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El e c tr i c i t e i t, pos i tie fen neg a ti e f.
Menigeen heeft zich wel eens afgevraagd wat electriciteit
nu eigenlijk is.
Het eerste antwoord daarop luidt, dat men electriciteit
met elke andere bestaande stof kan vergelijken in zoverre,
dat electriciteit niet vervaardigd en evenmin vernietigd kan
worden. Vandaar de theorie van Maxwell: "Electriciteit is
overal" of "Electriciteit is er".
Om nu echter tot de vraag zelf terug te keren kan men
in het kort zeggen, dat electriciteit is: een werking van
electronen. Daar echter het woord "electron" velen even
vreemd aandoet als het woord "electriciteit" zullen wij eerst
nagaan welke eigenschappen de electronen dragen en welke
functies zij en de met hen samenhangende stoffen te vervullen hebben.
Het is reeds lang bekend, dat de meeste stoffen zijn samengesteld uit Ino/eeu/en. Deze moleculen zijn echter nog niet
de kleinste bouwstoffen. Iedere molecuul bestaat uit nog
kleinere deeltjes, de atomen. Deze zijn zo klein dat ze met
behulp van de beste microscopen niet gezien kunnen worden.
Twee eeuwen geleden meende men door het ontdekken' van
deze atomen de samenstelling der stof gevonden te hebben.
Doch bij latere onderzoekingen stelde men vast, dat er nog
kleinere deeltjes moesten zijn, welke zich door de stof heen
bewegen en deze deeltjes noemde men eJeetronen. De elec5

tronen nu zijn de dragers van de electriciteit. Daar een atoom
bestaat uit een kern waaromheen een méér of minder groot
aantal electronen met grote snelheid heen wentelt lijkt het
wel of wij te doen hebben met een miniatuur zonnestelsel.
Door onderzoekingen heeft men vastgesteld, dat een
electron altijd een negatieve lading bezit. Dit wil zeggen,
dat zij het kleinste electriciteits-kwantum bezit, wat men
tot nog toe gevonden heeft. De atoomkern heeft echter
een p(JSitieve lading. De normale toestand bestaat hierin, dat
de totale negatieve lading van de electronen gelijk is aan
de positieve lading van de atoomkern. Het atoom verkeert
dan in electrisch-neutrale toestand.
Door verschillende hulpmiddelen kan men aan een aantal
atomen electronen onttrekken of toevoegen. Wrijft men
b.v. een glazen staaf met een zijden doek, dan gaan er
electronen van de staaf over op het doek. Er ontstaat in
de staaf een tekort aan electronen en de staaf wordt positief.
Wrijft men daarentegen een ebonietstaaf met een vossenstaart, dan worden aan deze staaf electronen toegevoegd. De
staaf krijgt hierdoor een teveel aan electronen, en vandaar
een negatieve lading. Wij noemen dus een lichaam positief
wanneer het een tekort aan electronen heeft en negatief wanneer het een teveel aan electronen bezit.
Geleiders.
Als geleiders kan men eigenlijk alle stoffen beschouwen.
Deze geleiders worden echter onderverdeeld en voornamelijk in drie groepen; een ruwe indeling, aangezien er bijna
geen stoffen zijn die een zelfde geleidbaarheid bezitten. De
verdeling in drie groepen noemen wij in het vervolg: goede
geleiders, half geleiders en slechte geleiders. Goede geleiders zijn
o. a.: goud, zilver, platina, ijzer, koper, nikkel, zink, aluminium en hun legeringen. Een legering is een samenstelling
van twee of meer metalen. Halfgeleiders zijn ons meestal
tot last. Meestal bestaan zij uit een combinatie van goede
en slechte geleiders. Zij kunnen ontstaan door inwerking
van vocht of zuren. Vandaar dat vocht en zuren, hetgeen
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we later zullen ondervinden, in radiotoestellen grote hindernissen kunnen vormen.
Slechte geleiders zijn o. a.: lucht, glas, mica, papier,
porselein, bakeliet (kunsthars), hars, olie (mits zuurvrij),
droog hout, eboniet, enz. Daar slechte geleiders voor ons
van even groot belang zijn als goede geleiders, zullen we
deze herhaaldelijk in de radiopractijk ontmoeten.
Niet-geleiders heeft men tot nog toe niet gevonden, ofschoon men veronderstelt, dat zuiver water een niet geleidende stof is. De geleidbaarheid van een stof hangt samen
met de beweegbaarheid van de electronen. Er zijn stoffen waarvan de atomen zodanig gebouwd zijn, dat men de electronen
die zich om de kem bevinden, vrij gemakkelijk kan verwijderen. Deze stoffen hebben dan z.g. vrije electronen, welke
beweeglijk zijn, en gemakkelijk van het ene naar het andere
atoom kunnen worden doorgegeven. Men spreekt dan van
goede geleiders, ook wel genoemd conductoren. Heeft men echter
met stoffen te doen die de electronen slecht doorgeven, dan
spreekt men van slechte geleiders of isolatoren. De verschillende vormen, waarin deze voorkomen, zullen wij later bespreken; voorlopig is het genoeg dat we een onderscheid
kunnen maken tussen goede en slechte geleiders.
Spanning en spanningsverschil.
El e c tr 0 - mot 0 ri s c hek r ach t.
Wanneer een lichaam een teveel of een tekort aan electronen bezit, gaat er van dit lichaam
een zekere drang uit welke naar
vereffening streeft. Onder lichaam
verstaan we hier elk willekeurig
voorwerp. Nemen we als voorbeeld twee metalen bollen. Bol A
is positief en bol B negatief geladen. Beide bollen staan geïsoleerd
opgesteld, dit wil zeggen, dat ze
A
B
door een slechte geleider electrisch van elkaar gescheiden
zijn. Gaan we nu beide bollen met een goede geleider, b.v.
7

een koperdraad, verbinden, dan zal er een eleclronenstroom
door deze geleider stromen en wel zolang tot beide bollen
een gelijk aantal electronen bezitten. Daar we zojuist gezien
hebben dat negatief een tev.eel en positief een tekort aan
electronen beteekent, zal deze stroming dus gaan van B naar
A, dus van min (-) naar plus (+). Deze tekens - en +
worden in de practijk door amateurs en vakmensen gebruikt.
Lange tijd heeft men verondersteld, dat deze electronenstroming zou geschieden van
naar - , dit is echter niet
het geval. Proberen we dus goed te onthouden, dat de electrische stroom gaat van - naar +. De spanning welke op
beide bollen aanwezig was, noemen we in het vervolg
potentiaal. Bol A bezat een positief potentiaal en bol Been
negatief potentiaal. De stroom welke van B naar A stroomde,
noemt men ontladingsstroom. Wanneer we dus de zaak goed
begrepen hebben, is het duidelijk, dat voor het ontstaan
van een electrische stroom een potentiaal verschil noodzakelijk is. Om van de electrische stroom gebruik te kunnen
maken, moet men over andere krachtbronnen beschikken,
want zodra het potentiaal verschil opgeheven is tussen beide
bollen, houdt ook de electrische stroom op te bestaan
en deze tijdsduur is ontzettend kort. We gaan dus op
zoek naar apparaten, die een blijvende electrische stroom
kunnen leveren en hiertoe behoren: batterij, element, accu
en dynamo. Al deze stroombronnen bezitten een zekere
stuwkracht. Deze stuwkracht noemt men de Electro Motorische Kracht (E. M. K.).
Willen we nu van een zekere stroombron een electrische
stroom betrekken, dan kunnen we deze weer met behulp
van een goede geleider naar de gewenste plaats voeren.
De draden welke men b.v. aan een accu verbindt, krijgen
dezelfde lading als de polen waarmee ze verbonden worden.

+

El e ct ris c h e een h ede n.
Als eerste eenheid krijgen we de eenheid van electriciteit.
Deze eenheid noemt men Coulomb (C) en zij bezit volgens
onderzoekingen en berekeningen ongeveer 6,3 trillioen decR
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tronen. De sterkte van een electrische stroom in een geleider
kan verschillend zijn. De eenheid van stroomsterkte noemt
men Ampère (A). Als eenheid voor stroomsterkte heeft men
aangenomen dat er per seconde door een geleider een Coulomb
moet stromen.
_ De electrische stroom ondervindt in een geleider altijd
een zekere weerstand. De weerstand is niet voor iedere geleider hetzelfde, hij wordt bepaald door het materiaal, de
lengte en de dikte daarvan en de temperatuur. Maakt men
de geleider langer en dunner, dan wordt de weerstand groter.
De weerstand wordt kleiner naarmate de lengte kleiner wordt
en de doorsnede groter. Meestal neemt de weerstand toe,
naarmate de temperatuur hoger wordt. De eenheid van
weerstand noemt men Ohm (n), het is de weerstand van
een kwikzilverzuiltje met een lengte van 106.3 cm en 1 mm2
oppervlak, bij een temperatuur van 0° C. De eenheid van
spanning is die spanning, welke in een weerstand van 1 n
een stroomsterkte van een Ampère doet ontstaan. Deze eenheid van spanning noemt men Volt (V). Tussen al deze
eenheden van electriciteit bestaat een verband, hetwelk in
de wet van Ohm (n) in bepaalde formules is vastgelegd.
Ofschoon het niet in mijn bedoeling ligt, u in dit boek te
vervelen met allerhande formules of wiskundige berekeningen, is het toch wel goed enkele grepen te doen uit deze
wet. De wet van n luidt als volgt:
e
.
e
r=-:
e=i X r
1 =1

e
i
r

=
=
=

r

spanning in Volt (V);
stroomsterkte in Ampère (A);
weerstand in Ohm (n).

Wanneer we aan de hand van deze formule een sommetje
berekenen, zullen we zien dat het toch niet zo moeilijk is.
Nemen we als voorbeeld een verwarmingstoestel. Door de
gloeidraad of verwarmingsspiraal gaat een stroomsterkte van
10 A. Bedoelde spiraal heeft een weerstand van 20 n. Hoe
groot is nu de spanning -tussen de einden van de voedings9

draden van dit apparaat? Volgens de zojuist gegeven wet
van Q is dit heel eenvoudig te berekenen.
e = i X r betekent: spanning = stroomsterkte X
X weerstand == 10 A X 20 Q = 200 V.
In dit geval hebben we dus een onbekende spanning berekend. Als tweede voorbeeld gaan we een weerstand berekenen. Nemen we aan dat er door een ijzerdraad een stroomsterkte gaat van 10 A en dat deze draad is aangesloten op een
spanning van 220 V. Om nu de weerstand te bepalen van
deze draad, maken we de volgende berekening;
spanning
220
e
r = -;- of: weerstand =
k = 10 = 22 Q.
1
stroomster te
Als derde voorbeeld gaan we berekenen hoe groot de
stroomsterkte wel zijn kan van een bepaalde lamp, welke
op een spanning van 110 V is aangesloten en een weer~
stand heeft van 220 Q. De oplossing is als volgt:
110
i =: of: stroomsterkte = sPannin~ = 200 = 0.5 A.
r
weerstan
De stroomsterkte, welke we voorheen niet wisten, hebben we dus met behulp van deze eenvoudige formule berekend; zij is dus 0.5 A.
Galvanische elementen en accumulatoren.
Daar we in de radio-practijk herhaaldelijk te doen krijgen
met batterijen en accu's, is het noodzakelijk dat we deze
eens nader bekijken. Gezien de onmogelijkheid om in dit
boek alle soorten van elementen en accu's te bespreken,
bepalen we ons alleen tot die soorten, welke het meest gebruikt worden. Dit zijn de zogenaamde droge batterijen en
hieronder vallen de normale zak-batterijen, roosterspanningsbatterijen en anode-batterijen; en als accumulatoren: de normale radio-accu. De benaming van de batterijen interesseert
ons voorlopig heel weinig. Deze treffen we later wel aan
en wordt dan ook nader verklaard.
Wanneer we nu een normale zak-batterij die een ieder
wel bekend is, uit elkaar halen, dan zien we dat deze
10

batterij is gebouwd uit drie cellen. Het zijn drie zinken
busjes, aan de bovenzijde met pek afgedicht. Halen we .nu
zo'n busje uit elkaar, dan vinden we in het midden een
koolstaaf. Om deze koolstaaf bevindt zich een mengsel van
gips, zaagsel en chloorzink, gedrenkt met sal-ammoniak.
Deze bestanddelen worden door een linnen zakje samen gehouden en in het zinken busje geplaatst, dat aan de bovenzijde met pek is afgedicht. De
F - - - - koolsraaf
koolstaaf welke de pluspool
peklaag
vormt, steekt net even boven
1 - - - ' - - sa!. amoniak enz.
deze peklaag uit. De E.M.K.
zinken buisje
van dit element bedraagt on.;
geveer 1.5 V. De ontwikkeling
van de stroom berust op een
scheikundige werking, welke
vrij ingewikkeld is. Het is voor
ons voldoende te onthouden dat iedere cel of element een
spanning heeft van ongeveer 1.5 V.
Ook accu's worden in de radiopractijk veelvuldig gebruikt. De bak waarin de
+
platen en het accuzuur zich
bevinden, is meestal van glas
of bakeliet, ook wel van hard
- plaat gummi. De normale radioaccu's hebben meestal een
+ plaat capaciteit van 25 tot 50
Ampère uren bij een ontlading van 0.25 Amp. Naar
- {>Iaac gelang de grootte en het aantal platen wordt de capaciteit
van de accu beinvloed. Men
diene er echter rekening mede te houden, dat niet alle
accu's eenzelfde spanning bezitten. De hier afgebeelde
accu bezit een spanning van 2 V. om reden dit een enkele
cel is. Voorlopig onthouden we dus, dat een cel van een
accu 2 V. is. Accu's met hogere voltages bespreken we
later in dit boek.
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Serie schakelen' van weerstanden.
Onder "serie schakelen" verstaan we het achter elkaar
schakelen van weerstanden. Wat een weerstand is, weten
we al. Dit hebben we in het kort besproken bij de wet
van n. Nu komen in de radiopractijk verschillende soorten
van weerstanden voor, o.a. vaste en verstelbare weerstanden
of variabie weerstanden. We bepalen ons tot de eerste, dus
de vaste weerstanden. Deze kunnen ook weer verschillend
van vorm en constructie zijn. Men onderscheidt draad-, gewikkelde- en koolweerstanden. De draadgewikkelde ,zijn van
een soort weerstandsdraad gewikkeld op een lichaam van een
niet brandbare slecht geleidende stof. De koolweerstanden
zijn meestal op een lichaam van Pçrselein aangebracht. Het
koollaagje wat zich rondom het porselein bevindt, is zeer dun
en wordt door verf of papier tegen beschadiging beveiligd.
Daar we niet altijd over een juiste weerstand beschikken,
moeten we ons dikwijls behelpen met twee of meer weerstanden in serie te schakelen. WanR2
Rl
neer we de klemmen A en B van
de batterij verbinden met twee in
serie geschakelde weerstanden, dan
zal de weerstand tussen deze klemB
A
men groter zijn en de stroomsterkte
kleiner dan' wanneer we slechts
een van deze weerstanden op de
klemmen aansluiten. Sluiten we nu 3 of 4 gelijke weerstanden aan, dan zal de weerstand respectievelijk 3 of 4
maal zo groot zijn. Wanneer we nu met behulp van de
wet van n een sommetje gaan maken, zal de zaak ons nog
duidelijker worden. Wij schalcelen twee weerstanden van
20 n met de klemmen A en B in serie; tussen de klemmen A en B heerst een spanning van 80 V. De vraag is
nu, welke stroomsterkte en welke spanning nemen de
20 = 40 n.
weerstanden op? De totale weerstand is 20
Volgens de wet van n is:
spanning
e
80
stroomsterkte =
d = - = 40 = 2 Ampère.
weerstan
r

+
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Nemen we nu een serieschakeling van twee ongelijke
weerstanden, b.v. een weerstand van 40 en een van 60 n,
welke we in serie verBinden met de klemmen A en B, waartussen een spanning heerst van 200 V. Nu vragen we ons
af, hoe groot is de stroomsterkte en welke spanning neemt
iedere weerstand op? Natuurlijk is het weer de wet van n
die ons hierop antwoord kan geven.
Het totaal der weerstanden is 40
60 = 100 n.

+

=

~ = ~~~ =

2 A.
'iO.!\..
60.!L
De totale stroomsterkte is dus 2 A.
De spanning welke iedere weerstand
opneemt is voor weerstand 1
e = i X r = 2 X 40 = 80 V;
weerstand 2
e = i X r = 2 X 60 = 120 V.
Uit bovenstaande zien we tevens, dat de spanning-verschillen gelijk zijn aan het totale spannings-verschil.
i

Parallel schakelen van weerstanden.
Even goed als men weerstanden in serie kan schakelen,
kan men deze parallel verbinden. Onder serie schakelen bedoelen we achter elkaar, doch onder parallel verstaan we naast
elkaar schakelen van weerstanden. Waarom we soms weerstanden parallel schakelen, zullen we later zien. Nu bepalen
we ons tot de toepassing van deze schakeling en de berekening daarvan.
Wanneer we twee of meer weerstanden parallel of naast
elkaar aansluiten, heeft dit steeds tot gevolg, dat ·de totale
weerstand die de stroom ondervindt, geringer is dan wanneer
slechts één der weerstanden aangesloten was. Nemen we
b.v. eens aan, dat men twee weerstanden van gelijke grootte
parallel schakelt, dan is de totale weerstand de helft van een
der aanwezige weerstanden. Veronderstellen we dat beide
weerstanden 100 n zijn, dan is de totale weerstand 100 : 2 =
50 n. Door elk der weerstanden gaat dan een stroom van
gelijke grootte. Dit verandert echter wanneer wij tWee weer13

standen nemen van ongelijke grootte. Bij de serie-schakeling
was het berekenen maar een doodeenvoudig optel-sommetje;
bij het parallel schakelen vangelijkeweerRl
standen een eenvoudige deling door het
aantal der gebezigde weerstanden. Doch
bij het parallel schakelen met ongelijke
weerstanden verandert dit. Hetzelfde gebeurt immers ook wanneer wij twee met
water gevulde reservoirs met twee buizen van ongelijke wijdte onderling verbinden. Dan zal het
water in de wijde buis minder weerstand ondervinden dan
in de nauwe buis. Vanzelfsprekend zal daar meer water door
stromen dan door de nauwe
-~
buis. Hieruit kunnen we te~
vens vaststellen, dat de weer-::::
stand die beide buizen te zamen
bezitten geringer is dan de
weerstand die de wijdste buis
alleen bezit. Hetzelfde geldt ook voor twee weerstanden,
welke parallel op een stroombron aangesloten worden en
hierbij onthouden we dus, dat de totale weerstand altijd
kleiner is dan de kleinste.
Ter verduidelijking berekenen we drie weerstanden van ongelijke grootte. We nemen als voorbeeld weerstanden van 20,
50 en 100 n. Hiervan gaan we nu de totale weerstand zoeken.

--

De totale weerstand duiden we aan met Rt,
omgekeerde hiervan.

~t

--

is het

De formule luidt als volgt:
1111111
Rt = R + R2 + R3 = 20 + 50 + 100 =
5
2
1
8
100
= 100 100 100 = 100 = 8 = 12.5 n.

+

+

De totale weerstand bedraagt dus 12.5 n.
Voor twee of meer weerstanden handelt men op dezelfde
wijze.
14
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Serie schakelen van stroom bronnen.

Bij de behandeling van de galvanische elementen en accumulatoren hebben we deze leren kennen als stroombronnen met een constante capacitèit. Thans gaan wij deze elementen of cellen zoals de zojuist besproken weerstanden
in serie schakelen. Dit doen we omdat de enkele cel slechts
een spanning heeft van 1.5 V en dit in de meeste gevallen
voor radio-doeleinden te laag is. De in serie geschakelde
elementen of cellen, noemt men
+
+ batterijen. Hetzelfde doet zich
.....--....;,
voor in zakbatterijen, roosterspannings- en anode batterijen,
welke wij later zullen bespreken. Wanneer we een zakbatterijtje demonteren, zien we
dat dit niets anders is dan drie
in serie geschakelde cellen of elementen. Elk van deze cellen
heeft een capaciteit van 1.5 V. Doordat deze cellen in
serie of achter elkaar geschakeld zijn, is de totale spanning
3 X 1.5 V geworden, dus 4.5 V. De schakeling der cellen
geschiedt door de
pool van de eerste aan de - pool van
pool van de tweede aan de - pool van de
de tweede, de
derde te verbinden. Zo kan men doorgaan. Noemen we
en - pool van een cel de klemspanning,
de spanning op de
dan is bij serie schakeling de totale klemspanning gelijk aan
de som van de klemspanningen. De stroom van deze uit elementen samengestelde batterij vloeit altijd in een richting,
vandaar dat deze stroom genoemd wordt: gelijkstroom. Later
krijgen we ook te doen met wisselstroom, doch deze laten
we nog even rusten.

+

+

+

Parallel schakelen van stroom bronnen.
Even belangrijk als het serie schakelen is het parallel schakelen van stroombronnen, daar zulks veelvuldig voorkomt
en wij niet altijd over batterijen of accu's beschikken, die
de vereiste stroomsterkte kunnen leveren. Evenals bij het
15

parallel schakelen van weerstanden bedoelen we ook hier het
naast elkaar schakelen van elementen of accu's. Het parallel
schakelen geschiedt door alle gelijknamige polen der stroombronnen met elkaar te ver+ binden. De stroombron........._nen moeten alle eenzelfde
spanning bezitten. Schakelt men twee of meer
elementen parallel, dan zal
dit de totaal spanning of
klemspanning niet verhogen, doch wel wordt er een totale inwendige weerstand
verkregen, die kleiner is dan die van een element. Schakelen we b.v. drie gelijke stroombronnen parallel, dan is
de totale inwendige weerstand slechts I/a deel van een der
aanwezige stroombronnen en elke stroombron of element
zal I/a deel van de totaalstroom leveren. Parallel schakeling
kan men toepassen wanneer men een stroomsterkte nodig
heeft die hoger is dan een bepaalde accu kan leveren.
Nemen we als voorbeeld een apparaat, dat een stroomsterkte vereist van 3 A bij een spanning van 2 V. Wanneer we nu beschikken over 3 accu's van 2 V, dan is dit
voldoende, daar de meeste accu's 1.2 A kunnen leveren.
Door deze accu's parallel te schakelen levert elke accu I/a
van de gevraagde stroomsterkte, dus 1 A. Dan zijn we ver
genoeg, daar we nog 0.2 A over houden. In 't kort moeten
we van 't bovenstaande dus onthouden, dat bij parallel schakeling van gelijke stroombronnen de klemspanning gelijk is
aan die van een der stroombronnen en dat elk van deze
stroombronnen een gelijk deel van de totaalstroom levert.
Wis s els t r oom.
Bij het bespreken van batterijen hebben we gezien dat
deze een gelijkstroom afgeven., dat is een voortdurende
electronenstroming in eenzelfde richting. In tegenstelling hiermede bestaat er ook wisselstroom. Deze wordt meestal opgewekt door machines, die men in de electro-techniek
16

1. Elcctr litisc he condensator
2 X 8 ~[F
2. Electroliti che c ndensator 8 MF
3. P apier c nden ator in perrinax
huls
4. Papier condensator in g lazen hul
5. P o tzegel trimmer
6. Kool weerstand 1 \'Va tt
7. melt zekering 50 mA
8. Smelt zekering 2 A
9. KG. smoor poel voor draadmontage

10. BF.

m r poel voor bodemm ntage
11 . Kri ta l detector
12. Eierketting
13-14. Antenne af tand-i olarors.
15. menne vei ligheid
16. ntenne chakelaar
17. Antenne dOO(\70er
18.
fge chermde antennekabel
19- 23 . Toestelknopp n
24. Luidspreker conus

1. Afstemschaal
2. poelcenheid
3. Luidspreker transformator
4. Variabele afstemcondensator
5- 6. lica condensators (variabel)
7. Gloeidraad weerstand
8. ecu schakelaar
9. Lampvoetje voor chassi montage

10.
11.
12.
13.
14.

