTRODYNAMISCHE LUID
SPREKER? Door Ir. W. Harmsen. E. I. Met 29 afb. f 0.95
HOE MAAK IK ZELF EEN TELEVISIE-ONTVANGER? Door M.
W. H. de Gorter. Met vele tekeningen en foto’s.
f 0.95.
LANGE EN KORTE GOLF. Handleiding voor zelfbouwers van
radiotoestellen voor lange-, korte en ultra-kortegolf ontvangst. Door
M. W. H. de Gorter. Met 71 ill.
Geb. f 1.90.
RADIO-TECHNISCH VADEMECUM. Leidraad bij het oplossen van
radio-technische problemen. Door Ir. J. A. J. Bouman en J. Roorda Jr. Met 160 afbeeldingen.
Ing. f 2.25. Geb. f 2.90.
HANDBOEK DER RADIOTECHNIEK voor vaklieden en gevorder
de amateurs. Door J. Roorda Jr. Met 146 afbeeldingen.
Ing. f 4.90. Geb. f 5.90.
AMATEUR ZENDERS. Constructie, werking en bediening van
ultra-kortegolf zenders. Door J. Hagenaar en J. Roorda Jr. Met
125 foto’s en tekeningen.
Ing. f 3.—. Geb. f 3.40.
In de RADIO-BOUW-SERIE zijn verschenen:
DRAAGBARE ONTVANGER, door J. Hagenaar, met foto’s, tekeningen en een bouwschema op ware grootte.
f 0.75.
KORTE GOLF ONTVANGER, door J. Hagenaar, met foto’s, tekeningen en een bouwschema op ware grootte.
f 0.75.
EENVOUDIGE KORTE GOLFZENDER, door J. Hagenaar, met
foto’s, tekeningen en een bouwschema op ware grootte.
f 0.75.
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WETEN EN KUNNEN
Een serie practtsche hand-studleboekjes, door volkomen bevoegde auteurs geschreven,
rijk en modern geïllustreerd, vormende een bibliotheek, welke ons tegenwoordig Weten
en Kunnen In het bereik brengt van Iedereen. Elk deeltje Is op zichzelf compleet, vormt
een afgerond geheel, Is met duidelijke letter op goed lllustratlepapler gedrukt en
voorzien van een In kleuren gedrukt en toepasselijk versierd omslag.

Bij bestelling is opgave van de verlangde nummers voldoende

Plant, Bloem en Vrucht
Onder leiding van J. F. CH. DIX, Hoofdredacteur van „Floralia”
en „Handelsblad voor den Tuinbouw”.
No. 30. Groenteteelt voor kleine tuinen. Door H. STIENSTRA, OudLeeraar aan de G. A. van Swieten-Tuinbouwschool te Frederiksoord. 5e
druk met 24 illustraties, herzien door G. D. Duursma
/o.75
No. 35. Bloementeelt in kleine tuinen. Door H. STIENSTRA. 5e her
ziene druk met 34 illustraties ........................................ '................ /o.75
No. 40. Fruitteelt voor den amateur. Door H. STIENSTRA. 2e herziene
druk met 40 illustraties
/o.75
V
No. 45. Wat moet ik als land- of tuinbouwer van schadelijke en
nuttige dieren weten? Door H. STIENSTRA. Met 35 illustraties ƒ0.75
No. 46. Wat moet ik als land- of tuinbouwer van de bemesting
weten? Door H. STIENSTRA. 2e herziene druk met 12 illustraties ƒ0.75
No. 55. Hoe teel ik met voordeel roode, witte, zwarte en kruis
bessen? Door H. STIENSTRA. Met 25 illustraties......................ƒ 0.75
No. 59. De particuliere tuinbouwer. Vooral ten dienste der leerlingen en
oud-leerlingen van Landbouwhuishoud-cursussen. Door H. STIENSTRA.
Met 29 illustraties en 5 platen..........................................................ƒ 0.75
No. 71. Tulpen voor kamer en tuin. DoorJ. F. Ch. DIX, Hoofdredacteur
van „Floralia**. Met 24 illustraties...................................................ƒ 0.75
No. 72. Éénjarige sier- en snijbloemen. Door H. STIENSTRA. Met 19
illustraties........................................ ... ................. .........................ƒ0.75
No. 74. Narcissen voor kamer en tuin. Door J. F. Gh. DIX. Met 16
illustraties...................................................................................... ƒ0.75
No. 75. Balcon- en gévelversiering. Met vele nuttige wenken betreffende
planten en materiaal. Door W. H. K. DIX. Met 23 illustraties ... ƒ0.75
No. 76. Rotsplanten in kleine tuinen. Door JOHN BERGMANS, OudChef de Cultures der voorm. Koninkl. Kweekerij „Tottenham** te Dedemsvaart. Met 33 illustraties
. ƒ0.75
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