Go lfbereik schakelaar
V eding transformator
Lampvoetje voor b demmont,lge
LF transformatOr
HF smoorspoel voor bodemmontage
15. Potentio-meter

dynamo's of generatoren noe!Dt. De meeste distributienetten
in ons land beschikken over deze stroom, uitgezonderd enkele
gelijkstroomnetten, o.a. die van electrische trams. Een wisselstroom is een stroom die regelmatig van sterkte veranderd.
De sterkte van deze stroom loopt tot een zekere hoogte op,
neemt dan af tot nul, loopt vervolgens in tegenovergestelde
richting weer op tot het maximum, neemt weer af tot nul.
Deze regelmatige stroomverandering noemt men een pèriode.
Het aantal periodes die de stroom per seconde aflegt, noemt
men de frequentie. De meeste in ons land aanwezige electri'
sche netten hebben een frequentie van
50 hetgeen dus wil zeggen, dat deze
~
stroom 50 keer per seconde boven om'---""'-7~----,
schreven weg aflegt. In de radioprac-'
v
'
'I •• sec.
tijk komen wisselstromen veelvuldig
voor en spelen hierin een zeer voorname
rol. De frequentie kan echter aanmerkelijk hoger zijn dan
50 per seconde. In de radio onderscheidt men deze wisselstromen in twee groepen, namelijk, de hoog-jrequent- en de
laag-jrequent wisselstromen. Onder hoogfrequent (h. f.) wisselstromen verstaat men die stromen, welke een hogere frefJuentie bezitten dan 10.000 perioden per seconde (ook wel
genoemd Cjsec. hetgeen betekent: cycli per seconde). Beneden 10.000 Cfsec. noemt men laagfrequente wisselstroom (1. f.)
Ook wordt wel eens de naam kJlo cycli gebruikt, hetgeen
"duizend cycli" betekent. Een wisselstroom van 10.000
Cfsec. = 10 kc/sec.
Watt.
Een watt is het electrisch vermogen dat in een geleider
aanwezig is, als aan de uiteinden van deze geleider een
spanningsverschil van een volt heerst en de stroomsterkte
een A bedraagt. Wanneer dus door een geleider 1 A stroomt
bij een spanning van 1 V, dan is het vermogen 1 watt. Als
formule krijgen wij:
Vermogen = spanning X stroomsterkte of (W = V X A).
Nemen we als voorbeeld dat er door een geleider een
Radio 2
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stroom gaat van 2 A en dat er een spanningsverschil heerst
van 10 V, dan is het opgenomen vermogen:
W = V X A = 10 X 2 = 20 Watt.
Wanneer de stroomsterkte en de aanwezige spanning ons
bekend zijn, kunnen we het vermogen aan de hand van
bovenstaande formule berekenen. Om de zaak nog iets duidelijker te maken, zullen we een eenvoudiger voorbeeld nemen.
Een radio toestel is aangesloten op een spanning van
220 V. Dit toestel vereist een stroomsterkte van 0.2 A.
Wat is het vermogen dat dit toestel opneemt?
W = V X A = 220 X 0.2 = 44. Het vermogen is dus
44 Watt.

Hoofdstuk II
Magnetisme, spoel, inductie, zelfinductie, condensator,
capaciteit farad, serie- en parallelschakeling van condensatoren. Ruhmkorff, transformator.

Magnetisme.
De magneten verdelen we in twee groepen en wel in
permanente- en electrische magneten. Eerst bepalen we ons tot
de permanente magneet.
Wat een magneet is, is een ieder wel bekend; het is een
stuk staal dat de eigenschappen bezit om b.v. stukjes ijzer
aan te trekken. De permanente magneten zijn blijvende magneten, in tegenstelling met de electrische magneten die na
het onderbreken van de stroom hun magnetisme vrijwel
geheel verliezen. Bij de permanente magneten onderscheiden
we weer twee soorten, namelijk de hoefmagneten en de staafmagneten.
Wat is nu eigenlijk magnetisme? Men heeft het magnetisme
reeds vele eeuwen geleden ontdekt. Toen men bij het delven
van ijzererts een soort steen vond die de eigenschap bleek
te bezitten om kleine stukjes ijzer aan te trekken. Deze soort
erts noemde men magneetijzersteen.
Bij het behandelen van de moleculen in het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat iedere stof is opgebouwd uit
moleculen. Bekijken we nu door een wetenschappelijke bril
een stuk staal, dan zien we elke molecuul als een klein
magneetje. Evenals bij een staaf-magneet bezit zo'n molecuul
een Noord (N) en een Zuid (Z) pool. Niet ieder stuk staal
is een magneet, omdat de moleculen kris en kras door elkaar
. kunnen liggen, waardoor de werking van het ene magneetje
door het andere wordt opgeheven. Wanneer wij echter de
in het staal aanwezige moleculen alle één richting gaan
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geven, dan zal dit stuk staal
zich gaan gedragen als een staafmagneet en even als .een molecuul een N en een Z pool
aannemen, doch in een veel
Z sterkere mate dan van een molecuul afzonderlijk. Het magnetisme is aan de uiteinden van
de staaf het sterkste, terwijl het midden neutraal is en over
geen magnetisme blijkt te beschikken. Dit zelfde geldt ook
voor hoefmagneten.
Wanneer we met een magneet een aantal spijkertjes aantrekken en deze even later weer verwijderen, dan blijken
deze ook magnetisch te zijn.
.
Dit is echter niet van blijvende aard, en na verloop van
tijd zullen de spijkers weer neutraal zijn. Magneten hebben
de eigenschap dat twee gelijknamige polen elkaar afstoten
en twee ongelijknamige elkaar aantrekken. Dit kan men
aantonen door met de Noordpool van een staaf-magneet de
gelijke pool van een compasnaald te naderen. Deze zal met
kracht worden weggestoten en de Zuidpool van de naald
zal worden aangetrokken. Tevens heeft het magnetisme nog
de eigensc~ap dat het door iedere stof heen werkt. Ook
kunnen we een magneet in tweeën breken, hierdoor zal zij
haar magnetisme niet verliezen, want wij breken de moleculen niet, doch verdelen de magneet in twee stukken, elk
met een aantal moleculen die dezelfde eigenschap behouden.
Verder gaan van iedere magneet krachtlijnen uit. De ruimte
waarin deze waarneembaar zijn noemen we magnetisch veld.
De figuur welke deze lijnen vormen, noemt men het spectrum.
Dit spectrum vertoont zich als men een hoeveelheid ·ijzervijlsel op een stuk papier strooit en daaronder een magneet aanbrengt. Volgens on" ,.
zichtbare lijnen wordt
dan het ijzervijlsel gerangschikt.
.\ 1
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Voor het vervaardigen van magneten gebruikt men meestal
legeringen met Wolfram of Cobalt.
El e c tr 0 mag net e n.
Ook met behulp van electriciteit kan men een ijzeren staaf
magnetisch maken. Wanneer we van een stuk koperdraad ·een
spiraal winden en we sluiten hierop aan een electrische
stroom, dan ontstaat er een magnetisch veld. Dit blijkt uit het
feit, dat wanneer wij deze spoel naderen met een kompasnaald, deze van richting zal veranderen zolang er stroom
op de spoel of spiraal staat. Sluiten we de stroom af, dan zal
de kompasnaald weer haar 'oude stand innemen. Brengen
we in dezelfde spoel een week-ijzeren staaf, dan zal deze
bij het aansluiten op de stroom veranderen in een zeer
sterke magneet. In 't klein treft men deze magneten aan
in electrische schellen, richting-wijzers van auto's enz. In 't groot bij
hefmagneten, remmagneten, afstandschakelaars, enz.
We hebben gezien dat we met behulp van electriciteit een stuk ijzer
magnetisch kunnen maken, doch we
kunnen ook door de sterkte van een
magnetisch veld in een draadspoel te veranderen een çlectrische stroom doen ontstaan. We nemen hiervoor weer
een spiraal, gewonden van koperdraad, sluiten deze niet
aan op een accu doch op een mil/i-ampèremeter. Een milliampèremeter is een zeer gevoelig instrument om de stroomsterkte te meten. Een milli-ampère is namelijk 9.001 Ampère (of 1 mA). Wanneer we in deze
spoel nu een staafmagneet schuiven,
dan slaat de wijzer van de mA meter
plotseling even uit, doch valt weer direct
terug in zijn nulstand, waaruit we dus
kunnen vaststellen dat er even een
stroom door de draadspoel vloeide, ten
gevolge van het feit dat er plotseling een sterker magnetisch
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veld ontstond binnen de spoel. Zolang we de magneet niet
bewegen zal de milli-ampèremeter geen stroomverandering
aangeven. Schuiven we echter de magneet weer uit de spoel,
dan zal er een verzwakking van het magnetisch veld ontstaan
en de meter zal weer even een stroom registreren. Dit kan
men zo herhalen dat het er op gaat lijken of men met een
dynamo te doen heeft, want principieel werkt deze laatste
bijna op dezelfde wijze. .
Dikwijls krijgt men in de radiopractijk met metingen te
doen, die kleiner of groter zijn dan de electrische eenheden
die we tot nog toe bespraken. De meest gebruikelijke zijn:
1 milli ampère = 0.001 Ampère = 1 mA;
1 micro ampère = 0.000.001 ampère = 1 f.I. AI);
1 megohm
= 1000.000 n = 1 Mn
1 milli volt
= 0.001 volt = 1 mV;
1 microvolt
= 0.000.001 volt = f.I. V;
1 kilo volt
= 1000 volt = 1 kV.
El e c t r 0 - mag n e ti s c hei n d u c tie.
Daar inductie-stromen in de radio dikwijls voorkomen is
het noodzakelijk, dat wij deze met een enkel woord bespreken
en even nagaan wat inductie-stroom eigenlijk is, en wanneer
een E.M.K. geïnduceerd wordt.
Als regel kunnen we aannemen
dat een E.M.K. geïnduceerd
C
D wordt indien een geleider door
krachtlijnen gesneden wordt, of
zelf krachtlijnen snijdt, doch
A
B alleen wanneer de stroomkring
gesloten is.
We brengen twee geleiders
dicht bij elkaar. Aan de uiteinden van C - D sluiten we
een milli-ampère meter aan en
A - B verbinden we met een stroombron. Wanneer nu
in A - B een stroombron ontstaat, ophoudt te ontstaan,
1) IL is de Grieksche letter m en wordt uitgesproken als mu.
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of verandert dan zal de milli-ampère meter een stroomverandering aanwijzen. Dan kan 't niet anders of er moet in
C - D een stroom aanwezig zijn geweest. De E.M.K. die
hierin aanwezig was, werd geïnduceerd, vandaar dat we deze
noemen een inductiestroom. Indien de uiteinden van C - D
niet aan de milli-ampère meter verbonden waren, zou er
geen E.M.K. geïnduceerd worden, dan was de stroomkring
niet gesloten en vanzelfsprekend geen inductiestroom mogelijk. Wanneer de stroomsterkte in A - B niet verandert,
zal de milli-ampère meter geen inductiestroom aanwijzen,
terwijl wanneer we C - D bewegen ten opzichte van A -B,
er een inductiestroom zal zijn waar te nemen.
Zelf in d u c tie.
Wanneer we een stroomkring sluiten, zal de stroom enige
tijd nodig hebben, eer hij zijn volle waarde bereikt heeft.
De oorzaak hiervan is, dat bij het ontstaan van een stroom
in de geleider een E.M.K. gevormd wordt die het ontstaan
van de stroom tegenwerkt. Dit verschijnsel noemt men zelfinductie. Omdat er door de geleider een stroom gaat, ontwikkelt zich rondom de geleider een magnetisch veld waardoor een E.M.K. van zelfinductie mogelijk is. Was dit niet
het geval, dan zou de stroom direct zijn volle waarde bereiken. Hetzelfde gebeurt wanneer we de stroom verbreken.
Dan treedt ook weer een E.M.K. van zelfinductie op, die
probeert het ophouden van de stroom tegen te gaan. Daar
de zelfinductie een zekere traagheid is, wordt deze ook wel
genoemd electrische traagheid. Deze traagheid is niet in alle
geleiders even groot. Het maakt een groot verschil uit of
deze recht of tot een spoel gewikkeld zijn, want bij een
spoel zijn alle geleiders zo dicht bij elkaar, dat zij elkaar
bij de opwekking van de E.M.K. beïnvloeden. Deze E.M.K.
wordt genoemd de coëfficient van zelfinductie en wordt aangeduid met de letter L. De eenheid van zelfinductie noemt
men Henry (H.). Een geleider bezit een H als bij een regelmatige stroom-verandering van 1 A per seconde een E.M.K. van
zelfinductie van 1 V wordt opgewekt.
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Daar de eenheid Henry in sommige gevallen veel te groot
is, gebruikt men ook wel kleinere eenheden, namelijk:
milli henry = 0.001 henry = 1 m H;
micro henry = 0.000.001 henry = (J. H (mu Henry).
Condensa toren.
In de radio maken we over het algemeen gebruik van
twee soorten condensatoren, namelijk draaibare of variabie
condensatoren, ook wel verstelbare condensatoren genoemd,
en vaste condensatoren. De condensatoren met een kleine
capaciteit, doch ook verstelbaar, noemt men trimmers. Hun
capaciteit kan variëren van 25 tot 100 cm. De verstelbare
condensatoren zijn meestal gebouwd uit een stelsel van
aluminium of koperen platen, die zeer nauwkeurig zijn
opgesteld. De vaste platen zijn geïsoleerd gesteld ten opzichte van de verstelbare. De verstelbare platen kunnen
tussen de vaste platen gedraaid worden, waardoor men de
capaciteit van een condensator groter of kleiner kan maken.
De verstelbare platen worden vaak met de aarde verbonden,
zoals we later zullen zien.
De vaste condensatoren onderscheiden we in verschillende soorten, namelijk blokcondensatoren, stapel-, koker- en electrofytische condensatoren.
De constructie van de blok- en koker-condensator is vrijwel dezelfde. Ze bestaan beide uit twee afzonderlijke stroken
bladtin of zilverpapier die door een laag geparaffineerd papier
ten opzichte van elkaar geïsoleerd zijn. Het geparaffineerde
papier vormt hier het zogenaamde" diëlectrum. Bij blok-condensatoren zijn de twee bladtin stroken en het diëlectrum
tot een blok samen gerold. Het blok plaatst men in een
metalen of bakelieten huis, waarna men het vastzet door
het huis met paraffine of ander isolatie-materiaal vol te
gieten. De aansluitingen zijn buiten het huis aangebracht
in de vorm van schroef- of soldeer-verbindingen. De blokcondensatoren hebben meestal een grotere capaciteit dan de
koker-condensatoren. Deze variëren van 0.1 tot 8 (J. F.
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Koker-condensatoren zijn op eenzelfde manier samêngerold, doch nu niet tot een blok, maar tot een rol. Deze
rol wordt in een papieren of glazen koker geschoven, welke
van beide kanten met isolatie-materiaal wordt dicht gemaakt.
Door dit isolatie-materiaal heen worden de draadeinden
welke dienen voor de aansluiting, naar buiten gevoerd. De
koker-condensator heeft meestal een kleinere capaciteit dan
de blok-condensator, en is in de handel verkrijgbaar vanaf
5 cm tot 1 !L F.
Gestapelde condensatoren zijn samengesteld uit metalen
plaatjes, die door een laag mica geïsoleerd worden. Deze
metalen plaatjes zijn meestal van koper of aluminium.
Als laatste krijgen we nu nog de electrolytische condensatoren, die verschillend van vorm en constructie kunnen
zijn. We onderscheiden natte en droge electro!Jten. Het voornaamste waarop men hierbij letten moet is dat men de aansluiting niet verwisselt. Beide soorten zijn meestal gemerkt
met - en +. Is dit niet het geval, dan zal de aansluiting
vaak uitgevoerd zijn in twee kleuren draadeinden, b.v. rood
en zwart. De rode draad is dan de
en de zwarte de aansluiting. Verwisselt men deze aansluiting, dan zal de
condensator vernield worden of tenminste ernstig beschadigd.
Bij blok- en koker-condensatoren treft men geen
en pool aan. Bij natte electrolytische condensatoren is het huis
of de huls waarin ze opgesloten zijn de - pool. Men dient
er tevens rekening mee te houden, dat deze in bedrijfsstand
steeds rechtop of verticaal opgesteld moeten zijn, daar zij
anders kunnen leeglopen en zodoende defect raken. De electrolytische (natte) condensatoren bestaan uit een aluminium
huis of cylinder, gevuld met zuur, meestal boorzuur. Dit
zuur noemt men het electrolyt. In het zuur is een plaat
opgesteld die bedekt is met een laagje aluminium-oxyde,
dat een uitstekende isolator blijkt te zijn. Dit laagje is echter
zeer dun. De plaat welke zich in het zuur bevindt, is meestal
stervormig uitgevoerd, dit heeft men gedaan on;t een grotere
oppervlakte te verkrijgen. Bij de electrolytische condensatoren zijn de aluminium stroken door gaas of papier dat in
een preparaat is gedrenkt van elkaar gescheiden. Deze kan

+
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men in een toestel in elke gewenste stand monteren in tegenstelling met de natte electrolytische condensatoren, welke
altijd recht moeten staan.
Capaci tei t van condensatoren.
De capaciteit van een condensator is van verschillende
factoren afhankelijk, n.l. bij verstelbare condensatoren van
de afstand en de grootte der platen. Hoe kleiner de afstand
en hoe groter de platen, des te groter de capaciteit. Hetzelfde
geldt ook voor vaste condensatoren. Hoe kleiner de afstand
tussen de bladtin of zilverpaPier stroken en hoe groter de platen,
des te groter de capaciteit. Tevens treedt hierbij nog de invloed
op welke het diëlectrum uitoefent. De capaciteit van de
condensatoren wordt door het diëlectrum meestal groter dan
wanneer de~e als lucht-condensatoren <uitgevoerd zijn. De
invloed welke het diëlectrum op de capaciteit van de condensator uitoefent noemt men de diëlectrische constante. Hiermede
wil men dus zeggen, dat wanneer de diëlectrische constante
5 is, dat deze 5 maal groter is dan wanneer lucht het diëlectrum vormde.
De eenheid van capaciteit noemt men bij een condensator
Farad (F.). Een condensator bezit één eenheid (F) wanneer deze
bij één Volt spanning één Coulomb opneemt. Behalve de eenheid
F kennen we nog de eenheid centimeter (cm);
1 F = 900.000.000 cm;
1 micro farad (IJ. F) = 900.000 cm;
1 micro-micro farad (IJ.IJ. F) = 0.9 cm.
Serie schakelen van condens a toren.
Het in serie schakelen van condensatoren geschiedt door
deze achter elkaar te schakelen. Schakelt men condensatoren
in serie dan wordt een totale capaciteit verkregen die steeds kleiner
is dan de kleinste. De capaciteit van een condensator duidt
men aan met de letter (C). Schakelen we condensatoren in
serie, dan is het omgekeerde van de totale capaciteit gelijk
aan de som van het omgekeerde van de capaciteiten van de
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condensatoren afzonderlijk. Hetzelfde hebben we gezien bij
het parallel schakelen van weerstanden. Daar we de serieschakeling van condensatoren in
de practijk vaak zullen ontmoeten, ~
is het wenselijk ons hiermede een
weinig vertrouwd te maken. Om ons een beter inzicht te
vormen van wat er bij deze schakeling eigenlijk gebeurt,
zullen we een voorbeeld uitwerken.
We nemen aan dat we drie condensatoren in serie schakelen, respectievelijk 50 - 100 en 200 cm. De formule
luidt als volgt:
111111
1
Ct = Cl
C2
C3 = 50
100
200 =
4
2
1
7
200
= 200 200 200 = 200 = 7 = 28,5 cm.

J--Il--II-

+ +
+ +

+

+

De totale capaciteit is dus 28,5 cm.
Parallel schakelen van condensatoren
doen we door deze naast elkaar te schakelen. Hierdoor wordt
de capaciteit gelijk aan de som der capaciteiten.
Dit is dus een gewoon optelsommetje. Schakelen
we drie condensatoren parallel met een capaciteit
van respectievelijk 100 - 500 en 1000 cm dan
is de totale capaciteit
100
500
1000 = 1600 cm.

+

+

Ruhmkorff.
De ldos van Ruhmkorff bestaat uit een ijzeren kern waar
omheeI). twee wikkelingen zijn aangebracht. De wikkeling
welke het eerst om de ijzeren kern is aangebracht bestaat
meestal uit een gering aantal windingen in tegenstelling met
de tweede wikkeling, waarvan het aantal windingen zeer
groot is. De eerste wikkeling noemt men de primaire wikkeling. De primaire wikkeling sluit men aan op een gelijkstroombron. Het hamertje C fungeert als onderbreker. Door
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het sluiten van de stroomkring in de primaire wikkeling
wordt de kem magnetisch, hetgeen als gevolg heeft, dat
A B
het hamertje C wordt aangetrokken .
.----0
Hierdoor wordt de stroomkring in
de primaire wikkeling onderbroken,
waardoor in de secundaire wikkeling een E.M.K. geïnduceerd wordt.
Deze E.M.K. wordt door het aantal wikkelingen zo groot, dat aan
de punten A en B een vonk overspringt. Dit kan ook gebeuren bij
het sluiten van de stroomkring in
de primaire wikkeling, doch meestal
zal . dit niet
het
geval
zijn, daar deze E.M.K. dan veel
.
gerlnger"IS.
Transformator.
De transformator bestaat uit een ijzeren juk, dat opgebouwd is uit een aantal platen, welke we in 't veryolg
lamellen noemen. Om dit juk of kem zijn twee spoelen aangebracht waarvan een de primaire en de andere de secundaire
spoel genoemd wordt. De spoel of wikkeling waarop we
de inducerende stroom aansluiten noemen we de primaire wikkeling. De spoel waarop de A
C
stroom geïnduceerd wordt heet
secundaire spoel. Sluiten we op
de primaire spoel, dus op A - B,
een wisselstroom aan, dan zal in B
0
de wikkeling C - D een inductie-stroom ontstaan. De verhouding tussen de spanning in de primaire en de secundaire wikkeling is
gelijk aan de verhouding tussen het aantal windingen van:beide wikkelingen. Nemen we aan, dat de wikkelingen zich verhouden als
1 : 10, dan zal de spanning in de secundaire 10 maal hoger
zijn dan de aangelegde wisselspanning in de primaire wikkeling. Hier hebben we dus te doen met een verhogings-transformator. De verhouding tussen de spanningen in een trans-
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formator noemt men de transformatieverhouding. Er bestaan
ook verlagingstransformatoren. Deze bekomen we wanneer
we in de plaats van de A - B een wisselstroom aan te
sluiten, deze aansluiten op C - D. We gebruiken C - D '
dus als primaire en A - B als secundaire wikkeling. Tevens
krijgen we een nieuwe eenheid, de eenheid van eJectrische
energie, welke wordt uitgedrukt in Watt (W).
Watt = stroomsterkte X spanning = W = i X e.
Het aantal af te leveren Watt is bij een transformator,
behoudens kleine verliezen, gelijk aan het aantal toegevoerde
Watts. Wordt een transformator in het geheel niet belast,
d.w.z. wordt er van de secundaire wikkeling geen stroom
verlangd, dan wordt het veld van de primaire wikkeling
niet tegengewerkt door de secundaire wikkeling. De primaire stroom zal dan nul zijn. Dit geschiedt wanneer de
stroomkring in de secundaire wikkeling is onderbroken. De
stroomsterkte in de primaire regelt zich dus naar de gevraagde stroomsterkte in de secundaire wikkeling. Een transformator welke wel een ieder bekend is, is de bel-transformator.
Dit is een verlagings-transformator, aangezien hij aangesloten is op ons lichtnet, dat meestal een spanning heeft
van 220 Volt. De primaire zijde is aangesloten op 220 Volt
en de secundaire zijde levert ons een spanning van 4 Volt.
Deze transformator gebruikt geen stroom wanneer de bel
buiten werking is, daar de secundaire stroomkring slechts
gesloten is gedurende de tijd, dat de beldrukker of schakelaar
is ingedrukt. Verhogings-transformatoren zullen we later
bij de wisselstroom-radio's bespreken. Dan zullen we ook
nog enkele andere soorten van transformatoren leren kennen.
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Hoofdstuk III
Radio-onderdelen en hun bestemming.

In de vorige twee hoofdstukken hebben we een gedeelte·
electriciteitsleer afgehandeld. Voor velen zal dit waarschijnlijk een saaie studie geweest zijn, doch ze is voor een verder
goed begrip van het radiowezen onmisbaar en ik zou een
ieder die deze twee hoofdstukken slechts gedeeltelijk of
helemaal niet bestudeerd heeft willen aanraden, ze eens aandachtig door te lezen. Wat we meer van een en ander moeten
weten, zullen we in aansluiting op de twee voorafgaande
hoofdstukken te zijner tijd bijvoegen. Het is namelijk onmogelijk om in dit boek een volledige electriciteitsleer te
geven, en daarenboven wil ik u niet lastig vallen met veel
electrische theorieën en vervelende formules.
Nu gaan we dan over tot de eigenlijke radio. Om hier
echter in thuis te raken moeten we eerst kennis maken met
de elementen waaruit zo'n apparaat is opgebouwd. Dit is
noodzakelijk daar bijna alle onderdelen verschillend van
naam en constructie zijn. Het is daarom makkelijk wanneer
we deze onderdelen van naam kennen bij de behandeling
van de toestellen en apparaten, welke we in de volgende
hoofdstukken gaan bekijken of bouwen. Om nu een begin
te maken aan onze onderdelenlijst nemen we eerst een
voornaam deel, dat in elk radio-toestel aanwezig is, n.l.
de verstelbare condensator. De eigenschap van een condensator
is ons bekend, deze hebben we in de vorige hoofdstukken
besproken. De verstelbare condensator -biedt ons de mogelijkheid een radioapparaat op verschillende golflengten af
te stellen. Dit geschiedt door de capaciteit van de condensator groter of kleiner te maken. De capaciteiten van verschil-
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lende condensator-uitvoeringen variëren van 250-500 cm.
De condensatoren met kleinere capaciteiten worden meestal
gebruikt in korte golf ontvangers en ook wel in normale
ontvangers als terugkoppel condensator. Deze bespreken we
straks bij de eenkringstoestellen. De verstelbare condensatoren kennen we in verschillende uitvoeringen. De meest
gebruikte zijn wel de condensatoren met als isolatie lucht.
Hiermede bedoelt men, dat de platen welke de condensator
vormen zodanig zijn opgesteld, dat zij bij het verstellen of
verdraaien elkaar niet raken. De condensatoren met mica
isolatie worden ook wel gebruikt doch meest in kleinere of
draagbare ioestellen b.v. in kampeer-radio's. De verstelbare micacondensator wordt ook wel toegepast als terugkoppel-condensator. In deze condensator worden de platen op afstand gehouden door een plaatje mica. Meestal hebben zij een capaciteit variërende van 150 tot 300 cm.
Vaste condensatoren hebben we reeds besproken in het
vori~e hoofdstuk. Hun toepassingen zullen we nog even
laten rusten tot we met de bespreking van de ontvangtoestellen beginnen. Het zal ons dan vanzelf duidelijk worden,
waar en wanneer we een condensator gebruiken.
Weerstanden treffen we in de radiopractijk veel aan. Deze
kunnen verschillend van uitvoering en constructie zijn. We
onderscheiden vaste en verstelbare weerstanden. De vaste
weerstanden verdelen we weer in koolweerstanden en draadgewikkelde of draadgewonden weerstanden. De eerste bestaan uit een porseleinen lichaam dat bedekt is met een laagje
kool of metaal dat beschermd en geïsoleerd wordt met een
laag verf of een andere soort isolatiemateriaal. Deze worden
in de handel gebracht vanaf 50 n tot en met 3 M n. Tevens
staat op de meeste weerstanden aangegeven, hoeveel watts
deze kunnen verwerken. Belast men een weerstand te hoog,
dan wordt deze zo sterk verhit dat hij zal doorbranden.
Daarom worden er weerstanden gefabriceerd vanaf 1 tot 5
watt. Draadgewikkelde weerstanden zijn meestal geschikt
voor grotere stroomsterkten. Deze zijn gewikkeld op een
vuurvast lichaam. De draad is van metaal met een hoge
weerstand, vaak een legering van chroom en nikkel. Soms
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is de weerstandsdraad sPiraalvormig gewonden, alvorens om
het licha3lIl te zijn aangebracht. Hierdoor kan men een grotere
lengte draad om een kleinere doorsnede wikkelen. Onder
verstelbare weerstanden verstaan we twee-polige draaiweerstanden. Hierbij is de weerstandsdraad gewikkeld op een
ring van isolatiemateriaal. Een einde van de draad is voorzien van een aansluitklem in de vorm van een boutje met
moer of soldeerlip. Het andere einde bezit geen aansluitklem. Hier vormt een metalen veer welke over de weer':
stands draad kan draaien het contact. De veer is met de as
verbonden, daardoor kan men een willekeurig aantal wikkelingen van de weerstandsring bestrijken, waardoor men dus
een bepaalde weerstand kan bereiken. Voor elk doel heeft
men een bepaalde weerstand geconstrueerd. Drie-polige
draaiweerstanden noemt men potentiometers. Deze zijn verkregen door beide einden van de weerstandsring van een aansluiting te voorzien. Tevens is de veer welke over de weerstandsring loopt ook nóg van een aansluiting voorzien. De
potentiometers bezitten meestal een hoge weerstand, deze kan
1 K n tot 3 M n bedragen. Zij kunnen als draad gewonden
dus met een draad gewikkelde ring uitgevoerd zijn. Vaak
treft men potentiometers aan waarin de weerstandsdraad
is vervangen door een dun plaatje kool. Deze voldoen ook
zeer goed. Bij moderne ontvangers is de potentiometer welke
als volume- of sterkte-regelaar dienst doet, samen gebouwd
met een schakelaar. Deze schakelaar doet dienst als in- en
uitschakelaar van het toestel. Bij batterij toestellen treft men
wel potentiometers aan, welke met twee schakelaars gecombineerd zijn, een uitgevoerd als draaischakelaar, de tweede
als drukschakelaar, de eerste voor in- en uitschakelen van
het toestel, de tweede om bij afstemmen van het toestel de
afstemschaal te verlichten. De schaalverlichting treedt in
werking zodra men de knop welke zich op de as van de
potentiometer bevindt indrukt.
Als spoelen gebruikt men thans de z.g. inbouwspoelen.
Vroeger werden in de radio grotendeels uitwisselbare spoelen
gebruikt Z.a. honingraat, korf- of webspoelen. Al deze spoelen
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1. 2 V. accu
2. 4 V. accu
3. 4 V. accu met afneembare draagbeugel
4. Anode spanningsbatterij 120 V . met
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shunts
6. Z akvoltmeter
7. [illi ampèremeter voor inbo uw
8. Voltmeter voor chassis montage

9.
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11. Geïsoleerde b uigtang
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13- 14. Experimenteer of krokodi l klemmen
15. Geïsoleerde stekkerbus
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6. Gram foo nmo to[ met to nafnemer,
sterkteregclaar en schakelaar
7. D ito in kast
8. Rei mic rofoon
5.

ontlenen hun naam aan de vorm en de constructie waarin ze
zijn samengesteld. Deze spoelen hadden echter veel ruimte
nodig en moesten bijna voor elke golflengte verwisseld worden door een spoel met meer of minder aantal windingen.
Daar deze spoelen voorzien waren van stekkerpennen ging
dit uitwisselen vrij vlug, doch de moderne techniek verlangde iets wat gemakkelijker ging. Daarom construeerde
men de inbouwspoelen. Deze kan men met een schakelaar
omschakelen en op elk gewenst golfbereik afstellen. Het is
een ieder wel bekend, dat we op een moderne radio drie
golflengten hebben, nl. lange golf, middengolf en ktJrtegolf. De
spoelen welke men tegenwoordig gebruikt zijn meestal gewikkeld van litze draad. Het spoellichaam is van verlies-vrij
materiaal. Dit kan ook een ijzerkern zijn, hieraan ontleent
men de naam ijzerkernspoelen. Sommige spoelen zijn door
een metalen huls omgeven, dit om te voorkomen dat inductiestromen van andere onderdelen tot de spoelen kunnen doordringen. Met welke soort spoelen onze moderne ontvangers
uitgerust zijn, zullen we in de volgende hoofdstukken bespreken. Dan zullen we meteen inzien we~e functie ze te
vervullen hebben.
Verder krijgen we een soort spoel welke men boogfrequentsmoorspoel noemt. Deze heeft niets te maken met de inbouwspoelen of afstemspoelen welke we zojuist besproken hebben.
De hoogfrequent-smoorspoelen zijn gewikkeld op een
lichaam soms van verlies vrij materiaal doch ook wel op een
ijzerkern. De wikkeling bestaat uit dun-draad. Een hoogfrequent-smoorspoel heeft een vrij groot aantal windingen ..
Als tweede smoorspoel krijgen we de afvlak-smoorspoel.
Deze is weer gewikkeld van zeer dun draad, doch hier uitsluitend om een ijzerkern. De eerste smoorspoelen welke
men toepaste, waren afzonderlijke spoelen, welke gewikkeld
waren om een gelameleerd lichaam. Later heeft men deze
smoorspoelen om hetzelfde lichaam of kern gewikkeld waarop de transformator-wikkelingen aangebracht zijn, welke
voor de diverse spanningen in de radio zorgen. Het geheel
heet nu niet meer smoorspoel, maar voedingscombinatie. Men
treft ook wel combinaties aan waarin alleen plaatstroom en
Radio 3

33

smoorspoel ondergebracht zijn, dit zijn de zg. pJaatstroomcombinaties. Deze laatste worden door de radio-amateurs veelvuldig gebruikt, daar zich met behulp van deze combinatie
een prachtig apparaatje laat construeren, met veel praktische
toepassingen. Moderne lampen verlangen n.l. een hogere
spanning, deze kan 300 V en hoger zijn. Wanneer het apparaat primair is uitgevoerd voor 127 V, dan noemt men deze
een verhogings-transformator. Tegenwoordig wordt het
plaatstroom apparaat zoals hierboven bedoeld, alleen nog
gebruikt als werkplaatsapparaat. Het levert n.l. dezelfde spanning als een normale anode batterij. De diensten welke dit
apparaatje ons in de radiopractijk en als werkplaats-apparaat
bewijst zullen we in de volgende hoofdstukken ondervinden.
Te zijner tijd zullen we de constructie van dit apparaat leren
kennen. Aangezien we nu toch over transfórmatoren bezig
zijn, willen we hier ook nog noemen de laagfrequent-transformator. Welke eisen men hier aan stelt en voor welk doel .
ze gebruikt worden, laten we even buiten beschouwing.
We onthouden hiervan slechts, dat het verhogingstransformatoren zijn en meestal met een transjormatieverhouding van
1 : 3. Men treft ook wel hogere verhouding aan o.a. 1 : 4
en 1 : 5. De constructie lijkt veel op een normale gloei-.
stroom-transformator. Het aantal windingen is echter groter,
en de draad-diameter kleiner.
Verder maken we ook vaak gebruik van middelfrequenttransformatoren. Daar deze in bepaalde toestellen voorkomen, zullen zij later nader toegelicht worden.
Alvorens we echter overgaan tot het bouwen van een
ontvanger krijgen we nog enig klein materiaal te bekijken.
Hieronder verstaan we b.v. boutjes met ronde en platte
kop en verschillende lengten. De meest gebruikte maten
zijn 1-3 en 5 cm lang en ± 2 mm dik. Verder zijn er nog
enkele soorten hout-schroeven voor het vast maken van
onderdelen in de toestelkast. deze kunnen van ijzer of mes-

sing zijn.
Het draad dat we in. de toestellen gebruiken noemen we
in het vervolg montagedraad. Hiervoor gebruiken we bij voorkeur blank koper-draad (liefst vertind). Daar echter niet alle
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verbindingen blank in het toestel kunnen ondergebracht
worden, omreden dit te veel ruimte in beslag neemt, voorziet men de draden van isolatiekous. Deze isolatiekous is
samengesteld uit een geïmpregneerd weefsel van isolerende
stof. Het is makkelijk buigbaar en is in verschillende kleuren
in de handel verkrijgbaar. Door deze verschillende kleuren
te gebruiken krijgt men een beter overzicht van de bedrading
in een toestel.
Het draad dat men gebruikt voor het bewikkelen van transformatoren en smoorspoelen is niet geïsoleerd door isolatiekous maar is inplaats hiervan met een laag lak (emaille)
bedekt, hetgeen ook zeer goed isoleert. Tevens kent men
draad. met een laag emaille en daaromheen een spinsel van
katoen of zijde.
Als soepel snoer gebruiken we draad welke is samengesteld uit een aantal dunne koperdraadjes. die worden samengehouden door katoen of zijde, welke wordt omgeven door
een laag rubber. Uit dit soort snoer is het meer-aderig snoer
samengesteld. Dit kan door middel van een omspinning van
katoen worden samengehouden. Bij gummi snoer (gummi
kabel) is deze omspinning vervangen door een laag rubber.
Isolatieband gebruiken we bij voorkeur niet in toestellen
om een geleider te isoleren. Het kan wel dienen voor het
samenhouden van enkele draden welke een zelfde richting
nemen en vooraf door isolatiekous zijn geïsoleerd. Ook een
. of meer draden welke te lang zijn om vrij door het toestel
geleid te worden kunnen we het best met een bandje isolatie
samen winden en daarna met een klembeugeltje of · zadel
aan het chassis bevestigen. Dit geldt ook voor aansluitingssnoeren, welke het chassis verlaten. Deze moeten stevig bevestigd worden, daar de tere organen van het toestel anders
aan beschadiging bloot staan.
Bakeliet wordt ook veel gebruikt als isolatie materiaal,
echter meer voor lampvoeten, spoelhouders, kapsels voor
diverse onderdelen, toestelkasten enz. De lampvoeten en
spoelhouders welke vroeger meestal uit bakeliet bestonden,
vervaardigt men thans uit voor dit doel beter bestemd
materiaal, o.a. troliluul, pertinax, caHI, aminiet, enz.
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Van het grootste belang bij lampvoeten is dat ze uit goed
isolatie materiaal vervaardigd zijn en duurzame contacten
hebben. We kunnen beter enkele stuivers meer besteden dan
slechtere kwaliteiten te kopen, die ons veel narigheid bezorgen.
Er zijn bakeliet eitjes in de handel voor het isoleren
van de antennedraad; deze zijn echter niet aan te raden,
daar bakeliet niet voor 100 % tegen vocht bestand is.
Hiervoor kunnen we beter de porseleinen eitjes gebruiken.
De draad welke we hiervoor gebruiken bestaat uit selecium
brons en heeft een diameter van ± 1,5 mmo Bij voorkeur
spannen we deze op een vrije hoogte van tenminste 8-10 m.
Electrische geleidingen van hoogspanningsnetten worden
daarbij zoveel mogelijk vermeden. Indien dit niet kan, dan
moeten we deze nooit parallel met de stroomgeleiders aanbrengen, doch dwars er boven of er onder. Voor het invoeren
van de antenne gebruiken we een originele antenne-invoer.
Het invoeren van de antenne door een muur of raamkozijn
zonder meer is niet aan te raden, daar vroeg of laat de omspinning of isolatie van de draad aangetast wordt door vocht,
dampen, zuren e. d. en hierdoor dus een geleidende verbinding gevormd wordt met de aarde. Hierdoor gaat de antenne
dienst doen als aarde, hetgeen een goede ontvangst belemmert. Alvorens de antenne de huiskamer binnen te voeren
moeten we deze leiden over een antenne veiligheid~ Deze zorgt
er voor dat wanneer een bliksemstraal in de omgeving van
een opgestelde antenne een sterk electrisch veld vormt, deze
spanning niet door de antenne via het toestel naar de
aarde wordt afgeleid. De antenne veiligheid zal de spanning boven 120 Volt naar de aarde afleiden. Men kan ook
gebruik maken van een antenneschakelaar. De beste zijn
van porselein, omdat dit beter dan bakeliet tegen vocht
bestand is.
Verder zullen we nog vele andere soorten van schakelaars
ontmoeten die geen toelichting behoeven daar de gemiddelde amateur er de bedoeling wel van begrijpt. Hiermede
worden dan bedoeld de normale in- uitschakelaars welke
twee, soms vier aansluitingen bezitten. Iets ingewikkelder
zijn de goijlengte-schakelaars, deze bezitten wel 20-30 aan-
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sluitingen. De contactveren zijn metaal met speciaal tegen
inbranden bewerkte contactplaatsen.
De aansluitingen op de schakelaars zijn meestal uitgevoerd
met soldeerliPpen. Dit zijn kleine strookjes metaal, welke
vooraf vertind zijn om het solderen te vergemakkelijken.
Vaak zijn ze nog voorzien van een of meer gaatjes. Ook
voor verbindingen welke met de aarde of het chassis verbonden worden gebruiken we deze z.g. soldeerlippen.
Voor antenne- en aarde-aansluitingen gebruiken we bij
voorkeur banaanstekkers van verschillende kleuren. Als regel
wordt voor antenne rood en voor aarde zwart gebruikt. Het
dunne glazen buisje dat zich in een toestel in de buurt van
de voedings-combinatie bevindt, is de zekering. In dit buisje
bevindt zich een dun draadje, dat is samengesteld uit een
metaallegering. Dit vormt een beveiliging welke smelt wanneer
er in het toestel een kortsluiting optreedt. Hoe een kortsluiting
in een toestel zal ontstaan zal ons later in dit boek wel
duidelijk worden.
De onderdelen welke nog meer in de radio voorkomen
zal een ieder bij wijze van spreken vanzelf leren kennen.
We zullen n.l. alle onderdelen die in dit hoofdstuk nog niet
besproken zijn, te zijner tijd onder de loupe nemen.
Daar lang niet alle radio-onderdelen van Nederlands
fabrikaat zijn, zullen velen weer in bezit zijn of komen van
buitenlands materiaal. Ook voor de oorlog was er een
groot percentage Amerikaans en Duits materiaal te koqp.
De grootste last ondervinden velen met de waardebepaling
van weerstanden en condensatoren, omdat deze niet in cijfers
of getallen maar in kleuren, ringen, punten enz. uitgedrukt
worden. Het is wellicht van belang voor de bezitters van
zulk materiaal het lijstje van deze onderdelen, dat op de
volgende bladzijde is afgedrukt, goed te bestuderen.
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Kleur-code voor weerstanden.
Eerste cijfer
lichaam

1-

Laatste teken
punt

T weede cijfer
uiteinde

a-zwart
1-bruin
2-rood
3 -oranje
4-geel
5-groen
6-blauw
7 -paars
8 -grijs
9-wit

niets -zwart
-bruin
0
-rood
00
-oranje
000
0000 -geel
00000 -groen
000000 - blauw

a-zwart
1-bruin
2-rood
3 -oranje
4-geel
5 -groen
6-blauw
7 -paars
8 -grijs
9-wit

Nemen we als voorbeeld een weerstand met een bruin
lichaam, een zwart uiteinde en rode punt dan heeft deze een
waarde van
bruin lichaam - 1
zwart einde
0
rode punt
00
Totaal
1000 n
Kleur-code voor condensatoren.
Eerste punt

Tweede punt

a-zwart
1-bruin
2-rood
3 -oranje
4-geel
5-groen
6-blauw
.7 -paars
8-grijs
9-wit

.O-zwart
1-bruin
2-rood
3 -oranje
4-geel
5 -groen
6-blauw
7 -paars
8 -grijs
9-wit

I

Derde punt

niets

- zwart
-bruin
00
-rood
000
- oranje ..
0000 -geel
00000 - groen
000000 - blauw

o

I

Bij Amerikaanse condensatoren wordt de waarde meestal
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aangegeven door gekleurde punten. Het eerste punt geeft
het eerste cijfer aan, het tweede punt het tweede cijfer en
het derde het aantal nullen. De capaciteit wordt gedrukt in
!-L!-L F = CP F) = (0.9 cm).
Ter verduidelijking geven we hier enkele voorbeelden.
Eerste punt

Tweede punt

Derde punt

Bruin
Rood
Groen
Bruin
Bruin

Zwart
Groen
Zwart
Zwart
Zwart

Bruin
Bruin
Bruin
Rood
Oranje

Waarde

100
250
500
1000
10000

!-L!-L F
!-L!-LF
!-L!-LF
!-L!-L F
!-L!-L F

Duitse kleur-code voor condensatoren.
Deze wordt niet uitgedrukt in punten doch in gekleurde
ringen. Er zijn twee soorten, n.l. dunne en dikke ringen.
Een dikke ring heeft dezelfde waarde als drie dunne. De
kleur van-de ringen geeft het grondgetal en het aantal der
ringen het aantal cijfers. De waarde wordt uitgedrukt in
!-L!-L F = (p F) = (0,9 cm).
Kleuren
Wit
Helderblauw
Rood
Bruin
Oranje
Goud
Geel
Groen
Donkerblauw
Violet
Rose
Zilver

I

II

5
6
7
8
9

10 100
15 150
20 200
25 250
30 300
35 350
40 400
50 500
60 600
70 700
80 800
90 900

lil

I

II

m

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
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Hoofdstuk IV
Radiotechnische tekens, geluids-overbrenging, microfoon, telefoon, electrische golven, afstemming, Kristal
detector, Kristal ontvanger, antenne, aarde. Inductieve ontvangst

Thans hebben we de voorbereidende stof grotendeels
achter de rug. Dit wil echter niet zeggen, dat we verder
geen theorie meer te slikken krijgen. Deze behandelen we
liever tegelijk met de nieuwigheden die we nog tegenkomen
en dit zijn er nog veel.
.
Alvorens we echter overgaan tot het behandelen van het
eigenlijke toestel moeten we ons eerst vertrouwd maken
met enkele tekens die we in radio schema's altijd ontmoeten.
Voorlopig bepalen we ons alleen tot de meest noodzakelijke.
Het is wenselijk deze goed te bestuderen, zodat men ze
als het ware kan opdreunen zonder de verklarende tekst
aan te kijken. Ogenschijnlijk lijkt dit een beetje lastig, doch
men zal ondervinden dat het heus nog al meevalt. Dus aan
de slag.
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De hier gebruikte tekens zullen we ~ de nog volgende
schema's herhaaldelijk aantreffen. Er z!jn er echter nog veel
meer, maar we spreken af dat we deze dan behandelen wanneer het nodig blijkt. Thans gaan we eens bekijken hoe een
radio werkt en hoe de geluids-overbrenging geschiedt.
Geluidsoverbrenging door microfoon en
telefoon.
Geluidsoverbrenging geschiedt niet alleen in de radio,
maar ook in onze reeds lang bekende telefoon. Onder telefoon verstaan we hier dan het normale huistelefoon-toestel.
Hoe een telefoon-verbinding practisch tot stand komt is een
ieder wel bekend. Maar wat gebeurt er wanneer de verbinding tot stand is gekomen en hoe geschiedt de geluidsoverdracht? Dit gebeurt als volgt:
Het apparaatje dat we gebruiken om in te spreken noemt
men microfoon. Deze microfoon bestaat uit een zeer dun
plaatje van een geleidende stof, welke trilplaat genoemd
wordt, of ook wel membraan. Achter deze trilplaat bevindt
zich een koolschijf waarin kleine uithollingen zijn uitgespaard waarin fijn verdeeld koolpoeder is aangebracht. De trilplaat en de koolschijf vormen de aansluitingen van de microfoon. Het chassis van de microfoon is geïsoleerd ten opzichte van de koolschijf, de trilplaat mag geleidend verbonden zijn met het chassis.
De trilplaat en de koolschijf worden in serie verbonden
met de primaire wikkeling van een inductiespoel. Hier ontstaat dus een stroomkring. De stroom welke door kool-
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schijf via het koolpoeder naar de trilplaat vloeit noemt men
de microfoonstroom. Het is bekend dat, wanneer we spreken,
hierdoor luchttrillingen ontstaan. Deze trillingen brengen

spreken ;~

microfoon

inductie klos

telefoon

het dunne trilplaatje in beweging, dat aan de achterzijde
tegen het koolpoeder drukt. Door dit bewegen zal de weerstand in het koolpoeder kleiner of groter worden, wat ten gevolge heeft, dat de microfoon-stroom ook kleiner of groter
zal worden. Het zijn juist deze stroomveranderingen welke~we
hier noodig hebben.
De telefoon is samengesteld uit een kleine hoefmagneet
waaromheen; twee spoeltjes van zeer dun draad en een groot
aantal windingen zijn aangebracht. Voor de polen bevindt
zich een dun ijzeren trilplaatje. Daar ijzer door een magneet
wordt aangetrokken, zal dit plaatje steeds op een constante
spanning aangetrokken worden. Het plaatje bevindt zich op
een geringe afstand van de polen. Vloeit er echter een stroom
door de spoelen dan zal de hoefmagneet sterker magnetisch
worden. Dit zal geschieden naar gelang de stroom verandert.
Hierdoor zal ook de trilplaat meer of minder sterk worden
aangetrokken. Door het spreken in de microfoon werd de
membraan in beweging gebracht waardoor stroomveranderingen ontstonden. Deze beweging ontstond zoals we gezien
hebben door luchttrillingen. De stroomveranderingen welke
in de inductie-spoel versterkt worden, zullen in de telefoon
nog sterker merkbaar worden. Hierdoor zal de trilplaat zodanig in beweging komen, dat ze ook luchttrillingen zal veroorzaken en dus hetzelfde geluid voortbrengen als aan de
microfoon gesproken werd. Dit is practisch wel niet geheel
juist daar er enige verliezen optreden en er ook enige geluidsvervorming merkbaar is, doch daar zullen we ons nu
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niet mee bezighouden. De inductie-spoel welke we gebruiken

is te vergelijken met een verhogingstransformator.
Electrische golven (radiogolven).
We hebben gezien dat de geluidsoverbrenging bij de
draad-telefonie niet zo ingewikkeld is als men vooraf wel
zou denken. Bij de radio is het echter niet zo eenvoudig.
We weten immers allemaal dat hier de geluidsoverdracht
draadloos geschiedt en hoe deze overdracht geschiedt zullen
we proberen te achterhalen. Allereerst gaan we eens kijken
welke helpers hierbij te pas komen. Bij de telefoon was een
van de grootste helpers de draad of kabel, waardoor zich
de stroomveranderingen voortbewogen. Bij de draadloze
overdracht van het geluid zijn het de e/ectriscbe golven die
door een denkbeeldige stof, die we aether noemen, worden
gedragen, en daardoor een grote afstand kunnen afleggen.
Deze electrische golven, ook wel genoemd e/ectromagnetiscbe
go/ven, hebben een bepaalde lengte, welke we golflengte noemen. De golflengte is afhankelijk van de frequentie van een
wisselstroom. Hoe groter de frequentie is van een wisselstroom of van een electrische trilling, hoe kleiner de golflengte is. Een electrische golf kan zich met een zekere snelheid voortbewegen en deze snelheid is bijna ongelooflijk
groot. Door experimenteren en berekeningen heeft men vastgesteld dat deze afstand 300.000 km per seconde bedraagt.
Dit is een reuzen snelheid, wanneer men bedenkt dat dit
ruim 7 maal de omtrek van aarde is in een seconde. Wanneer
men dus van Hilversum de juiste tijd ontvangt is het onnodig ons druk te maken of dit wel een tijdsverschil meebrengt omdat we zover van de zender af wonen.
Op welke golflengte een bepaalde zender werkt kunnen
we aan de hand van een eenvoudige formule berekenen,
wanneér we de frequentie weten van de electrische golf of
draaggolf. Nemen we als voorbeeld dat de draaggolf van een
zender een frequentie bezit van 500.000 c/sec. (of 500 kc/sec.)
Van deze draaggolf willen we de golflengte bepalen, deze is
volgens onderstaande formule
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We zien dus dat er een verband bestaat tussen golflengtevoortplantingssnelheid en frequentie. Naar gelang het aantal
meters heeft men bij de radio een onderscheid gemaakt. Zo
zijn er drie golflengten ontstaan. We kennen o.a. lange-golf
800-2000 m, midden-golf 200'-600 m en korte-golf minder
dan 100 m. Daar de frequentie van bijna alle zenders verschillend is, is het mogelijk ons ontvangtoestel op een gewenste zender af te stemmen. Indien de frequenties niet verschillend waren, dan zouden we wanneer we het toestel inschakelden, alle zenders tegelijk horen. Het kleine verschil
van frequentie kan ons soms grote last veroorzal{en, door
sluiering of menging van twee zenders. Dit verschijnsel noemt
men met een vreemd woord fading. Deze fading heeft men
op verschillende manieren trachten weg te werken, waarin
men dan ook grbtendeels geslaagd is.
Afstemming.
Nu gaan we eens kijken hoe eigenlijk een afstemming
tot stand komt. We nemen aan dat door een zender electrische trillingen de lucht in worden gestuurd. Deze trillingen
bezitten natuurlijk een zekere frequentie. Hoe deze trillingen
in het luchtruim onderhouden worden hebben we zojuist
gezien. Het gaat er nu om deze trillingen op te vangen. Dit
doen we in de eerste plaats met behulp van onze antenne.
Alvorens deze antenne dezelfde frequentie zal aannemen
als de zendantenne van de zender, moeten we deze op dezelfde frequentie afstemmen. Hiervoor hebben we nodig een
afstemkring. Deze bestaat uit een spoel met daaraan parallel
verbonden een variabie condensator. Wanneer we nu een
spoel en condensator hebben genomen met de juiste waarde,
dan bestaat hiermede de mogelijkheid onze antenne gelijk
te stemmen met die van de zender. Daar de condensator
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verstelbaar is kunnen we natuurlijk ook op andere zenders
met een grotere of kl~inere golflengte of frequentie afstemmen. De afstemming van onze antenne is dus afhankelijk
van de capaciteit van de condensator en de zelfinductie van
de spoel.
Kris tal- de te ctor.
De trillingen welke onze antenne opvangt, evenals de
trillingen welke van de zenderantenne uitgaan zijn hoogfrequentie wisselstromen. Deze wisselstroom is wanneer hij
onze antenne bereikt zeer gering en men moet al speciale
meetinstrumenten bezitten eer men ze kan aantonen. Daar
deze wisselstroompjes het geluid met zich mede voeren,
is het noodzakelijk dat we deze wisselstroom gaan veranderen
in gelijkstroom. Deze stroomverandering noemt men detecteren of gelYkrichten. Hiervoor gebruiken we een kristaldetector. Het is een zeer eenvoudig apparaatje. De kristal
. welke we gebruiken is een stukje carborundum-silicium of
pyriet. Deze is met het zilveren spiraalveertje, dat in een
scherpe punt eindigt, ondergebracht in een glazen buisje,
hetwelk van twee koperen
sluitstukken is voorzien. De
verlengde sluitstukken zijn
op een isolerend voetstuk
geplaatst en ieder sluitstuk
is geleidend met een stekker verbonden. Het zilveren
veertje is bevestigd aan een
handle welke in het sluitstuk door een kogelgewricht naar alle kanten beweegbaar is opgesteld. Dit apparaatje heeft de eigenschap de
ontvangen wisselstroom slechts in één richting door te
laten. De wisselstroompjes zullen hierdoor dus een verandering ondergaan, vandaar dat ze de naam krijgen van
pulserende gelYkstroom. De kristal detector werkt hier dus als
een ventiel, die de lucht wel in een fietsband toelaat, maar ze
niet meer laat ontsnappen. Met behulp van deze kristaldetector gaan we nu een ontvangertje in elkaar zetten. Dit
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is het eenvoudigste toestelletje wat mogelijk is om het geluid, ons door een zender geboden, hoorbaar te maken.
Alvorens echter met bouwen te beginnen gaan we even
na waarom we hierin de meteen te gebruiken telefoon condensator nodig hebben.
De hoogfrequente stroompjes welke wij gelijk gericht hadden tot een pulserende gelijkstroom zullen zonder deze condensator door de spoeltjes van de telefoon niet doorgelaten
worden. Wanneer we ons toestelletje bouwen zonder deze
condensator, zullen we absoluut niets of heel weinig horen.
De condensator verbinden we parallel met de telefoon. De
onderdelen welke verder in het toestel voorkomen zijn reeds
in het voorafgaande besproken. We nemen nu een kloek
besluit en gaan meteen aan de slag. Een ieder lette op zijn
duim.
De kristal-ontvanger.
De onderdelen welke we voor het bouwen van het toestel
nodig hebben kunnen we bepalen uit het schema. De radiotechnische tekens welke in het schema voorkomen hebben
we natuurlijk bestudeerd en deze veroorzaken geen moeilijkheden meer. Het lijstje van de onderdelen zal er dus als
volgt uitzien:
een verstelbare of variabie condensator 500 cm,
een kristal detector,
een koptelefoon,
een telefoon condensator 2000 cm,
een spoel (honingraat of webspoel).
De onderdelen bevestigen we op
een houten chassis; b.v. een kistje zonder bodem. De aansluitingen voor de
kristal detector, de spoel, de antenne en aarde maken we met
stekker-bussen. Dit zijn contact-bussen welke aan de buitenkant 'n schroefdraad bezitten en aan de andere zijde een verdunning hebben welke zich leent voor soldeer aansluiting.
De stekker-bussen worden alle aan de bovenzijde van het
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chassis aangebracht. Gemakshalve kan men het deksel los
nemen van de vier zijplankjes, dit is handiger bij monteren
van de onderdelen. De stekker-bussen kunnen we volgens
de hier afgebeelde tekening
opstellen. Wanneer we over
o 0
een zwart plankje beschikken
tel
kunnen we de benaming van
o
de betreffende stekker-bussen
.kristal
\)
met witte lak of inkt in letters aangeven. Dit voorkomt
verwarring en ziet er beslist
mooi uit. Wanneer we als
verstelbare condensator een mica condensator gebruiken
kan het toestel-kastje zeer klein worden, omdat deze veel
minder plaats nodig heeft dan de lucht-geïsoleerde condensator; deze laatste heeft n.l. grote uitslaande platen.
Bij het monteren van een mica condensator kunnen we
volstaan met een frontplaat (dit is in dit geval het deksel) van 15 bij 10 cm. De hoogte van de vier zijplankjes
kan dan 5 cm zijn. De afstemschaal kunnen we, wanneer
we niet over een originele beschikken, best zelf maken. We
gaan dan als volgt te werk. Op een stuk stevig papier trekken
we met een passer een cirkel met een middellijn van 8 à 9 cm.
Hiervan gebruiken we de helft, dus 180°. Op deze 180°
gaan we een verdeling maken. Deze kunnen we maken van
0-100. Elk tiental wordt van cijfers voorzien.
De eenheden duiden we aan met streepjes, waarvan elk
vijfde streepje iets langer wordt gemaakt. De stekkerbussen
van spoeldetector en telefoon moeten met hun hart-punten
precies 20 mm uit elkaar komen te staan, daar anders de
stekkers welke deze bezitten niet passen, of slechts met
moeite in de bussen gewrongen kunnen · worden. Wanneer
we zover klaar zijn kunnen we beginnen met het aanbrengen
van de draden, welke voor de verbinding van de andere
delen zorg dragen. Voor deze verbinding gebruiken we,
zoals afgesproken, blank montagedraad, met als isolatiemateriaal isolatiekous. De meeste in ons toestel te maken
verbindingen zullen geïsoleerd moeten worden. Solderen
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lijkt voor velen misschien moeilijk, doch wanneer men er
even mee vertrouwd is, gaat het vlugger dan een schroef
of klemverbinding maken. Bij het solderen gaan we als
volgt te werk. Wanneer het onderdelen betreft die niet met
een laagje tin bedekt zijn (vertind) gaan we deze eerst vertinnen. Hiervoor hebben we nodig; soldeerbout, tin en
soldeervet. Soldeerbouten zijn er in verschillende soorten.
Voor ons is echter de meest geschikte de electrische soldeerbout. Het is niet nodig hiervoor een groot formaat soldeerbout aan te schaffen. De kleinste is groot genoeg. Tin gebruiken we liefst van de zachtste soort. Het meest geschikt
is tin, dat in buisvorm van ± 4 mm diameter op klosjes
of haspel in de handel is. Dit tinbuisje is gevuld met hars,
dat het vloeien van het tin bevordert. Soldeervet gebruiken
we liefst zo weinig mogelijk. Bij het aanschaffen van soldeervet moet men voor 100 % zeker zijn, dat men vet koopt
dat absoluut ZllllnJrij is. We hebben reeds in het eerste hoofdstuk gezien, dat zuren in de radio storend kunnen optreden.
De verbinding van de draden aan de stekkerbussen kan ook
geschieden door deze te klemmen met de bevestigingsmoer.
Dit doen we bij voorkeur niet, daar deze makkelijk kunnen
losraken, waardoor we losse contacten krijgen, welke ten
strengste vermeden moeten worden. Mtakkingen en verbindingen van draden maken we met zorg en controleren
deze alvorens verder te gaan. Deze worden niet in elkaar
gedraaid of gewrongen, doch
G
altijd met een busje of draadQDlIIlIUIlll
busje
spiraal
spiraal stevig met tin gesoldeerd. Zij die niet over busjes
o
lïï
verbinding
beschikken, kunnen deze zelf
maken van montagedraad, in
de vorm van spiralen. Hiervoor neemt men een stuk stevig
draad, b.v., een spaak uit een fietswiel, waar men de montagedraad strak en vast enkele tientallen malen omheen wikkelt.
Daarna schuift men de wikkeling van de spaak af en men
knipt de spiraal in stukjes van 5 à 7 mm lengte, met een
scherpe mes tang af.
0

0

)

0
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Zodra onze soldeerbout warm genoeg is kunnen we met
het solderen beginnen. De verbinding ;is vooraf pasklaar
gemaakt. De las wordt zeer licht ingevet en de soldeerbout
welke aan de punt vertind is houdt makkelijk zoveel tin
vast om -een normale draadverbinding tot stand te brengen.
Wanneer de draad vanzelf op zijn plaats blijft, kunnen we
ook het soldeerstaafje bij de te maken las houden, tegelijk
met de soldeerbout. Alvorens een las te controleren late
men deze eerst afkoelen. Tijdens het afkoelen mag deze
helemaal niet bewegen. De las zou dan niet hecht zijn en
er zou een zg. koude las ontstaan, welke later een moeilijk
te vinden storing veroorzaken kan. Op deze manier brengen
we alle lassen in onze ontvanger aan en zijn dan meteen
gereed om het apparaat in bedrijf te stellen in afwachting
van de resultaten. Nu moeten we ons niet voorstellen dat
we knalharde muziek te horen krijgen of bulderende redenaars. We zullen ons tevreden moeten stellen met een bescheiden stukje muziek en dit nog maar alleen van de dichtbijzijnde sterke zenders. Dit is echter voor de echte liefhebber van het radio-wonder voldoende om zijn verdere
bouwplannen door te zetten. Het in bedrijf stellen van het
toestel geschiedt als volgt. We verbinden ons toestel met
antenne en aarde. Voor hen die niet precies weten hoe deze
beide gemaakt worden, zullen we die straks even duidelijk
maken. De verbindingen geschieden met banaanstekkers,
bij voorkeur antenne-stekker rood en aardestekker zwart. De
spoel welke een honingraat of webspoel is van ± 50 windingen, plaatsen we in de stekkerbussen die als spoel gemerkt zijn. De telefoon en kristaldetector ' in de voor hen
bestemde stekkerbussen en het toestel is voor ontvangst
gereed. De knop van de variabIe condensator welke een
pijlknop is, en van een merkpunt is voorzien, plaatsen we
op de 0 stand van de gradenplaat, welke onder deze knop
op het toestelkastje is bevestigd. Met de handle van de
kristaldetector plaatsen we het veertje op een willekeurige
plek van het kristal. Daarna draaien we langzaam de condensatorknop naar rechts en zullen op een zeker punt ontvangst
krijgen. Is dit punt eenmaal bereikt dan proberen we met
Radio 4

49

de kristalhandle 'een nog gevoeliger punt van de kristal te
ontdekken. Het cijfer van de gradenplaat noteren we, want
daar zullen we de betreffende zender steeds horen. Zij, die
dit geluid uit hun eigen gebouwd toestel te horen krijgen,
hebben de eerste stap gezet op het geheimzinnige terrein
van de radio. Ook al is het geen muziek van de bovenste
plank, toch zullen we tevreden zijn met hetgeen we in
enkele uren tijds gepresteerd hebben.
Wanneer we zolang naar deze zender geluisterd hebben,
dat we van de eerste verbazing bekomen zijn, proberen we
door de pijlknop verder naar rechts te draaien om nog meer
stations te ontdekken. Hoogst waarschijnlijk zal dit gelukken.
Bij avond zullen we in alle geval meer zenders te voorschijn
halen dan bij dag. Wanneer we over meer dan één spoel
beschikken kunnen we eens proberen de spoel van 50 windingen te vervangen door een van 100 - 200 - -250 of
300 windingen. Met de spoel van 50 en 100 windingen zullen
we waarschijnlijk alleen middengolf stations ontvangen, met
de andere ontvangen we wellicht ook een langegolfzender.
Daar bij een kristal-ontvanger een goede antenne van het
grootste belang is zullen we deze dan ook met zorg aanbrengen. Het slordig spannen van een stuk koperdraad heeft
geen nut en zal de ontvangst niet bevorderen, hoe goed
het apparaat ook geconstrueerd moch~ zijn.
Antenne.
De antenne voor een kristal-ontvanger maakt men bij
voorkeur minstens 25 m lang. Bij een normale ontvanger
is dit niet nodig, daarvoor is 10 m lang genoeg. De ante~e
kunnen we aanbrengen vanaf het huis van onze buurman
of overbuur, naar ons eigen dak, of indien dit niet mogelijk
lijk is met behulp van een mast. De draad welke we gebruiken
is siliciumbrons en de isolators zijn van porselein. De
antenne wordt zoveel mogelijk horizontaal gespannen en
in het draad moeten zo min mogelijk lassen voorkomen.
Indien een las onvermijdelijk is moet men deze bij voorkeur
solderen. Om te verhinderen dat de antenne de dakgoot
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of de dakpannen raakt, gebruikt men afspan-isolatoren. Deze
zijn in de handel verkrijgbaar en bestaan uit een ijzeren
staaf, aan een kant schroefdraad, aan de andere kant een
porseleinen isolator, welke met gips is vastgezet. De bevestiging van het antennedraad aan de isolator geschiedt met zacht koperdraad
(montagedraad) of met teertouw. De antennedraad mag
in geen geval onderbroken
toestel
worden of gelast. Vanaf de
afspan-isolator voert men de
antenne naar de antenneaarde
veiligheid. Dit is de eerste
plaats waar we een las moeten maken, daar we de blanke draad niet binnenshuis kunnen voeren. Hiervoor gebruiken we omwikkeld draad. De
las welke op de antenneveiligheid gemaakt wordt, moet
zindelijk gemaakt worden. Bij voorkeur dient men buitenen binnendraad vooraf aan elkaar te solderen en daarna
onder de klem der veiligheid te bevestigen. De bevestiging
van het antennedraad binnenshuis maakt men met behulp
van antenne-muur-isolatoren. Dit zijn bakelieten of porseleinen isolatoren welke men met een stalen pen op de muur
kan bevestigen. De buiten-antenne montere men liefst niet
boven daken of door bomen. De binnen-antenne mag niet
parallel met de aardleiding naar binnen gevoerd worden.
Aarde.
Voor een kristal-ontvanger is een degelijke aardleiding
bijna van even groot belang als een antenne. Dit kan men
zelf controleren door bij een in werking zijnde ontvanger
de aardleiding uit de stekkerbus te verwijderen. Voor
krachtige wisselstroom-ontvangers is een aardleiding niet
de eerste vereiste. Deze zullen behoorlijk werken ook
zonder een aardleiding, doch in de meeste gevallen is het
beter ook deze met de aarde te verbinden.
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Een goede aardleiding voor hetzelfde welke ontvanger,
kan men als volgt maken. Een vertinde buis van ongeveer
7 m lengte en een diameter van een Engelse duim (2.50 cm)
slaat men tot op 10 cm na in de grond. Door aan de buis
een scherpe punt te laten smeden, zal men dit inslaan aanmerkelijk bevorderen. Voor de bevestiging van de draad,
welke de aardleiding vormt maakt men van rood koper
een stevige klembeugel, welke aan beide zijden vertind wordt.
Het blad koper waarvan men een beugel maakt moet minstens een dikte hebben van 1 mm (2 mm is beter) en een
breedte van 2.50 cm. De klembeugel welke om de buis moet
sluiten schroeft men met een koperen bout met moe! stevig
vast. Als aardleidingsdraad, welke tussen de bout geklemd
wordt, neemt men vanaf de buis tot in de buurt van het
toestel zwaar vertind koperdraad met een minimum
diameter van 2 mm of 6 qmm. In de nabijheid van het
toestel voorziet men deze draad van een soepel draadsnoer
met banaanstekker voor aansluiting op het toestel. Het
soepel draadsnoer maakt men met een voor dit doel bestemde klem vast. Indien deze niet voorhanden is wordt de las
met tin gesoldeerd. De aardleidingsdraad mag met krammen
op de muur bevestigd worden. Wanneer men over een waterleiding of huiswaterpomp beschikt, kan het slaan van de
aardebuis achterwege blijven. De bevestiging en de verdere
aansluiting blijft echter hetzelfde. Voor aardleiding en
antenne maakt men de leiding binnenshuis liefst zo kort
mogelijk daar lange leidingen binnenshuis altijd verliezen
met zich mee brengen. .
Inductieve ontvangst.
De kristal-ontvanger welke we besproken hebben noemen
we een primaire ontvangèr. De ontvangst geschiedde direct
of primair. Een dergelijk toestel heeft zijn voor- en nadelen.
De ontvangst is sterker doch de kwaliteit van het geluid
is lichter en storingen talrijker dan bij de inductieve ontvanger.
De inductieve ontvanger zal vaak iets minder geluid geven,
maar de kwaliteit van het geluid is beter, de storingen veel
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minder en de selectiviteit beter. Onder selectiviteit verstaat
men de gevoeligheid van het apparaat. Met gevoeligheid bedoelt men, dat het toestel beter
luistert naar de afstemming en
stations beter uit elkaar weet te
houden. Stations met een gering
verschil in golflengte zullen met
een selectief toestel vrijwel geheel afzonderlijk te beluisteren
zijn. De selectiviteit van het inductieve toestel kan men toeschrijven aan de twee afstembare
kringen. Bij het primaire toestel
was slechts één kring aanwezig,
d.w.z. een spoel en een condensator. Bij het inductieve
toeste] treft men twee zulke kringen aan, waardoor een
betere afstemming mogelijk wordt.
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Hoofdstuk V
Radiolamp, triode, eenlamps toestel, luidspreker, tweelamps
toestel, chassis, drielamps toestel, halve golf en
en volle golf, gelijkrichting

Ofschoon men met de kristal-detector al heel aardige
resultaten wist te bereiken, zal niemand met dit toestel
tevreden zijn. Het luisteren met koptelefoon gaat gauw
vervelen. Ook kan maar één persoon genieten van het geluid,
dat zo'n toestelletje produceert. Da.flrbij komt nog het lastig
afstellen van de kristal-detector, een precies werkje, dat veel
geduld en routine vergt. Een en ander is wel de oorzaak
geweest dat men naar iets beters zocht, en met succes de
radio-lamp ontdekte. Sinds dien heeft de kristal-detector
zo goed als afgedaan en wordt deze alleen nog maar gebruikt
door den beginnenden radio amateur. De radio lamp is nu
ze eenmaal bekend is een onmisbaar onderdeel geworden
in de radio practijk. Ze wordt voor alles en nog wat toegepast en het is werkelijk een grote stap vooruit geweest
in de radio wereld, toen men haar ontdekte. De lamp blijkt
een veel betere detector te zijn, dan de kristal-detector.
Behalve detectie heeft de lamp nog als eigenschap electrische trillingen in grote mate te versterken, vandaar dat
we met een lamp ontvanger een veel groter aantal stations
kunnen bereiken. Ofschoon de werking van de radiolamp
niet zo eenvoudig is als de werking van de kristal-detector
moeten we toch proberen de theorie van haar werking onder
de pet te krijgen. Wanneer de werking van de radiolamp
goed begrepen is, heeft men ruim de helft van de radiotechniek te pakken.
Naar gelang het aantal electrodes groepeert men de lampen
in diode-, triode-, titrode-, penthode-, hexode-, octode-,
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diodiod-Iampen enz. Voorlopig bepalen we ons tot de
triode.
Hoe een radiolainp er uitwendig uitziet is genoegzaam
bekend. Er zijn lampen die blank zijn, maar er zijn ook
lampen met een laag verf overdekt. Dit is echter geen gewone, doch een metaal houdende verf. Vroeger waren veel
lampen omgeven door een metalen omhulsel, wat dezelfde
functie te vervullen had als de tegenwoordige metaal houdende verf. Bij nog nieuwere lampen types is de glazen ballon
helemaal komen te vervallen door de metalen ballon. Dit
zijn de zgn. metaal-lampen, in tegenstelling met de andere
die soms glaslampen genoemd worden. Meer en meer wordt
in plaats van radiolamp de naam buis gebruikt. Dit heeft
men gedaan daar de radiolamp eigenlijk geen lamp-arbeid
te verrichten heeft in een toestel.
De eerste buis-ontvanger welke we nu behandelen is uitgevoerd met een triode. Tri wil zeggen, drie en ode is weg,
dus driewegsbuis, dit in verband met het aantal electroden.
Deze buis bezit n.l.: gloeidraad, rooster en anode. Wanneer we van een defecte triodebuis de glas-ballon stuk
slaan, ontdekken we een rechthoekig gebogen plaatje dat
op twee stevige draad-einden is vast gezet, waarvan een
door de buisvoet naar een der pennen leidt en anode ge. noemd wordt. In dit rechthoekig plaatje zien we op een
stevig van draad gemaakt raamwerk een wikkeling van dun
draad, dat op ± 0.5 mm van elkaar ligt. Deze draadwikkeling noemt men rooster. De ruimte tussen .d it rooster is nog
groot genoeg om daar een draad door te yoeren zonder dat
deze contact of beter gezegd sluiting maakt. Deze draad
is de gloeidraad. Van de anode of plaat is een draad aan
G
een pen verbonden, evenals van het rooster.
Van de gloeidraad zijn echter beide einden van
een pen voorzien, zodat we dus in het totaal
0 0 0 p
vier pennen krijgen. De betreffende pennen kan F
men onderscheiden, daar deze in de vorm van
0
een kruis in de buishuls zijn bevestigd. De
A
anodepen ligt onder of het verst verwijderd en wordt in
schema's aangegeven met de letter A. Het rooster is de top
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van het kruis en is gemerkt met G (grid, Engels). De
gloeidraad ligt aan de twee uiteinden van de dwars-balk van
het kruis en heeft als letter F (filament, Engels).
De ballon van een buis is altijd luchtledig. Om dit te
bereiken heeft men bij het fabriceren van de buis een weinig
magnesium toegevoegd; vandaar dat de heldere buis ballon
er zilverachtig uitziet. De onderzijde van de buisvoet met
de stand der pennen of pinnen noemt men de sokkel-schakeling van de buis. De electrodes welké hieraan verbonden
zijn, zien we in de volgende afbeelding welke weer de over. . . . . ___--, + eenstemmende letter bezitten. De uiteinden van de gloeidraad zijn verbonden met de letters F.F. welke de
gloeistroom levert voor de buis.
Deze stroom wordt meestal geleverd
door een accu. Door deze stroom
wordt de gloeidraad welke zich in
1--+-.....-_ - de buis bevindt tot gloeien gebracht.
De
pool van de accu welke met de
gloeidraad is verbonden, is tevens met de -pool van de anode
batterij verbonden. Wanneer de gloeidraad tot gloeien wordt
gebracht, ontstaat er in de anode buis een stroom. Deze stroom
noemt men de anodestroom. Deze is ontstaan doordat bij het
heet worden van de gloeidraad de electronen die anders onder
invloed van de spanning door de draad bewogen nu naar
buiten treden. De gloeidraad gaat a.h.w. electronen uitzenden.
Dit uitzenden van electronen noemt men met een vreemd
woord de electronen-emissie. Reeds vroeger hebben we gezien
dat een lichaam, dat een teveel aan electronen bezit negatief
genoemd wordt. Hetzelfde geldt ook hier. De wolk van
electronen welke het sterkste is in de buurt van de gloeidraad
en zelfs de gehele ballonruimte is negatief geladen, daarom
noemt men deze lading, ruimtelading. Daar de anode of plaat
een hoge positieve spanning bezit zullen de electronen zich
een weg banen naar de anode. We hebben reeds eerder
gezien, dat negatief een teveel en positief een tekort aan
electronen betekent, van daar dat de electronen deze weg
kiezen en via de anode door de anodebatterij weer terug
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stromen naar de gloeidraad welke ook wel kathode genoemd
wordt.
De electronenstroom zal steeds in de bovengenoemde richting stromen, dus van kathode naar anode. Hier treffen we
dezelfde werking aan als bij de kristal-detector, dus weer een
ventielwerking. Door de stroom van de kathode op te
voeren, kan men een grooter of kleiner aantal electronen
a.h.w. naar de anode toe trekken. Hier bestaat echter een
grens en deze is bereikt wanneer men met de anode evenveel
electronen uit de ruimte wegtrekt als de kathode er in kan
zenden. Heeft men deze grens bereikt, dan spreekt men van
een verzadigingsstroom.
Nu we de radiobuis dus zover kennen, gaan we deze
toepassen in een toestel en wel de z.g. eenouÏzer. Met dit
toestel zal men ongetwijfeld betere resultaten bereiken dan
met de kristal-ontvanger. Achtte men deze maar alleen geschikt voor koptelefoon, op de moderne eenbuizer kan men
zelfs meer dan een koptelefoon, ja zelfs een luidspreker aansluiten die een behoorlijk geluid levert:
Eenlamps toestel.
Het toestel dat we thans gaan bouwen is de eenbuÏzer of
eenlamper. Als buis kan men nemen een Philips A 415.
Eigenlijk krui men elke triode buis hiervoor gebruiken en
dit zijn er nog verschillende. Als spoel gebruiken we de
reeds behandelde honingraat-spoelen, waarvan we reeds verschillende nummers bezitten. Later zullen we toestellen leren
bouwen met gecombineerde spoelen, welke men met behulp
van schakelaars op korte-, midden- of langegolf kan afstemmen. Dit is bij honingraatspoelen ook wel mogelijk doch
niet zo heel eenvoudig; waarom we ons dan voorlopig maar
behelpen door deze spoelen te verwisselen. Verder hebben
we als onderdelen voor onze ontvanger nodig, twee verstelbare of variabele condensatoren en enkele vaste condensa- toren plus een vaste koolweerstand. De waarde en capaciteiten van deze onderdelen kan men vinden in de bijgevoegde schemasleutel.

57

Wanneer men een A 415 gebruikt is het nodig hiervoor
een 4 volts gloeispanning te gebruiken. Hiervoor kan men
natuurlijk elke willekeurige 4 Volts batterij nemen, doch
het beste is een 4 Volts accu. Voor de anode spanning nemen
HS
Cl

CS

1
T 9

'---1- ++ anode
accu

~---lL-----I_ _---J.--'-_ _ _' .

C 1 = 100 cm

C2 =500 cm
C3 =500 cm
C4 = 200 cm

_

accu-anode

cs

= 2000 cm
R 1 = 1 Ma
H S = H.F smoorspoel
V1 = A415

we een 90 Volts anodebatterij. Het beste kan men hiervoor
nemen een anode blok met verschlllende aftakkingen, d.w.z.
dat er enkele contactbusjes meer zijn aangebracht dan de +
en - aansluitingen b.v. 0-15-30-45-60-75-90. Dit
is aan te bevelen, daar men dan altijd de anode spanning
kan regelen. De anode spanning kan ook geregeld worden
met behulp van de variabele weerstand, doch dat betekent
in dit geval een energie-verlies, dat we kunnen voorkomen
door de batterij niet helemaal aan te sluiten. In 't kort dus,
wanneer we met 75 V kunnen volstaan, moeten we niet op
90 V aansluiten. Al de andere onderdelen zijn ons bekend
en uit de radio technische tekens uit hoofdstuk 4 hebben
we onthouden dat H.S. = Hoogfrequent-smoorspoel.
Wanneer we het schema goed bekijken dan zien we dat
de antenne via een condensator C 1 in serie geschakeld is
met de roosterspoel L 1 waarmede C 3 parallel is verbonden.
Deze kring hebben we leren kennen in de kristal-ontvanger
als de afstemkring. Verder is de antenne verbonden met de
roostercondensator C 4. Het rooster is met de aarde ver58

bonden over een weerstand, welke men lekweerstand noemt.
De terug-koppel-condensator is in serie geschakeld met L2
welke met de aarde is verbonden. Deze terugkoppeling zorgt
er voor dat we een behoorlijke versterking krijgen. De hoogfrequente wisselstromen van de antenne, ook wel antennestroom genoemd, vervolgen hun weg door spoel L 1. Deze
induceren door de lamp versterkt weer nieuwe stromen in
L 1 waardoor dus een sterkere antennestroom ontstaat. Daar
deze versterking te hoog kan worden is het noodzakelijk
dat we haar kunnen regelen. Dit regelen kunnen we met
behulp van de terugkoppelcondensator C 2. Doordat de stromen
welke zich ontwikkelden geInduceerd werden, regelden we
eigenlijk de inductie, en wel door de koppeling vaster of
losser te maken. Wanneer de koppeling te vast wordt dan
zal het toestel gaan genereren. Wanneer een toestel genereert,
hoort men in de luidspreker of hoofdtelefoon een onafgebroken huiltoon.
Een einde van de gloeidraad is met de aarde verbonden,
pool van de accu. De anode is via de
het andere met de
hoogfrequent-smoorspoel met de koptelefoon aan de
van
de anodebatterij verbonden. Parallel met de koptelefoon is
de teleJooncondensator C 5 verbonden. De variabele condensator
C 3 kan van een fijnregelschaal zijn voorzien, een schaal
waarin in de draaiknop een vertraging is aangebracht. Dit
vergemakkelijkt het afstemmen. De condensator C 2, eveneens verstelbaar als C 3, heeft geen fijnregelschaal noodig en
kan gerust als mica condensator uitgerust zijn. Deze bespaart
veel ruimte en is als terugkoppelcondensator goed bruikbaar. Verder biedt het schema ons geen nieuws en we beginnen dus te timmeren.
De kristal-ontvanger hadden we gebouwd met de onderdelen meest · boven op het chassis. Nu gaan we echter een
modern toestel bouwen. We monteren daarom alle onderdelen in een mooi kastje dat we zelf maken van triplex of
multi1?lex, ter dikte van 6 tot 8 mmo De bodemplank maken
we 25 X 12 cm. De voorzijde van het toestel heeft dezelfde
afmeting. Deze schroeven we met 4 houtschroeven tegen de
bodemplank stevig vast. Bij voorkeur spijkeren we voor of
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op de bodemplank een latje van 2 X 2 cm waartegen we
de frontplank bevestigen. Wanneer men beschikt over houtlijm is het aan te bevelen dit latje en plankje, alvorens het te
schroeven eerst met lijm
in te strijken. Het latje,
,-------dat op de bodemplank bet ö -;;-., -,;'\; ö
,,.-------r vestigd wordt moet ruim
",t?
1 cm korter zijn dan de
bodemplank, dus 24 cm,
daar anders de zijplankjes
welke men later als het toestel klaar is bevestigt hierdoor
gehinderd worden.
In de frontplaat boren we een gat voor de verstelbare
condensator naar gelang de dikte van ' de bevestigingsnaaf
van de condensator. De terugkoppelcondensator plaatsen
we links op de bodemplank, hiervoor maken we van een stukje
aluminium een steun, die we met
twee houtschroeven op de bodem
bevestigen. De as van deze condensator komt later door het zijplankje naar buiten, zodat we hier
een draaiknop op kunnen aanbrengen. De HF smoorspoel en het lampvoetje monteren we
op het bodemplankje. Aan de achterzijde van het bodemplankje bevestigen we een plankje van 5 cm hoog waarin
8 gaten geboord zijn voor stekkerbussen, waarvan 2 voor telefoon, 2
o 0
l1l2
voor
accu, 2 voor anodebatterij, één
o 0
0
voor
aarde
en één voor antenne. De
cr•
verbindingen maken we weer van
C2
blank montagedraad en als isolatie
gebruiken we isolatiekous. De spoelhouders worden zo geplaatst, dat de spoelen ± 1,5 cm van elkaar komen te staan.
Om verwarring te voorkomen kan men bij de stekkerbussen noteren waarvoor ze gebruikt worden bv. "aarde.. " en" teIeloon
1:
" .
ant enne" ) "accu", b
" attet})
Wanneer we alle verbindingen gemaakt hebben zoals bij

1
1&.-_______ -'. .
N
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de kristalontvanger, controleren we deze nog eens terdege
alvorens het toestel aan te sluiten. Is men er zeker van dat
geen fouten gemaakt zijn dan sluit men de accu en de
batterij aan, doch zonder de buis A 415 te gebruiken. Hiervoor gebruikt men een proeflamp. Deze kan men maken
van een oude buissokkel. Aan de draden van de
gloeidraadpennen bevestigt men een fitting uit
een zaklantaarn welke met brieflak wordt vastgezet. Hierin schroeft men een 4,5 Volt lampje.
Heeft men het aangesloten dan probeert men
eerst met de proefsokkel, of de gloeispanning
werkelijk 4 volt is. Had men bij vergissing de
verkeerde pennen aangesloten dan zal het lampje
direct doorbranden. Hieraan kan men dus zien of de aansluiting goed of foutief is.
Zijn we zover met ons toestel klaar, dan plaatsen we de
spoelen in de daarvoor bestemde spoelhouders. Voor L 1
proberen we met de spoel no. 50 en in houder 2 plaatsen
we no. 35. Daarna proberen we door condensator C 3 langzaam te verdraaien geluid te voorschijn te halen. Indien het
toestel heftig gaat genereren, dan draait men de terugkoppelcondensator zover terug tot dit genereren ophoudt. Deze
mag echter ook niet te ver terug gedraaid worden, want
dan krijgt men geen geluid meer, men zegt dan dat het
koppel te los is. Wanneer men met het terugdraaien van de
terugkoppelcondensator het genereren niet kan wegnemen,
probeert men met een kleinere terugkoppelspoel. In plaats
van no. 35 proberen we dan eens de no. 25 spoel. De terugkoppelcondensator wordt in die stand geplaatst dat men in
de hoofdtelefoon een klik hoort. Dit is het begin van genereren, men zegt ook wel het toestel wordt op de drempel
van genereren gebracht. Heeft men eenmaal deze drempel
bereikt dan zoeken we met de afstemcondensator 3 C een
zender op. Nu legt men weer een lijstje aan van de gevonden
zenders en tevens van de gebruikte spoel combinatie. Heeft
men eenmaal een station ontdekt dan zal men dit geregeld
op dezelfde plaats terugvinden. Met de terugkoppelcondensator probeert men dan een maximum van geluid te bereiken.
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Met de spoelen no. 50 en 25 zal men waarschijnlijk een groot
aantal kortegolf stations kunnen bereiken. Wil men langegolf stations beluisteren dan plaatst men voor L 1 no. 200
of 250 en een voor L 2 no. 50, 75 of 100. Dit moet men
proberen. Genereert het toestel te heftig bij spoel no. 100
dan probeert men met no. 75 of 50. Kan men met no. 50
als kortegolfspoel deze golf niet geheel bereiken, dan
dient no. 50 vervangen te worden door no. 75 met als
terugkoppelspoel no. 35. Misschien blijkt no. 25 ook nog
geschikt.
De spanning voor de anode kunnen we zoals we voorheen gezien hebben regelen door de
stekker naar boven
of naar beneden te plaatsen op de anodebatterij. Dit kan
men zelf uitzoeken. Wanneer het toestel behoorlijk werkt
en men met de afstemming en het uitzoeken van spoelen klaar
is maakt men h~t kastje verder af. De zijkanten en het gedeelte van de achterwand bevestigt men weer met houtschroeven aan de bodem en frontplaat. Het deksel laat men
los. Dit kan men ook voorzien van scharnieren, hetgeen
het uitwisselen van de spoelen vergemakkelijkt. Om niet
telkens de aansluitsnoeren behoeven los te maken van de
batterij en de accu, kan men het toestel voorzien van een
schakelaar. Deze plaatsen we dan in de -leiding van de accu,
die tevens de - 1 . . g is van de anodebatterij .
Indien men niet over een hoogfrequentsmoorspoel beschikt, dan kan men deze gerust weg laten. De anode van
de A 415 gaat dan rechtstreeks naar de telefoon. Men denkt
zich dus de hoogfrequentsmoorspoel doorverbonden. De
ontvangst zal echter aanmerkelijk minder en het geluid ook
van minder goede kwaliteit zijn, doch het toestel zal zonder
deze smoorspoel te gebruiken zijn. De honingraat spoelen
welke we in ons toestel gebruikten kan men evengoed vervangen door een moderne spoel-combinatie welke in de
handel verkrijgbaar is. De spoel welke hiervoor zeer geschikt is, is de MD-CORE 401. Deze kan men in het schema
zonder meer gebruiken in plaats van de honingraatspoelen.
De antennecondensator C 1 kan men laten vervallen en misschien is het nodig L 2 met een vaste weerstand in serie te

+

62

schakelen met C 2, doch het kan ook wel zonder deze weerstand. Deze laatste is alleen nodig wanneer men met de terugkoppelcondensator het toestel niet vrij van genereren kan
krijgen.
L uids preker.
De eenbuizers welke we tot nu toe bouwden zullen al
gauw in een of ander hoekje terecht komen, daar ze toch
niet op een lijn kunnen staan met de moderne ontvangers.
Met een koptelefoon luisteren was wel goed in de bezettingstijd, toen het concentratiekamp een einde maakte aan onze
nieuwsgierigheid omtrent de bewegingen der geallieerde
legers. Nu we echter weer vrij zijn, willen we weer luisteren
zoals het hoort dus met een luidspreker, die een behoorlijk
kwantum geluid kan geven. Dit is moeilijk met een eenpitter te krijgen, vandaar dat we nog een buis bijzetten.
Voor we echter met onze tweepitter beginnen, gaan we eerst
eens kijken hoe een luidspreker in elkaar zit en hoe de
werking ervan is.
V oorloopig zullen we ons alleen bezig houden met de
e!ectromagnetische luidspreker. Dit is wèl de eenvoudigste en
goedkoopste luidspreker welke tot nog toe op de markt
verschenen is. In eenvoudige toestellen en als tweede luidspreker voldoet hij echter uitstekend en wordt daarom tot
heden zeer veel g~bruikt. Deze
luidsprekers zijn als volgt uitgevoerd.
Op een sterke hoefmagneet zijn
op beide polen platte stukken
aangebracht welke men poolschoenen noemt. Tussen de beide magneetpolen is om een hol spoellichaam een draadwikkeling aangebracht. Het spoellichaam is stevig met de magneet verbonden zodat dit in het geheel niet kan bewegen. Door
de opening in het spoellichaam gaat een weekijzerenstaaf, welke aan de andere zijde met een koperen veer aan
het chassis of aan de magneet is bevestigd. De weekijzeren
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staaf kan dus enigszins vrij bewegen. Aan de staaf is een pen
ver15onden, welke naar de papieren kegel of conus gaat.
Deze pen noemt men de trilpen. De conus is naadloos geperst van betrekkelijk hard papier. De pen is door middel
van twee sluitstukken aan de papieren conus bevestigd. De
ijzeren staaf welke we anker noemen, zal door de magneetpolen in het magnetisch veld getrokken worden. Dit veld
is het sterkste in de spleet welke zich tussen de magneetpolen bevindt. Wanneer er door het spoeltje een stroom
gaat, zal dit in het anker krachtlijnen te voorschijn roepen.
Treden deze krachtlijnen naar boven uit, dan ontstaat hier
een noordpool. Doordat twee gelijknamige polen elkaar afstoten zal het anker naar rechts bewegen. Is de stroomrichting omgekeerd, dan zal het anker naar links bewegen.
De trillingen van het anker worden via de trilpen over gebracht op de conus, welke het geluid veroorzaakt. Vroeger
gebruikte men een metalen trilplaat in de plaats van een
papieren conus. Eigenlijk was het een vergroting van de
reeds eerder besproken hoofdtelefoon. Om het geluid te versterken bracht men deze koptelefoon onder in een kastje
met een grote hoorn, vandaar de naam hoornluidspreker.
Het systeem dat we thans kennen, heeft een grotere krachtwerking, bij een geringere energie. Daarom worden de
electro-magnetische luidsprekers heden nog zeer veel toegepast bij de radio-centrales en bij de normale radio-ontvangers. De andere soorten van luidsprekers bespreken we
later.
Tweelamper.
Nu we de luidspreker kennen kunnen we ook een toestel
~ gaan bouwen waarvan we onze huisgenoten laten genieten.
Want dit toestel kan een behoorlijk geluid leveren, voldoende
voor een grote huiskamer. De eenbuizer welke niet aan
onze eisen voldeed gaan we met zorg slopen. De onderdelen kunnen we weer alle gebruiken in het nieuwe apparaat.
Is er voldoende ruimte in het eenbuizertje dan kan men
alles laten zitten en behoeven we slechts een buis en een
laagfrequent transformator bij te plaatsen. Tevens is het nodig
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nog een stekkerbus bij te zetten, daar we een spanning méér
krijgen in ons toestel. We zien dat het schema hetzelfde is
tot bij de hoogfrequentsmoorspoel. De verbinding komt dan
niet aan de hoofdtelefoon maar aan de laagfrequent transformator, aan de klem die gemerkt is met de letter A (anode).
Aan de klem B verbinden we de 75 Volt spanning van
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de anodebatterij. G verbinden we aan het rooster van de
eindbuis. De laagfrequent transformator is een verhogingstransformator met een verhouding 1 : 4. Voor de spoelen
geldt hetzelfde als voor de eenbuizer. De hoogfrequentsmoorspoel is niet noodzakelijk, doch wel aan te bevelen.
Ze dient hier om de zuivere scheiding te bekomen tussen
hoog- en laagfrequent deel. Dit zou in het gunstigste geval
zonder smoorspoel ook kunnen, doch men kan beter een
smoorspoel gebruiken, daar deze de overtollige hoogfrequentie-rest weg werkt. Dit voorkomt enigszins het heftig
genereren, hetwelk men ten allen tijde moet zien te voorkomen, daar dit niet alleen een zeer onaangenaam geluid is,
maar tevens een hinderlijke storing veroorzaakt voor onze
radio buren.
Radio 5
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De eindbllis kan weer een A 415 of A 425 zijn doch beter
is het te gebruiken een Philips B 406.
,
Daar we met dit toestel al een heel aardig resultaat kunnen
hebben is het beter inplaats van de oude honingraatspoel
een moderner spoelstel toe te passen.
Door de materiaal schaarste, welke gedurende de gehele
oorlog bijzonder groot is geweest is men op het idee gekomen een bijzonder handig spoelstel te fabriceren, met veel
goede eigenschàppen. Dit is de Mu-Core 401 welke we reeds
eerder bespraken. Gemakshalve vindt men hier het schema
afgebeeld voor de aansluiting, aan het schema zelf verandert
niets. De antenne-condensator C 1 kan men
weglaten. De spoel 401
heeft dezelfde nummers
als het hier afgebeelde
schema. De antennespoel L 1 heeft twee aftakkingen, hiervan kan
men proef-ondervindelijk de beste uitzoeken.
De terugkoppelcondensator C 2 welke 500 cm
is kan in dit geval iets minder; met een capaciteit van 300 cm
kan men al volstaan. Tevens krijgen we een condensator
meer dan in het schema met de honingraat-spoelen n.l.
C 6. We kunnen hier niet bepalen hoe groot de capaciteit
van deze condensator moet zijn. Dit moet men door
proberen uitzoeken. Vermoedelijk zal de capaciteit liggen
tussen 100 en 500 cm. We bepalen de capaciteits-waarde,
door eerst een condensatot: aan te sluiten van b.v. 100 cm
daarna 200 enz. Na iedere condensator in het toestel geprobeerd te hebben, gebruiken we die welke ons het
beste lijkt. In de hier besproken eenkrings-tweebuizers
zijn verschillende soorten schakelingen mogelijk. Daar het
echter niet de bedoeling is in dit boek alle schakelingen
te behandelen, stappen we van deze toestellen af, ten gerieve van hen die nog iets beters verlangen.
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Ons doel was slechts enig begrip te vormen omtrent de
mogelijkheid van ontvangst.
Chas sis.
Hieronder verstaan we een frame dat gebogen is van
stevige ijzeren plaat. Het wordt gebogen naar gelang men
het toestel wil maken. Meestal bestaat het uit een vlalc stuk
(bovenvlak) met twee naar beneden gebogen vlakken welke
resp. het voor- en achtervlak zijn. De omgebogen vlakken
worden aan de onderzijde
door een dwarsbalkje ver--- - - - - ..
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inbouwbuis-voeten en de no-
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dige gaten voor de spoelcombinatie. Tevens nog een aantal
kleinere gaatjes voor het doorvoeren van draden. In het
achtervlak maakt men drie rechthoekige gaten waarachter
men -een plaat pertinax bevestigt, waarin de stekkerbussen
bevestigd worden. De strook pertinax is nodig voor het
isoleren van de stekkerbussen ten opzichte van het chassis.
In het voorvlak boort men gaten voor het bevestigen van
de gloeidraadweerstand, terugkoppelcondensator enz. Wanneer
C~- ~
men voor de variabie condensato!L - - - --- - - - - ____ -:I
ren mica-geIsoleerde typen neemt,
kunnen deze ook in het chassis
gemonteerd worden. Beschikt men niet over mica-geïsoleerde doch over lucht-geïsoleerde condensatoren dan is hiervoor in het chassis geen plaats, daarom monteert men
deze dan bovenop, dus op het bovenvlak van het chassis.
De verbindingen met de aarde isoleert men niet op het
chassis; het is beter en tevens mooier aan het chassis een
soldeerlip te bevestigen. Dit doet men door in het chassis
een gaatje te boren met een diameter van ± 3 mm en de
soldeerlip hieraan met een boutje te bevestigen. Soldeerlippen zijn in drie soorten verkrijgbaar n.l. voor èen, twee,
en drie draadverbindingen. Al de andere onderdelen worden
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ook met montage-boutjes vastgemaakt. Deze z.g.n. montageboutjes heeft de handel in lengten vanaf 1 tot 10 cm lang
beschikbaar.
Drielamps toestel.
Het toestel dat we gaan bouwen is een tweekrings driebuizer. De buis A 415 welke we in de tweepitters reeds gebruikten kunnen we hier ook weer toepassen. Tevens hebben we nodig een A 442 en een B 443. De hoogfrequentsmoorspoel en laagfrequent transformator zijn van gelijke
aard als die welke we in de tweebuizer gebruikten. De spoelcombinatie is een Mu-Corc 502-532 spoel. No. 502 is de
antennespoel. Deze vormt met C 1 de eerste afstemming.
Spoel No. 532 met C 2 zorgen voor de tweede kring. Beide
spoelen worden verbonden met een schakelaar voor middenen langegolf bereik. Staan beide schakelaars open en tevens
Slop het laagste contactplaatje, dan is het toestel afgesteld
op de langegolf. Voor kortegolf sluit men de schakelaars
waardoor een gedeelte van de beide spoelen wordt kortgesloten. De schakelaar S 1 moet dan op het bovenste contact
geplaatst worden daar anders door het kortsluiten van het
onderste gedeelte van de spoel de antenne met de aarde
verbonden zou worden. Spoel 502 noemt men, omdat deze
in de antennekring geplaatst is, de antenne-spoel, 532
de detectorspoel. In de detectorspoel is tevens de terugkoppelspoel ondergebracht. Deze is in serie met de terugkoppel-condensator en de anode van de detectorlamp A 415
met de aarde verbonden. Bij het monteren van de terugkoppelcondensator dient men er voor te zorgen dat beide
platenstelsels geïsoleerd van het chassis aangebracht worden,
dit in tegenstelling met C 1 en C 2 waarvan de draaibare
platen met de aarde verbonden zijn. De sokkelschakeling
van de triode detector is hetzelfde als bij de tweelamps toestellen. Tevens krijgen we als hoogfrequentbuis een tetrode
A 442. De schakeling verschilt met de triode daar de plaat
of anode niet aan de voet van het kruis doch aan de topaansluiting van de buis is bevestigd.
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S1

t3

C 1-2
C 3
C 4
C 5
C6

= 500 cm
= 150 cm
= 0.1 fJ F
= 100 cm
=250cm

C 7 =2000 cm
C 8=300 cm
C 9 = 25 fJF
C 10 = 250 cm
C 11 = 0,25 fJ F

Rl = 30-50 a
R2=2Ma
R3 =20 Ka
R4 =600 a
R5 = 100 a

--------f

1r

l

H{~'
Vl = A 442
V2 = A 415
V 3 = B 443

R6=800a
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De eindlamp heeft vijf pennen waarvan de sokkelschakeling er als volgt uitziet:

. Na het schema goed te hebben bestudeerd gaan we over
tot het monteren van het toestel. Het chassis buigen we van
ijzeren of aluminium plaat. De plaat moet een afmeting hebben van 27 X 25 cm. De afgebogen vlakken maken we ieder
6 cm hoog zodat we een bovenvlak krijgen van 25 X 15 cm.
De onderdelen die men nodig heeft plaatst men Ibs op het
chassis. Hiervan maakt men een gelijkmatige verdeling zodat
alle onderdelen vrij van elkaar komen te staan. Op het chassis
komen te staan drie buizen, twee variabele condensatoren
en de spoelencombinatie, de rest wordt in het chassis ondergebracht. De bij de spoel behorende schakelaar brengen we
aan onder in het chassis. Wanneer men alle onderdelen netjes
op het chassis geplaatst heeft, tekent men met potlood even
op, waar de nodige gaten komen, deze worden vooraf in
het chassis gemaakt. Is men hiermede klaar dan worden alle
grote onderdelen zoals buisvoeten, spoelcombinatie, HF
smoorspoel, LF transformator, variabele condensator, terugkoppelcondensator, schakelaar en gloeidraadweerstand gemonteerd. In het achtervlak van het chassis hebben we zes
stekkerbussen aangebracht, deze gebruiken we voor antenne,
aarde, luidspreker. Er blijven dus nog twee bussen over,
welke we later gebruiken voor piek-up aansluiting. De voedingsdraden van de accu en batterij maken we niet met
stekkerbussen, doch rechtstreeks aan de betreffende verbindingen in het toestel. Aardverbindingen van het hoogfrequent
gedeelte moet men zoveel mogelijk op een punt bij elkaar
brengen, dit geldt ook voor het detector gedeelte. De topaansluiting van de A 442 maakt men van afgeschermde
draad. Dit is normaal montagedraad dat geïsoleerd is met
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isolatiekous. Daar omheen schuift men een metaal-kous
welke met het chassis verbonden wordt. De metaal-kous
maakt men bij de top-aansluiting ruim 1 cm korter. Om ze
met het chassis te verbinden, wikkelt men 3 à 4 windingen
montagedraad om de metaal-kous en soldeert deze. Het overblijvende einde van het montagedraad soldeert men aan een
daarvoor bestemde soldeerlip vast. Bij het solderen van de
metaal-kous gaat men vlug te werk, dus de soldeerbout niet
langer op de las houden dan nodig is, daar anders de isolatiekous gaat verbranden. Beter is het inplaats van isolatiekous,
isolatiekralen te nemen, daar deze niet verbranden. Tevens
is het aan te bevelen, plaat- en rooster-verbindingen zo kort
mogelijk te houden. Daarbij mogen deze leidingen niet
evenwijdig met elkaar verlopen, om koppeling te voorkomen.
P 1a a t spa nni n g sap par a a t.
Daar de anode-batterijen welke we tot nog toe bespraken,
maar een beperkte levensduur hebben en een noodzakelijke
controle eisen, heeft men al heel spoedig naar een ander
middel gezocht om de benodigde anodespanning te bekomen
voor ontvangtoestellen. De z.g. accu anodebloks welke men
construeerde, bleken niet aan de gestelde eisen te voldoen,
daar deze geregeld geladen moeten worden. Tevens waren
deze van te grote afmetingen en moeilijk te transporteren.
Ze waren samengesteld uit 75 à 100 glazen cellen, ieder
met een spanning van 2 Volt. Door serie-schakeling kreeg
men dus een totaal-spanning van resp. 150 of 200 Volt.
Na het ontdekken van de radiolamp, bleek deze bijzonder
geschikt te zijn voor het gelijkrichten van wisselstromen.
Door een apparaatje te bouwen met een lamp als gelijkrichter en voor de afvlakking enkele condensatoren en een
smoorspoel ,te gebruiken verkrijgt men nagenoeg dezelfde
stroom als een batterij. Een en ander geschiedt zoals in bijgaand schema is aangegeven.
P stelt de primaire zijde van de transformatór voor, S 1
en S 2 de secundaire. V 1 is een diode gelijkrichterlamp b.v. .
een Philips 373. S 1 en S 2 zijn twee secundaire wikkelingen
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waarvan twee der windingeinden bij G zijn samengevat.
S 2 levert de gloeistroom voor de gelijkrichter lamp en is
in dit geval 4 Volt. C 1 en C 2 zijn blokcondensatoren ieder

+

+

met een capaciteit van 4 !l. F.
en - zijn de aansluitklemmen voor het ontvangtoestel.
De werking van het apparaatje is als volgt. De condensator
C 1 werkt hier als een reservoir. Alvorens de stroom verder
zijn weg zal zoeken zal hij zich eerst in de condensator ophopen; waardoor de consensator wordt geladen en een zekere
spanning zal aannemen. De volgende halve periode kan geen
electronenstroming ontstaan. Dit wordt door de gelijkrichterlamp verhinderd en de condensator gaat zich nu ontladen. Dit is evenwel nog maar pulserende gelijkstroom en
dus voor onze ontvangst niet geschikt. Door een smoorspoel
aan te brengen kan men echter het snel aangroeien en afnemen van de stroom verhinderen. Daar de stroom dan nog
niet geheel afgevlakt is, plaatst men een condensator C 2 parallel op de klemmen
en - . Hierdoor verkrijgt men een
stroom die in hoge mate gelijk is aan de stroom welke een
anode batterij levert. Daar de lamp maar één plaat heeft,
noemt men deze afvlakking enkelfazig. Voor hen, die een
plaatspanningsapparaat willen bouwen volgt hier het betreffende bouwplan.
Het kastje waarin we de onderdelen monteren, make.n
we 20 cm lang 12 cm breed en 10 cm hoog. De zijplankjes
timmert men aan elkaar, maar de bodem en het deksel laat
men voorlopig los.
In het deksel boort men twee gaten voor stekkerbussen
en twee gaten waarin men twee stekkerpennen plaatst, waarop een contra-stekker kan worden aangesloten. Tevens
monteert men hierin een inbouwlampvoetje voor de gelijk-

+
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richterlamp. Aan de onderzijde van het deksel monteren we
de rest van de onderdelen. De roosterpen van het lampvoetje
laten we ongebruikt; daar we hier een lamp hebben met
een plaat kunnen we
met 3 pennen volstaan. Inplaats van
blokcondensatoren,
kan men ook electrolitische gebruiken, doch dan dient
men terdege rekening te houden met
en -. De transformator levert twee secundaire spanningen n.l. 4 Volt en
175 Volt. Door de smoorspoel daalt deze spanning tot op
ongeveer 150 Volt, hetgeen voor een normaal batterij toestel
ruim voldoende is. De verbindingen maken we met blank
montagedraad, welke geïsoleerd worden met isolatiekous.
Zodra alle verbindingen aangebracht zijn, controleert men
met de proefsokkel of de 4 Volt gloeispanning in orde is,
alvorens de buis 373 er in te plaatsen. Wanneer het lampje
normaal brandt kan men aannemen, dat de spanning op de
juiste klemmen is aangesloten.
Nu maakt men deksel en bodem
met houtschroeven vast. Hierbij
mag men geen lijm gebruiken,
daar het kastje wellicht vroeg of
laat open gemaakt moet worden
voor het vernieuwen van de
blokcondensatoren.Ismenzover
gereed, dan kan men het kastje even opschuren met fijn schuurpapier, dan beitsen en later met een laag vernis bestrijken.

+

Du b belfazig plaa tstroom-apparaa t.
We hebben gezien dat in het vorige plaatspannings-apparaat slechts een halve golf gelijkrichting bestond, want de
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tweede golf werd door de gelijkrichterlamp niet door gelaten. Wanneer we nu twee plaatspannings-apparaten bouwden, een welke de eerste golf en een welke de tweede golf
gelijkrichtte, dan zouden we een volle golf gelijkrichting
hebben. Dit is echter ook te bereiken met een apparaat. We
nemen hiervoor een lamp met twee platen en een transformator met voor iedere plaat een 250 Volt wikkeling. De afvlakking geschiedt op dezelfde wijze als bij het enkelfazig
plaatspannings-apparaat. De lamp die we hiervoor gebruiken

is een Philips 1823 of een overeenkomstig type. De condensatoren C 1 en . C 2 zijn ieder 8 !L F. Dit kunnen blok- of
electrolytische condensatoren zijn. Door de vollegolf gelijkrichting heeft de stroom een minder pulserend karakter,
waardoor het als voeding in een toestel minder storing zal
veroorzaken. Het bouw-schema voor een volle golf plaatstroom zal er als volgt uitzien.
De afmetingen van het kastje zijn dezelfde als voor het
vorige apparaat. Het
buisvoetje kan het~~~~~~'"::-=-:-: ~~z~-o+ zelfde zijn, hier wor,
den echter alle pennen
aangesloten.
- Verder gelden alle
tips als voor het enkelfazig plaatspanningsapparaat. De
blokcendensatoren
van 8 !L F kan men het beste vervangen door electrolytische, daar blokcondensatoren van 8 !L F te veel ruimte
innemen.
De sokkelschakeling van beide lampen verschillen alleen

__
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dat de volle golf of dubbelfazige gelijkrichter lamp twee
platen bezitten en de enkelfazige slechts een plaat. Het apparaat kan men nog vervolmaken,
door enkele weerstanden of een
regelbare weerstand aan te brengen, waarmede men de .te leveren spanning kan regelen.
Tevens kan men ter beveiliging
van de voedings-transformator
en gelijkrichterlamp een zekering aanbrengen. Deze brengt
men aan in serie met de - leiding. Deze zekering moet
bestemd zijn voor een stroomsterkte van 75 tot 100 mA.
De zekering brengt men aan in een speciaal daarvoor bestemde zekeringhouder. Deze bestaat uit een isolerend
plaatje, waarop twee klemvoetjes zijn aangebracht, waartussen de zekering geklemd wordt. De zekering is samengesteld uit een glazen buisje met
aan beide zijden een metalen af(]
._r.-----......f )_ sluitkapje. Aan de metalen kapjes
is een dun draadje bevestigd, hetwelk bij overbelasting of kortsluiting doorsmelt. Vaak ziet
men dat zulke zekeringen in toestellen zijn stuk geraakt en
door amateurs met een laag zilverpapier omwikkeld worden
om weer stroom-doorgang te krij gen. Dit is echter zeer
gevaarlijk voor de gelijkrichterbuis en de voedingscombinatie. Een zekering op zulke wijze gerepareerd kan niet
doorsmelten. Zoek liever de fout waardoor deze is stuk
gegaan is en monteer daarna een nieuwe zekering.
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Hoofdstuk VI
Wisselstroomlampen, eenlamps toestel, tweelamps toestel,
drielamps toestel. Moderne fabrieks toestellen

Wis s els t r oom I a mp en.
De toestellen welke we in de vorige hoofdstukken bespraken waren alle uitgevoerd met gelijkstroomlampen. De
voeding van de gloeidraad bestond uit gelijkstroom. Dit in
tegenstelling met de wisselstroom-lampen. Hierbij wordt de
gloeidraad gevoed door wisselstroom. De anode-spanning
wordt bij wisselstroom-toestellen verkregen door afgevlakte
en gelijk gerichte wisselstroom, welke dus overeenkomt
met een plaatspanningsapparaat. Wanneer men de gloeidraden
van een gelijkstroom-lamp ging voeden met wisselstroom,
dan zou er van de ontvangst bitter weinig terecht komen.
Het enige wat men te horen zou krijgen is een aanhoudend
gebrom. Dit komt omdat de gloeidraden niet geschikt zijn
voor wisselstroom. De wisselstroom zal de gloeidraad van
een gelijkstroom-lamp 100 maal per seconde aan en uit
gloeien, waardoor de electronenstroom ook 100 maal per
seconde zal vaderen en deze variaties zullen als eind resultaat
een hinderlijk gebrom veroorzaken. Om het aan en uitgloeien te verhinderen heeft men vroeger lampen geconstrueerd met een zeer dikke gloeidraad. Dit gaf al een aanmerkelijke verbetering, want door de grotere diameter van
de draad koelde deze niet zo sterk af, waardoor dus ook de
electronenstroom constanter bleef.
Dit was echter het begin-stadium van de wisselstroomlamp. Niet lang daarna ging men over tot een andere constructie. De gloeidraad welke in de gelijkstroom-lamp blank
is aangebracht, wordt in de wisselstroom-lamp door een
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isolerende laag bedekt. Deze isolerende laag wordt omgeven
door een laagje nikkel. Door deze mantel duurt het enige
tijd voordat de lamp begint te werken. De gloeidraad moet
eerst de isolerende laag met de metalen mantel zodanig verwarmen, dat er electronen-zending plaats heeft. Dit geschiedt
in de gelijkstroom-lamp direct door de gloeidraad, vandaar
de naam direct verhitte lampen. Bij wisselstroom-lampen,
moet dus eerst de mantel en de gloeidraad welke men kathode
noemt verhit worden vandaar dat men deze indirect verhitte
lampen noemt. Doordat men bij het gebruik van wisselstroom-lampen niet zo zeer gebonden is aan het stroomgebruik kon men hier een pracht collectie lampen samen·stellen. De energie van een lamp wordt n.l. grotendeels
bepaald uit de electronen die de gloeidraad uitzendt, hetgeen
verband houdt met de toegevoerde energie.
Eenlamps wisseltoestel.
Door de moderne wisselstroombuizen is het zelfs mogelijk
met één buis een behoorlijke luidspreker-ontvangst te krijgen.
Het is echter aan te bevelen, een krachtige eindlamp te gebruiken. De types welke het meest geschikt zijn, zijn o.a.
E 463, AL 2, AL 4, EL 3, EL 6 en alle buizen die met deze
overeenstemmen. Wanneer men de buizen voor het kiezen
heeft neemt men bij voorkeur de EL 3 of EL 6. Deze zijn
krachtiger dan de eerste drie. Het hier afgebeelde toestel is
een eenkrings-toestel. De schakeling van de spoelen is hetzelfde als van het eenkrings-accu-toestel. Daar we afgesproken hebben geen honingraatspoelen te gebruiken nemen we
hier een Mu-Core 533 of MU-Core 401 spoel.
Wanneer men spoel no. 533 monteert kan het noodzakelijk
zijn in de antenne een condensator aan te brengen van
± 100 cm. Deze condensator is in streeplijn aangegeven.
De weerstand R 1 kan bij voorkeur regelbaar zijn. Door een
schakelaar aan te brengen in de roosterspoel, is het mogelijk
twee golf-bereiken te ontvangen. De cijfers welke in het
schema voorkomen zijn dezelfde welke op de spoel-combinatie no. 533 staan aangegeven. Wil .men de spoel Mu-Core
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401 gebruiken die speciaal voor eenkrings toestellen geconstrueerd is, dan komt de antenne-condensator te vervallen,
evenals de schakelaar. Deze spoel is alleen voor midden-golf

Cl =500 cm
C21= 300 a 500 cm
C30= 100 cm
C4=21'F
CS = 10.000 cm

Rl = 1 MO
R2=30KO
R3=10 KO
R4=100 0

geschikt. Aan het schema verandert verder niets. Wel dient
men rekening te houden met de nummers van de spoelen,
deze zijn niet voor beide spoelen hetzelfde.
Tevens heeft de 401 spoel
twee aftakkingen voor de antenne-aansluiting. Op welke de
ontvangst het beste is kan men
zelf proberen. In het begin
hebben we gezien dat voor dit
toestel verschillende buistypes
te gebruiken zijn. Daar deze
echter verschillende sokkelschakelingen hebben, is het
zonder meer niet mogelijk elke
willekeurige buis in het apparaat te plaatsen. De sokkelschakelingen van de betreffende
buizen zien er als volgt uit. Men mag niet uit het oog
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verliezen, dat de E 463, AL 2, AL 3, AL 4 en AL 5/4volt buizen zijn, de E L 3 en E L 6 hebben als gloeispanning
6,3 V nodig. Voor het bouwen van dit toestel gelden dezelfde aanwijzingen als van de
accu-ontvangers.
I>e gloeidraden
.Al3
van wisselstroom.Al4
toestellen moeten
E13
altijd in elkaar
El6
gedraaid worden,
dus niet ieder
apart naast elkaar
E463
.Al2
aanbrengen. Wanneer men de gloeidraad-verbindingen apart legt, zal dit
aanleiding geven tot brommen. Tevens moeten rooster en
plaatleiding zover mogelijk van de gloeidraden verwijderd
blijven, ·dit ook om het brommen te voorkomen. '
Bij het afstellen van het toestel brengt men de buis met
de terugkoppelcondensator op de drempel van genereren,
d. w.z. wanneer men in de luidspreker een klik hoort, houdt
men met draaien op. I>aarna draait men aan de afstemcondensator tot men ontvangst krijgt. I>an kan men met de
terugkoppel-condensator proberen het geluid te versterken.
I>oor R 1 te verstellen is het geluid ook te regelen. Men
late het toestel nooit heftig genereren want dit geeft een
hinderlijke burenstoring. I>e lelijke huiltoon die het toestel
veroorzaakt, zal ook onze buurman-radioluisteraar opvangen,
hetgeen zijn ontvangst in grote mate stoort. Het genereren
is met dit toestel veel erger dan met het eenkrings accutoestel, daar we hier te doen hebben met een veel krachtiger
buis.
I>e voeding van dit toestel kan geschieden met het reeds
eerder in dit boek besproken plaatspannings-apparaat met
volle-golf-gelijkrichting. I>it apparaat levert echter maar
alleen de anode-spanning, ook wel genoemd de hoogspan. ning. I>e gloeidraden moeten ook met wisselstroom gevoed
worden. Hiervoor kan men een afzonderlijke gloeistroom79

transformator aanwenden. Voor de 4 Volts buizen neemt
men een 4 V transformator en voor de 6,3 Veen 6,3 V
transformator. Een bel-transformator is voor de voeding
van de gloeidraden niet geschikt. De mogelijkheid bestaat
dat op de transformator van het plaatspannings-apparaat
de nodige ruimte is voor het aanbrengen van een aparte
gloeiwikkeling. Voor het aanbrengen hiervan neemt men
draad met een diameter van 1 à 1,5 mmo Dit kan emailledraad zijn doch ook draad met katoenomspinning. Hiervoor
brengt men 5 windingen aan en meet met een voltmeter
welke spanning men verkregen heeft. Is de spanning dan
b.v. 1 V dan heeft men dus 5 windingen per V nodig. Voor
een spanning van 4 V zijn dan nodig 4 X 5 is 20 windingen.
Hetzelfde gaat men te werk voor de 6,3 V gloeispanning,
wanneer men een EL 3 of EL 6 gebruikt. Voor alle zekerheid legt men enkele windingen meer aan dan volgens de
berekening nodig is. De spanning wordt nogmaals gemeten
bij het totaal aangebrachte aantal windingen. Blijkt de spanning te hoog dan kan men een of meer windingen wegnemen,
hetgeen makkelijker gaat dan enkele windingen bij maken.
Is men in het bezit van een originele 6,3 V transformator,
dan kan men de spanning verlagen door in serie met de gloeidraden stukjes weerstandsdraad aan te brengen. Dit doen
we als volgt. Aan de transformator bevestigt men aan elke
6,3 V klem een stukje weerstandsdraad. Dit draad is in iedere
radio-winkel te koop. Men kan het ook uit een gloeidraad
weerstand wegnemen.
We hebben in het begin van dit boek gezien, dat de weerstand afhankelijk is van de soort van het materiaal, de doorsnede en de lengte. We gaan dus de lengte bepalen welke
we nodig hebben voor de vereiste weerstand. Hiervoor moet
men zeer voorzichtig te werk gaan. Een betrekkelijk veilige
methode is wel de volgende. Men schakelt drie rijwiellampjes
van 6 V O,S A parallel. Deze lampjes verlangen dan 3 X 0,5=
= 1.5 A. De aansluitdraden van de lampjes bevestigt men
zodanig aan de rechte stukjes weerstandsdraad, dat ze hierop
kunnen verschoven worden. De aansluitdraden verbindt
men op de uiteinden van de weerstandsdraden. P~rallel met
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de lampjes brengt men een voltmeter aan. Zodra de transformator aangesloten wordt zullen de lampjes gaan gloeien en
de voltmeter zal de gloeispanning aangeven. Door de aansluitdraden van de gloeilampjes op de weerstand naar de
transformator toe te schuiven, kan men de spanning verhogen hetgeen men kan aflezen op de voltmeterschaal. De
aansluitdraden worden zover verschoven tot de voltmeter
4 V aanwijst. Nu is de transformator dus geschikt voor het
gebruiken van een AL 2 tot AL 5. De weerstandsdraden
worden dan ieder ± 1 cm langer afgeknipt en tot een spiraal
gewonden met een diameter van ± 6 mm en een windingsafstand van 0.5 tot 1 mmo Voorzichtigheidshalve wordt de
spanning nog eens gecontroleerd zodra de buis en transformator in het toestel in werking zijn.
Tweelamp s toes tel.
Ofschoon met de eenbuizer al heel behoorlijke luidspreker
ontvangst mogelijk bleek, valt het toch niet te ontkennen
dat men met een twee buizer een aanmerkelijk beter en
krachtiger ontvangst krijgt. De tweebuizers zijn zelfs van
dien aard, dat ze de laatste jaren, vooral in Duitsland bij grote
getale gebouwd zijn. De ontvangst van deze toestellen bleek
in de meeste gevallen voldoende. Door de weinige onderdelen
welke voor de bouw van dit toestel nodig zijn is de prijs
zo laag dat het zelfs door de minst bedeelde volksklasse kon
aangeschaft worden, van daar de naam volks-ontvanger.
Het is weer een eenkringstoestel. De spoel is weer een MuCore 533 of 401. De onderdelen welke in het schema voorkomen hebben we in de voorafgaande schema's reeds besproken. De buizen welke in het schema staan aangegeven
zijn de E 428 en de AL 4. De triode E 428 doet hier dienst
als detector. Het is niet noodzakelijk een triode als detector
toe te passen, er kan even goed een ms triode geschakelde
schermroosterbuis gebezigd worden. Hoe we deze schakeling
toepassen, bewaren we tot straks.
De eindbuis AL 4 kan ook best vervangen worden door
elke andere krachtige buis, doch dan verandert het schema
en meestal ook de waarde van enkele weerstanden.
Radio 6
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Zoals uit het schema blijkt is de schakeling dezelfde als
bij de eenbuizer. Tot aan de streeplijn is het schema hetzelfde
gebleven. Daar achter volgt een stroomloos geschakelde
laag-frequenttransformator met als versterkerbuis een AL 4.
Vervolgens een complete voedingscombinatie met volle golfgelijkrichting met ingebouwde gloei stroom-wikkeling. De
gloeidraad verbindingen van de buizen V 1 en V 2 zijn in
het schema niet aangegeven. De buizen moeten parallel op
de 4 V gloei stroom-wikkeling van de transformator worden
aangesloten. De gloeidraad-aansluitingen van de gelijkrichter
bu:is, welke in dit geval een Philips 1823 is, zijn aangegeven.
De middenaftakking van de anodespanning en de middenaftakking van de gloeidraadwikkeling worden met
de aarde verbonden. De condensator C 7 welke parallel is geschakeld met R 3 kan een laagspanningscondensator
zijn, deze zijn meestal veel lager in · prijs en voor dat
doel toch zeer geschikt. Dit geldt echter niet . voor de
andere condensatoren en zeker niet voor C 8 en C 9,
deze moeten zelfs geschikt zijn voor een werkspanning van
500 V. De spanning staat altijd op de condensator aangegeven. Denkt ook aan
en - van de electrolitische condensatoren. Bij de schakeling van de buis E 428 is het rooster
met de top en de anode met
de voet van het kruis verbonden. De gloeidraden zijn
aan de beide uiteinden van
de dwarsbalk en de kathode
met de middelste pen ' verbonden.
Bij de gelijkrichterlamp
van de 1823 zijn de gloeidraden weer verbonden met
1823
E428
de dwarsbalk en beide anodes resp. met de top en voet van het kruis. De schakeling
van de AL 4 is bij de eenbuizer reeds besproken.
In het schema ziet men tevens dat de primaire zijde van
de transformator geschikt is voor twee spanningen. Wanneer
men over een netspanning beschikt ~an 110 V, dan worden

+
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de klemmen 0-110 met het net verbonden, de klem 220
blijft dan ongebruikt. Bij 220 V netsparuling blijft de klem
110 ongebruikt. Sluit men de 220 V net-aansluiting per
ongeluk aan op de klem 110 V, dan kan hierdoor de transformator verbranden of ernstig beschadigd worden. Tevens
kan dit tot gevolg hebben het verbranden der gloeidraden
van de buizen. Beveiliging tegen verkeerd aansluiten kan
men bekomen door het aanbrengen van een zekering in de
primaire kring van de transformator.
Drielamps toestel.
Het toestel dat door den amateur met het meeste succes
gebouwd is, is de tweekrings-driebuizer. Wanneer dit toestel wordt gebouwd met goede spoelen en volgens een gQed
schema, dan is in de meeste gevallen de geluidskwaliteit en
selectiviteit moeilijk van een fabriekstoestel te onderscheiden.
Het is echter noodzakelijk, materiaal te gebruiken van goede
kwaliteit en in geen geval af te wijken van het schema. Bij
de in de handel gebrachte spoelencombinatie's is meestal een
schakelschema bijgevoegd. Met behulp van dat schema is
het natuurlijk mogelijk een schema voor een compleet toestel
samen te stellen, maar aan te raden is het niet. Meestal
zal men tot de conclusie komen, dat de resultaten niet aan
de verwachting voldoen. Beter kan men een radio-winkel
binnenstappen waar men voor een luttel bedrag een door
vakmenschen samengesteld ·schema kan kopen. Met zulk een
schema, waarvan een exemplaar is gebouwd en op laboratoria is beproefd, zal men 100 % tevredenheid oogsten. Ofschoon het niet de bedoeling is in dit boek tot het modernste
toestel op te klimmen, zal het toch veler wens zijn een behoorlijk toestel te kunnen bouwen, waarvan de ontvangst
en weergave enigszins op een lijn kunnen staan met de
handelstoestellen. Om in deze tegemoet te komen volgt hier
het laatste schema van de wisselstroom-tweekrings-driebuizer.
Uit het schema blijkt dat vanaf de gestreepte antenne het
toestel volkomen gelijk is aan de eenkrings-tweebuizer. De
spoelcombinatie die in het schema getekend is, is een Mu84
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Core 503-533. De spoel 503 is de antennespoel en de 533
is als detectorspoel geschakeld.
De hoogfrequentbuis V 1 is een regelbare penthode. De
sterkteregeling wordt verkregen door de negatieve roosterspanning te veranderen, dit gebeurt met de
potentiometer R 2. De top-aansluiting van de
hoogfrequentbuis moet met afgeschermde kabel
worden aangesloten, dus met kabel waarvan de
isolatie met metaalkous is omgeven. Tevens is
het aan te bevelen voor de koppel-, roosteren antenne-serie condensator mica condensatoren te gebruiken. De condensatoren C 13
en C 14 kunnen electrolytische zijn, waarvan de
- pool aan de aarde wordt verbonden. Monteert men inplaats van de buis AL 4 een E 463, dan laat men de weerstand R 10 weg. De verbinding welke bij de AL 4 door
deze weerstand tot stand komt maakt men dan met een
normale draadverbinding. De kathode weerstand R 9 moet
dan ook veranderd worden. Deze wordt dan niet 150.0
maar 550.0. Door het toepassen van de E 463 krijgt men een
toestel waarvan alle buizen pennen sokkels hebben. De
sokkel-schakelingen van de hoogfrequentiebuis E 447 is hier
afgebeeld. De schakeling van de overige buizen zijn reeds
besproken bij de voorafgaande schema's.
M 0 der n e fa b ti e kst 0 est e 11 en.
Ofschoon de twee laatste toestellen, de eenkrings-tweebuizer en de tweekrings-driebuizer tot omstreeks 1930 de
voornaamste toestellen waren welke door de fabrikanten in
de handel werden gebracht, zijn deze nu enigszins op de
achtergrond gedrongen door een nieuwere constructie.
Hierin is gebruikt gemaakt van de z.g.n. superheterodyne schakeling. Deze toestellen noemt men kortweg supers. De
schakeling van de super kan verschillend zijn waardoor men
de benaming krijgt als kJeinsuper-, grootsuper-, bereiksuper-,
duplexsuper-, rejlexsuper enz. Van deze supers en de aanverwante schakelingen zou de beschrijving meer ruimte in-
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nemen dan dit boek ons biedt. Daar een korte beschrijving
van het super principe van geen nut is en dit ook buiten het
bestek van dit boek valt, besteden we de plaatsruimte aan
die stof, welke voor ons van meer belang is. Tevens zijn
over deze toestellen voldoende boeken verkrijgbaar, welke
breedvoerig alle wetenswaardigheden behandelen.
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Hoofdstuk VII
Kortegolf ontvangers, tweelamps accutoestel, tweelamps wisselstroom toestel. Kortegolf voorzet-apparaat.
Kampeerontvanger

Het toestel dat zich bijzonder leent voor experimenten is
ongetwijfeld de kortegolf-ontvanger. Toch is het bij lange
niet het gemakkelijkste toestel om te bouwen. Op de eerste
plaats is het noodzakelijk een aluminium of ijzeren chassis
te gebruiken. Een houten chassis bedekt met een laagje
aluminium of latoenkoper is natuurlijk ook goed. Tevens
moet het isolatie materiaal zoveel mogelijk verliesvrij materiaal zijn, daar men anders te veel isolatie-verliezen krijgt,
hetgeen de goede werking van het toestel in grote mate belemmert.
Ook is het van groot belang de verbindingen in het toestel zo kort mogelijk te maken, hetgeen wordt bevorderd
door de juiste opstelling van de onderdelen. Verder gelden
alle aanwijzingen welke bij het construeren van de reeds
besproken toestellen gegeven zijn.
De korte golven welke het meest worden gebruikt variëren van 10-200 meter. De voortplanting van de korte
golven gaat bij een zelfde energie veel verder dan bij de
middel- of lange golven. Dit wordt bewerkt door z.g.n.
Heaviside laag. Dit is een geïoniseerde laag welke zich op een
hoogte van ± 200.000 m boven de aarde bevindt. De
Heaviside laag is genoemd naar de ontdekker hiervan. Deze
laag heeft de eigenschap, de golven welke van de zender
-uitgaan weer terug te kaatsen naar de aarde, doch deze kaatst
ze weer terug naar de stratosfeer. Doordat de zender ook
golven schuin naar boven stuurt, zullen deze een eind verder
weer de aarde bereiken. Dit heen en weer kaatsen gaat met
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zulk een snelheid, dat de golven best enkele malen de omtrek van de aarde kunnen afleggen. Door deze kaatsing is
het mogelijk met heel weinig energie over grote afstanden
korte golven te zenden, dit in tegenstelling met middel en
lange golven, welke zich niet zo goed lenen voor kaatsing
en dus voor dezelfde afstand een zeer grote energie vorderen.
Ofschoon de terugkaatsing van de radiogolven ons voordelen biedt, bezorgt ze ons ook nadelen. Dit nadeel is de
z.g. fading. Behalve dat er golven naar boven worden gestuurd gaan er ook golven rechtstreeks van de zender naar
de antenne van het toestel. Wanneer er nu golven die reeds
vele malen zijn teruggekaatst, samen vallen met de rechtstreekse golven, dan kunnen deze de rechtstreekse golven
versterken of verzwakken. Dit kan doordat de golven ten
opzichte van elkaar niet altijd dezelfde lading bezitten. Zijn
de ladingen gelijknamig dan versterken ze elkaar, waardoor
het geluid krachtiger wordt. Tevens biedt de korte golf ons
de mogelijkheid om een veel groter aantal stations te herbergen, zonder dat deze elkaar onderling storen. Op de
lange golf welke een verschil heeft van 800-2000 meter,
dus ruim 1000 meter kunnen ongeveer een tiental zenders
aangebracht worden zonder dat ze elkaar storen. Bij de korte
golf echter is het mogelijk ruim 100 zenders per meter te
ontvangen, zonder ook maar de geringste last te ondervinden
van de buurtzenders.
Van de korte golf band werd voor de oorlog en ook nu
weer ruimschoots gebruik gemaakt door de zend-amateurs.
Wil men als zend-amateur in aanmerking komen dan kan
men inlichtingen verkrijgen bij de P. T. T. in den Haag.
Tweelamps toestel.
Oppervlakkig bekeken lijkt het schema veel op de reeds
besproken accu-ontvanger. De buizen welke in dit schema
voorkomen zijn de A 415 en B 446. De laagfrequent transformator is stroomloos geschakeld met de condensator c.7.
van 0.1 (L F. De spoelen welke gebruikt worden zijn speciale
korte golf spoelen en in de handel verkrijgbaar.
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Als eerste eis stelt men, dat de spoelen gewikkeld zijn
op verliesvrij materiaal. Wanneer men over dit materiaal
beschikt kan men de spoelen best zelf wikkelen. De hoogfrequent smoorspoel welke ook speciaal voor kortegolf
ontvangst geschikt moet zijn kan men ook zelf ~aken.
Voor het vervaardigen van de hoogfrequent smoorspoel
neemt men een buisje van verliesvrij materiaal b.v. pertinax.
De afmetingen van het buisje moeten ongeveer zijn: lengte
35 mm diameter 15 à 20 mmo Dit buisje bewikkelt men met
± 150 windingen emaille draad met een diameter van 0.2 mmo
Om deze spoel aan het chassis te bevestigen maakt men aan
een zijde twee plaatjes welke in een hoek van 90° omgebogen
worden. De plaatjes kan men met montage boutjes aan het
buisje vast schroeven. De bevestiging is ook te maken, door
aan een zijde van de koker een pertinaxstrook van 3 cm lang
en 2 cm breed te lijmen. Op 2 à 3 mm vanaf de uiteinden
boort men een gaatje zodat men de spoel met montageboutjes aan het chassis kan bevestigen.
Voor het maken van de spoelen L 1 en L 2 nemen we
weer kokers van pertinax. Deze moeten echter dikker zijn
dan de kokers welke we voor de hoogfrequent smoorspoel
gebruikt hebben. De kokers neemt men bij voorkeur zo
groot dat ze precies in een buishuls of sokkel geschoven
kunnen worden. De koker wordt dan met lijm (b.v. velpon)
vast gelijmd. Door in het toestel de spoelverbindingen aan
een vierpens buisvoetje te bevestigen, kan men dus de spoel~n gemakkelijker uitwisselen. Dit is van belang, daar men
voor een behoorlijk golfbereik minstens drie spoelen nodig
heeft.
Voor het bewikkelen van de spoelen neemt
men emaille draad met een doorsnede van
± 0.7 mmo In de koker boort men bij het
begin en het einde van elke wikkeling een
klein gaatje; waardoor de windingsdraad
naar de binnenzijde van de koker gevoerd
wordt. Vervolgens worden de einden blank gekrabt en aan
de betreffençle pennen vast gesoldeerd. Beide spoelen worden
op een spoellichaam gewonden. De windingen van de af-
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stemspoel L 1 en de terugkoppel-spoel L2 moeten in dezelfde
richting lopen. De terugkoppel wikkeling legt men onderaan
en de afstemwikkeling komt daar boven.
Voor het verkrijgen van een golfbereik van ± 10 tot
100 m heeft men bij dit schema drie stel spoelen nodig. Voor
het bereik van 10 tot 25 m wordt het aantal windingen;
L 1-4 en L2-2 windingen. Voor 20 tot 45 m is L 1-9 en L25 windingen en voor 45 tot 100 m wordt L 1-24 en L 2-10
windingen.
De draad kan zoals reeds is gezegd, emaille draad zijn,
doch beter is geïsoleerd verzilverd draad te gebruiken. Dit
kan men soms vinden in gesloopte spoelen.
De condensatoren welke in het toestel gebruikt worden
moeten beslist van goede kwaliteit zijn. Dit geldt in het
bijzonder voor de rooster condensator C 3.
De condensator C 1 met een waarde van ± 50 cm is een
z.g. trimmer. Deze zijn in verschillende uitvoeringen in de
handel verkrijgbaar. De condensator C 8 welke parallel met
R 3 geschakeld is, kan een laagspanningstype zijn b.v. met
een werk spanning van 25 V. De condensator C 6 en weerstand R 3 zorgen voor de negatieve roosterspanningen van
de buis B 443.
Het is van belang de draadverbindingen zo kort mogelijk
naar de aarde te voeren, dus niet de aardverbindingen van
de detectortrap naar de aardverbindingsklem van de laagfrequent af omgekeerd. De verbindingen welke door het
chassis gevoerd worden moeten degelijk van het chassis
geïsoleerd zijn. Bij voorkeur voorziet men de gaten in het
chassis van een doorvoertulle van keramisch materiaal. Wanneer de ontvanger niet genereert kan men de aansluitdraden
van de terugkoppelspoel verwisselen. Indien dit niet het gewenste resultaat geeft, dan kan men proberen met het windings-getal van de terugkoppelspoel te verhogen.
Aanwijzingen welke verder van belang zijn voor de goede
werking van het toestel vindt men bij de reeds besproken
toestellen.
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Wisselstroom kortegolf ontvanger.
Ofschoon batterij-ontvangers de zuiverste ontvangst
geven zijn ze ' toch min of meer door de wisselstroomapparaten op de achtergrond gedrongen. Grotendeels komt
dit doordat men met wisselstroombuizen een grotere versterking kan verkrijgen. Tevens is het mogelijk door het
toepassen van twee krachtige buizen een behoorlijke luidspreker-ontvangst te verkrijgen, hetgeen bij batterij-toestellen minder goed lukt. Daar de batterij-toestellen alleen
nog maar gebouwd worden door de weinigen die niet over
wisselstroom beschikken, laten we deze rusten en beginnen
aan de wisselstroom kortegolf ontvanger. Het eenlamps toestel laten we bij de kortegolf wisselstroom-ontvanger achterwege en we beginnen dus met de tweebuizer. Hiervan zijn
zoals van elk ander soort van ontvangers duizend en een
schema's in de handel. We bepalen ons slechts tot enkele.
Wanneer men het begrip van een kortegolf ontvanger te
pakken heeft zal men met schema's welke men later ontmoet
geen last hebben.
Het schema dat we nu gaan behandelen is weer uitgevoerd
met transformator koppeling. Hier kan men ook stroomloze
transformator koppeling toepassen. De eerste buis is een
triode detector. De terugkoppeling wordt geregeld door de
plaatspanning van deze buis met de potentiometer R 2 te
veranderen. De eindbuis is een pentode eindbuis b.v. een
E 463. Een der gloeidraad-verbindingen van de detectorbuis
is om brommen te voorkomen door de condensator C 4
met de aarde verbonden. Tevens moet men er aan denken
de gloeidraad-verbindingen in elkaar te draaien en roosteren plaatleidingen hiervan zo ver mogelijk te verwijderen.
De spoelen welke bij de batterij-ontvangers besproken
zijn, kunnen ook hiervoor gebruikt worden, alsmede de
hoogfrequent smoorspoel. Alle tips welke voor de batterij
ontvanger gegeven zijn, zijn ook hier van kracht. Volledigheidshalve volgt nog een schema waarin de koppeling niet
door een transformator, doch door weerstanden verkregen
wordt. De lampen zijn dezelfde welke voor het toestel met
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transformator-koppeling gebruikt zijn. De koppeling met
transformator of weerstanden is mogelijk, omdat de triodedetectorbuis voor beide schakelingen geschikt is. Dit is niet
het geval bij alle buizen, hetgeen we later zullen bespreken.
De terugkoppeling geschiedt .op dezelfde manier als bij
de trafo-koppeling, dus door de plaatspanning van de detectorbuis te veranderen. Behalve de koppeling der buizen is
het schema volkomen gelijk aan het voorafgaande. De condensatoren C 11 en C 12 kunnen electrolytische types zijn.
Met evenveel succes is bij beide toestellen een plaatspanningsapparaat met volle golf gelijkrichting te gebruiken. Als gloei.,.
spanning voor de buizen E 428 en E 463 kan men een af-
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zonderlijke gloeistroom-transformator gebruiken, waarvan
men de midden-aftakking aan de aarde verbindt.
Bij toepassing van een hoogfrequent pentode met terugkoppeling op het schermrooster, wordt de schakeling enigszins anders. De buis welke in dit schema is getekend is een
E 446. De terugkoppeling wordt verkregen door de scherm-
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roosterstroom met behulp van de potentiometer R 2 te veranderen. In dit schema is geen transformator-koppeling
mogelijk.
Verder komen in het schema geen veranderingen voor
welke van die aard zijn dat ze toelichting vereisen.
De bouw van een drielamps kortegolf ontvanger is te
moeilijk en valt ook buiten het bestek van dit boek.
Met een tweelamps kortegolf ontvanger kan men in de
meeste gevallen volstaan. Een tweebuizer welke met zorg
gebouwd is bij een goede keuze van buizen en speciaal voor
dat doel bestemde onderdelen zal niet ver onderdoen voor
de driebuizer.
Bijna alle toestellen welke momenteel in de handel zijn,
zijn geschikt voor kortegolf ontvangst. Ook wanneer men
een toestel bezit dat niet hiervoor geconstrueerd is, kan men
. met weinig kosten een apparaat samenstellen, waardoor de
kortegolf ontvangst mogelijk wordt. Dit apparaat is het~
z.g.n. voorzet-apparaat. Hiervan zijn tientallen schema's
in de radiohandel verkrijgbaar. Het toestel dat nagenoeg
altijd voldoet en waarvan de kosten zeer gering zijn zal er
als volgt uit2ien.
De naam van het toestel zegt ons reeds dat het een apart
apparaat is hetwelk voor het eigenlijke ontvangtoestel wordt
geschakeld. De voeding voor de buis welke hierin wordt
gebruikt kan men van het ontvangtoestel betrekken, doch
het is ook mogelijk deze door een afzonderlijke voeding
aan te brengen. De meeste schema's zijn zo samengesteld
dat men het ontvangtoestel op de lange golf moet schakelen
om met behulp van een voorzet-apparaat de korte golf te
kunnen ontvangen.
Kampeer ontvangers.
Daar bij de bagage van den kamperenden radio-amateur
nu eenmaal een radio hoort, zullen velen met belangstelling
uit2ien naar een schema, volgens welk ze hun draagbare
ontvanger kunnen bouwen. Hiervoor zijn bijna alle tweeof driebuizers batterij-ontvangers min of meer geschikt. De
Radio 7
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eisen welke men stelt aan een geschikte kampeer-ontvanger
zijn o.a. geringe afmetingen bij een minimum aan batterijen
'
en een behoorlijke ontvangst en geluid.
Het is echter niet mogelijk met enkele zakbatterijen als
anode-spanning een krachtige luidspreker ontVangst te verkrijgen. We zullen ons dus moeten behelpen met een koptelefoon. In het gunstigste geval kan men zelfs twee telefoons aansluiten. Voor hen die er geen bezwaar in zien een
grote anode batterij en accu mee te sjouwen is het natuurlijk mogelijk een luidspreker ontvangst te verkrijgen. Doch
voor hen die de voorkeur geven aan een apparaat, dat desgewenst op de bagagedrager van de fiets of in de rugzak
gestopt kan worden volgt hier het principe en bouwschema.
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De lampen welke in dit schema voorkomen zijn gewone
triode's b.v. A 415 of A 425. Als triode geschakelde schermroosterbuizen zijn ook goed bruikbaar. Inplaats van transformator-koppeling kan men met evenveel succes de reeds
bij de voorafgaande schema's besproken weerstands koppeling toepassen.
De spoel welke we gebruiken is een Mu-Core 533. De
aansluitingen 6-4 van de spoel worden met elkaar verbonden en aan de aarde gelegd, hierdoor wordt alleen het midden
golf-bereik gebruikt. De terugkoppeling wordt verkregen
met de terugkoppel-condensator C 3. De hoogfrequent
smoorspoel is een normaal type dus geen kortegolf-spoel.
De gloei spanning voor de buizen wordt verkregen door 2
parallel geschakelde zakbatterijen. De totale spanning blijft
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dus 4,5 Volt, hetgeen eigenlijk 0.5 Volt te hoog is. Ter
correctie hiervan kan men een gloeidraad-weerstand aanbrengen in de vorm van een potentiometer, noodzakelijk is
dit echter niet.
De anodespanning-batterij maken we van 8 à 10 zakbatterijen welke niet zoals bij de gloeispanning parallel, doch
in serie geschakeld worden. Hierdoor krijgen we dus een
spanning van resp. 36 of 45 V. Op deze geringe spanning
werkt dit toestel al heel behoorlijk. Vanzelfsprekend is een
anodeblok ook te gebruiken. In de handel zijn deze verkrijgbaar speciaal voor draagbare ontvangers in voltages van 60
tot 90 V. Ook zijn er droge batterijen (dus geen accu's) verkrijgbaar, welke geconstrueerd Zijn voor gloeispanningsbatterijen van kampeer-ontvangers. Deze zijn meestal 2,1 V.
Bij gebruik van 4 Volt pitten moeten dus twee van zulke
batterijen in serie geschakeld worden. Gebruikt men echter
2 V buizen b.v. KC r of KC 2 dan kan men volstaan met
een gloeispanningsbatterij van 2,1 V.
Tevens zijn heel goed bruikbaar de 1,4 V buizen b.v.
de DAC 21 of DF 21. Om bij deze buizen een 4.5 V batterij
toe te passen kan men de gloeidraden van de buizen in serie
schakelen. Deze vragen dan een totale spanning van
2 X 1,4 V = 2.8. De zakbatterij levert 4.5 V, dus een teveel voor deze buizen van 1.7 V. Om deze 1.7 V weg te
werken kan men gebruik maken van een weerstand. De
weerstand welke we hiervoor nodig hebben kunnen we met
behulp van de wet van n welke we in het begin van dit
boek besproken hebben berekenen. In de lamptabellen kan
men opzoeken dat de twee bedoelde buizen ieder een gloeistroom nodig hebben van 25 mA. Dit is volgens de wet
van

n

R

=
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=
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n.

Daar een weerstand

v~n

68 n zeer waarschijnlijk nergens te koop is, moeten we deze
zelf maken door twee weerstanden parallel te schakelen. Dit
is in het eerste hoofdstuk besproken en behoeft dus geen
nadere toelichting.
De antenne welke we voor dit toestel nodig hebben kan
een raamantenne zijn, welke tevens als spoel dienst kan doen,
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doch aan te bevelen is het niet. Met een antenne welke op
geringe hoogte gespannen kan worden b.v. vanaf een boom
naar het toestel; zal men meestal een betere ontvangst verkrijgen dan met een raam- of ingebouwde antenne. Wanneer
men op een zeilbootje de antenne wil maken is het voldoende
deze aan de mast vast te maken. Een goede aardleiding is
tevens te maken door enkele . meters blank draad in het
water te hangen. Om storing te voorkomen maakt men de
aardleiding minstens 3 m lang. Bij kamperen in het bos
waar men niet met de aardleiding het grondwater kan bereiken, is het in de meeste gevallen voldoende een blanke
koperdraad over een lengte van ten minste 25 m plat over
de grond te leggen.
De antenne kan in de vorm van een spiraal gewonden
worden. Hiervoor neemt men ± lOm antennedraad welke
men om een buis of koker windt met een diameter van
± 5 cm. Deze spiraal trekt men ongeveer 2.5 m uit. Het
ophangen van de antenne geschiedt met de bekende eiisolator. Later kan men de spiraal weer samendrukken en
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op een kleine plaats opbergen. Het kastje waarin we het
apparaatje monteren is tevens geschikt voor het opbergen
van de batterijen. De afmetingen zijn 25 X 25 X 8 cm. De
bouw van het toestel is de z.g. bodemmontage. Onder het
toestel is voldoende plaats voor het aanbrengen van de
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batterijen. Het dwarsplankje P zet men ± 3.5 cm diep in
het toestel zodat het deurtje dicht kan zonder de toestelknoppen te raken.
Alvorens met het toestel op stap te gaan worden de batterijen zo aangestopt dat ae niet in het toestel kunnen schuiven of klepperen. Dit kan men doen door ze aan te vullen
met kokers of sluitstukken gemaakt van geribd karton. De
buizen kan men vastzetten door ze met een strook plakband aan het buisvoetje vast te kleven. Het deurtje voorziet
men aan een zijde van een scharnier en aan de andere van
een koffersluiting. Daarna wordt het gehele kastje gebeitst
en vervolgens met vernis bestreken.
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Hoofdstuk VIn
Versterkers. Piek-up. Tweelamps versterker voor batterijvoeding. Drielamps versterker voor batterijvoeding. Gramofoonmotor.

Ofschoon ieder toestel eigenlijk een versterker genoemd
kan worden bedoelen wij hier onder "versterker" toch iets
anders. We gaan n.l. een toestel behandelen, dat speciaal
voor geluidsversterking geconstrueerd is. Bij de toestellen
welke in de voorafgaande hoofdstukken besproken werden
is deze versterking ook aanwezig, doch gecombineerd met
het ontvang-gedeelte. Vaak wordt een geluidsversterking
vereist, welke met de meeste omroepontvangers niet te verkrijgen is. Daarom is men er toe overgegaan apparaten te
ontwerpen welke een enorme versterking kunnen te voorschijn roepen.
De toepassingen van deze apparaten zijn legio. Men treft
ze aan o.a. in bioscopen, concert- en vergaderzalen, perrons
en sportterreinen, kerken, café's enz. Dat deze toestellen
een grote versterking kunnen produceren kan men constateren, wanneer men op een race baan voor auto's of motoren
boven het oorverdovend lawaai der machines de stem van
de verslaggever via een versterker met een of meerdere
luidsprekers kan horen. Bij de normale omroep-ontvangers
worden de stromen welke van de detectorlamp komen, door
de laagfrequenttrap versterkt. Wanneer we dus een microfoon aansluiten op het rooster van de detectorbuis en we
spreken door deze microfoon, dan zal dit toestel gaan werken
als een versterker. Het geluid zal echter enigermate schor
of vervormd zijn, daar de buis zonder negatieve roosterspanning, niet als versterkerbuis geschikt is. Hoe we deze
spanning aanbrengen zullen we straks aan de hand van
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enkele schema's aantonen. Sommige handelstoestellen zijn
voorzien van een piek-up aansluiting. Dit wil zeggen dat
men op deze buizen een piek-up kan aansluiten.
Piek-up.
Deze wordt gebruikt om het geluid dat in een gramofoonplaat is vast gelegd met behulp van een versterker hoorbaar
te maken. De constructie van het apparaatje lijkt wel op
het binnenwerk van een electromagnetische luidspreker,
want we treffen ook hier in aan een permanente magneet
met poolschoenen, een draadspoel en anker. Wanneer men
de naald van de piek-up op
een draaiende gramofoonplaat
zet, zal deze de trillingen welke ze ondervindt, overbrengen op het anker. De trillingen worden veroorzaakt door
de oneffenheden, welke zieh in
de groef van de plaat bevinden. De trillingen welke de naald veroorzaakt zijn nog maar
mechanische trillingen. Deze worden door het anker en de
spoel in electrische trillingen omgezet. Door de beweging
van het anker ontstaat hierin een krachtlijnen-verandering,
waardoor in de spoel een E. M. K. wordt opgewekt in een
bepaalde riehting. De trillingen die hierdoor in de spoel
ontstaan, worden met behulp van versterkers op luidsprekersterkte gebracht. De versterkers welke men hiervoor gebruikt kunnen speciaal voor dit doel bestemde apparaten
zijn, doch het laagfrequent gedeelte van een radiotoestel
geeft ook voldoende versterking.
Bij de meeste electro-magnetische piek-ups is het uiteinde
van het anker uitgevoerd hi de vorm van een koker. De naald
welke men in het kokertje steekt, wordt door het magnetisme
vastgehouden. De piek-up is aan een arm bevestigd, welke
beweegbaar is opgesteld. Deze arm moet zeer soepel kunnen
bewegen, daar er anders gevaar bestaat, dat de naald uit
de groef zal springen. Ook al was dit niet het geval, dan
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nog zou men een abnormaal hooge slijtage hebben aan
naalden en platen. Tevens zullen dan de hoge frequenties
slecht worden weergegeven. Door het gewicht van de pickup zal de naald betrekkelijk hard dru~en op de plaat, daarom is het 'van groot belang dat het anker zeer beweeglijk
is, dit voorkomt in hoge mate platen- en naalden-slijtage.
De pick-ups welke in de handel gebracht zijn na de electromagnetische systemen zijn de z.g. kristal pick-ups. Deze zijn
bij mindere druk op de plaat veel gevoeliger en geven daardoor het geluid beter weer. Door de kleinere druk waarmede de naald op de plaat rust, zal de naald en ook de plaat
minder slijten. Om deze geringe druk te regelen zijn de
betere kwaliteiten voorzien van een veer welke in de toonarm met een stelschroef verstelbaar is. Door deze schroef
in te draaien wordt de druk verkleind en door uit te draaien
wordt de druk van de naald op de plaat groter. De kristal
welke een dun plaatje is, moet voorzichtig behandeld worden
daar deze zeer breekbaar is. De weergave van lage tonen
is bij de kristal pick-up beter dan bij de electro-magnetische
systemen.
Tweelamps versterker.
Het is mogelijk met een buis een apparaatje samen te
stellen dat als versterker kan fungeren. Daar de versterking
in de meeste gevallen te gering is slaan we de eenbuizer
over en beginnen met de tweebuizer. De gemiddelde radioamateur zal indien een eenbuizer vereist is zelf wel uit een
of ander schema een schakeling als zodanig kunnen opduiken. Ofschoon de bouw van een normale versterker vrij
eenvoudig is, en het apparaat bijna altijd werkt mag men
toch niet veronderstellen dat het met de bouw van een versterker zo nauw niet luistert. Integendeel, wanneer men het
apparaat netjes en met zorg bouwt zal men met een goede
keuze van onderdelen des te beter en mooier geluid te voorschijn halen. Een eenvoudige versterker met batterij-buizen
is hier weergegeven.
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Cl =2000 cm
V 1 = A 415
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De hier afgebeelde buizen zijn resp. A 415 en B 443. De
negatieve roosterspanning wordt verkregen met behulp van
weerstanden. In het schema zien we dat de - pool van het
plaatspannings-apparaat .niet rechtstreeks met de aarde is
verbonden, doch over een weerstand. De anodestroom der
twee buizen vloeit door deze weerstand, waardoor een spanningsverscl..JI ontstaat tussen de uiteinden. Het spanningsverschil is in dit geval 16 Volt. Doordat de - pool van het
plaatspanningsapparaat via de secundaire wikkeling van de
laagfrequent transformator met het rooster van de eindbuis
is verbonden, krijgt dit rooster een negatieve spanning van
16 Volt ten opzichte van de aarde.
Het rooster van de A 415 is via R 1 met R 3 verbonden,
waardoor ook dit een negatieve spanning krijgt.
Indien men voor C 1 een electrolytische condensator neemt
aansluiting aan de aarde
moet deze in dit geval met de
verbonden worden. Wanneer men dik in de buizen zit kan
men met weinig moeite een buis bijzetten; waardoor men
natuurlijk een grotere versterking kan verwachten. De versterker kan dan ook gebruikt worden voor het aanwenden
van een microfoon. In de meeste gevallen is dit bij een tweebuizer met eenvoudige buizen niet mogelijk. Om dus het

+

105

.......

0'-

o

-

I

R1=50Kil
R2=50Kil
R3 =200 il

I

R4 = 750 il
R5=500Kil
C 1 = 10.000 cm

f
C2 = 25 ~F
C3 = 2000 cm

) )

=Ft=t-H~"
_
)

+
+
0+

accu
00 _accu
150v
75v
150v
V1 = A 415
V2 = A 415
V3 = B 443

..i

LS

toestel voor beide doeleinden geschikt te maken, zetten we
nog een buis A 415 bij.
Drielamps versterker.
Wanneer men het schema goed bekijkt zal men moeten
bekennen dat een groot gedeelte daarvan overeenstemt met
de voorafgaande tweebuizer.
Wanneer men niet in het bezit is van de buizen welke in
het schema voorkomen, kan men ook als vóór-versterkerbuizen gebruiken de A 425, A 409 of B 424. Als eindversterker-buizen kunnen in aanmerking komen de B 403, B 405,
B 406 of B 443. Bij het gebruik van de B 443 zal men de
grootste versterking krijgen. Men kan voor versterkers bij
een geschikt stel buizen ook weerstands-koppeling toepassen.
Stroomloze transformator-koppeling is ook goed mogelijk.
De aansluiting van een pick-up of microfoon moet bij deze
twee versterkers geschieden door ze met een condensator
van 50 à 100.000 cm in serie te schakelen. Om brommen te
vermijden kan het nodig zijn de piek-up leiding af te schermen. Dit doet men met de zogenaamde microfoonkabel. De
metaal-omspinning van deze kabel wordt met de aarde verbonden.
G ram 0 f 00 n - ni 0 tor.
Deze kan men compleet met snelheids-regelaar, regelweerstand voor het geluid en piek-up-arm kopen in een
normale radio zaak. De bediening van dit apparaat is vrij
eenvoudig. Het voornaamste waarop gelet moet worden
is dat men de snoeren die aan het apparaat bevestigd zijn niet
verwisselt. Wanneer men het aansluitsnoer dat voor de
gramofoonmotor bestemd is in de pick-up aansluiting van
de versterker steekt gebeurt er niets. Sluit men echter het
pick-up snoer op het lichtnet aan, dan zal de pick-up ogenblikkelijk vernield worden. Bezit men een electrische gramofoonmotor dan kan men de rest ook zelf maken. De motor
monteert men onder een plank multiplex, zodat de as voor
de platenschijf er voldoende hoog boven uit komt. De pick107

up arm moet zodanig geplaatst worden, dat de naald het
middelpunt van de schijf kan raken en tevens loodrecht
op de middelste groeven van de plaat komt te staan. De .
schakelaar voor de motor kan op de bovenzijde van de plank
worden aangebracht. Dit kan ook voor een eventueel aan
te brengen extra volume regelaar. Het huis of de mantel
van de motor wordt met de aarde verbonden. Dit kan men
doen door het huis geleidend met de metaal omspinning
van de microfoonkabel te verbinden.
Bij moderne handelsapparaten treft men types aan welke
voorzien zijn van automatische schakelaars. Deze schakelet:l
de netspanning uit zoodra de gramofoonnaald het einde
van de groef genaderd is. Dit voorkomt onnodig doordraaien van de gramofoonmotor, hetgeen tevens besparing van naalden betekent. Om de platen te sparen moet men
deze voorzichtig behandelen. Een kras op een plaat geeft
meestal onaangename storingen en is niet meer te verhelpen.
Platen mag men nooit zonder map op elkaar leggen. Bewaar ze zoveel mogelijk droog en stofvrij. Zit een plaat
onder het stof, laat ze dan eerst goed drogen en borstel ze
met een vilten borstel af in de draairichting der plaat.
Wi s s els tro om-versterkers.
Doordat men in de wisselstroom-buize.1serie veel krachtiger types heeft dan bij de batterij buizen, kan men vanzelfsprekend met eerstgenoemde veel krachtiger apparaten
samenstellen, dan met de zwakke batterij-pitjes. Zelfs met
een wisselstroom-buis b.v. een krachtige eindbuis als de EL 3,
AL 4, EBL 1 enz. is het mogelijk voldoende versterking
te verkrijgen voor de huiskamer. Voor kleine zalen van 2 à
300 personen heeft men echter meerlamps-versterkers nodig.
Daar de een buizer heel weinig wordt toegepast laten we
deze buiten beschouwing en beginnen met een twee pits
apparaatje met pennenlampen.
De koppeling der lampen is bij wisselstroom-versterkers
op de bekende manier mogelijk. De hier toegepaste methode
is de stroomloos geschakelde transformator-koppeling. De
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R 2 = 2.5 K 0
R 3 = 0.1 M 0
Cl=25JlF

R4=4000
R5=50KO

C 2 = 0.25 JlF
C3=25JlF
C 4 = 50.000 cm

C 5 = 2000 cm
C6=8JlF
C 7 = 8 JlF

"

V 1 = E 415
V 2 = E 453
V 3 = 1823

eindbuis is een indirect verhit type. Men kan met goed gevolg
ook een E 463 toepassen. De kathode-weerstand R 4 moet
dan 200 Q groter worden.
De negatieve roosterspanning van de voorversterkerlamp
E 415 wordt verkregen door de kathode een positieve spanning te geven ten opzichte van het rooster. Dit geschiedt
op dezelfde manier als bij de eindlamp, dus met een weerstand tussen de kathode en aarde, die ontkoppeld wordt
met een condensator van 25 IJ. F.
Zoeven hebben we gezien dat de negatieve roosterspanning van de eindbuis werd verkregen door een weerstand
welke met de kathode en de aarde werd verbonden. Dit is
alleen mogelijk bij de indirect verhitte types. Bij direct verhitte types doet men dit op een andere wijze. Bij de batterijschema's deden we dit door een kant van de gloeidraad
aan de aarde te leggen. Bij de wisselstroom-schema's doen
we dit door de midden-aftakking of een kant van de gloeiwikkeling van de transformator via een weerstand en ontkoppeld door een condensator met de aarde te verbinden.
Een versterker welke in de meeste gevallen voldoende
versterking geeft is hier weergegeven. De voorversterkerbuis
is een hoogfrequent pentode. De eilldbuis een direct verhitte buis b.v. een E 443 H.
De negatieve roosterspanning is verkregen op de reeds
besproken manier, door de middenaftakking van de 4 V
gloeiwikkeling via een weerstand van 250 Q ontkoppeld
door een condensator met de aarde te verbinden. De koppeling der lampen geschiedt door weerstanden. Het vorige
schema met stroomloos geschakelde transformator-koppeling heeft als voordeel dat het ijzer van de kern niet
magnetisch wordt, waardoor minder vervorming optreedt.
Tevens is in dit laatste schema als voorversterkerlamp ook
de E 499 te gebruiken. Dit is een speciale versterkerlamp
voor weerstandskoppeling. De condensator C 2 en weerstand R 3 komen dan te vervallen, dus de verbindingen
welke in het gestippelde rechthoekje staan worden niet gemaakt. Tevens moet de kathode weerstand R 2 dan worden
8000 Q. Men denke aan C 3, C 6 en C 7; deze staan getekend
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R 1 = 0.5 M {2
R2=8K{}
R 3 = 100 K {2
R 4 = 0.75 M {2
R 5 = 150 {2
R 6 = 100 K {2
R
R
R
R
R

7 = 0.75 M {2
8=20K{2
9 = 15 K{2
10 = 50 K {2
11 = 350 {}

Cl=25pF
C 2 = 0.01 pF
C3=2pF
C 4 = 25 pF
CS = 4 pF
C 6 = 0.02 pF

C 7 = 0.05 pF
Cl 8 = 1000 cm
C 9=8pF
C 10 = 8 pF
C 11 = 25 pF

V
V
V
V

1
2
3
4

= 1823

= E 499
= E 428
= E 443H

als electrolytische types, dus de - pool aan de aarde en
niet omgekeerd.
De condensator C 10 met de weerstand R 7 is de z.g.
timbre regelaar. Hiermede kunnen de hoge tonen en het
ruisen van de naald worden weggewerkt. De verbinding
van het rooster van de voorversterkerlamp naar de weerstand R 1 moet gemaakt worden met afgeschermde kabel,
evenzo de verbinding van Rl naar de bovenste stekkerbus
voor de piek-up aansluiting.
Het toestel geeft voldoende versterking voor electromagnetische piek-ups of microfoon. Natuurlijk zijn kristaltypes nog beter dan electro-magnetische.
Drielamps versterker.
.

Het hiernaast afgebeelde schema heeft twee trappen voorversterking. De eerste buis is een E 499 welke speciaal geschikt is voor weerstandskoppeling. Als tweede huis is
bedoeld een E 428 met daarachter de E 443H.
De eerste voorversterkerbuis welke in dit schema als triode
is aangegeven kan eventueel door
als
een als triode geschakelde hoog- E446
triode
frequent pentode vervangen wor- geschakeld
den, b.v. een E 446. De veranderingen die in het schema moeten
worden aangebracht zijn de volgende. Het schermrooster moet
met de plaat of anode worden verbonden. De kathode weerstand
R 1 moet vervangen worden door
een weerstand van 2000 il.
Daar het bij een versterker met pennenbuizen zeer moeilijk
is een bromloze weergave te krijgen, moeten deze met zorg
gebouwd worden. Het is noodzakelijk de rooster- en
potentio-meterverbindingen zo kort mogelijk te houden en
de gloeidraad verbindingen van de buizen goed in elkaar te
draaien. Tevens kan het nodig zijn van de eerste voorversterkerbuis de plaatverbinding met de koppelcondensator
Radio 8
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naar het rooster af te schermen en bij voorkeur zeer kort
houden. De koppelcondensator kan men afscl~ermen door
deze te omwikkelen met bladtin of zilverpapier. Het kapsel
wordt dan met de aarde verbonden.
De gelijkrichterbuis V 4 kan vervangen worden door de
AZ 1. Hiervoor behoeven in het schema geen veranderingen
te worden aangebracht.
B alan s-ver ster ker.
Tot slot volgt een schema met verklaringen van een
balansversterker. Zonder twijfel is dit het beste wat er op
versterkingsgebied geboden wordt. De geluidskwaliteit is
veel mooier en het vermÇ>gen veel groter. Bijna alle krachtversterkers zijn uitgevoerd met een balansschakeling. Bij
de balansschakeling krijgen we iets nieuws n.l. twee transformatoren.
De eerste is eigenlijk een laagfrequent transformator.
De laagfrequent transformator die we bij de normale
ontvangers en versterkers gebruikt hebben bezitten een
primaire en een secundaire wikkeling. De transformator voor
balans schakeling bezit echter twee secundaire wikkelingen.
Men kan ook aannemen dat het slechts een secundaire wikkeling is, doch met een midden-aftakking zoals in het schema
duidelijk zichtbaar is. De hier bedoelde laagfrequent transformator noemt men bij de balansversterkers de ingangstransformator.
De tweede transformator die men uitgangs-transformator
noemt bezit ook totaal drie wikkelingen. Hiervan is niet de
secundaire van een aftakking voorzien, doch de primaire.
Dus een luidspreker-transformator met een midden-aftakking in de primaire wikkeling kan als uitgangs-transformator
gebruikt worden. Om teleurstellingen te voorkome~ is het
aan te bevelen een in- en uitgangstransformator te kopen van
goede kwaliteit.
De voorversterkerbuizen in het schema opgenomen zijn
gewone triodes. Men kan natuurlijk ook hier weer hoogfrequent-schermrooster buizen als triode schakelen.
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R 7 = 2Ö I<
RS = 10 K
R9 =0.25 K
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= 2~ MP
c4a8MP
=4.aSMF
c 0.02 MF
C~ .. 0.5 MP
C6 - 2' MF
C7 = 25 MF
CS = 25 MP
C9 = 3000 cm
CIO = 8aI6MP
Cl1=8a16MF

Cl
C2
C3
C4
V~

=AZl

V4~E463

V 1= E42S
V2 = E42~
V 3 = E463

V~

De gelijkrichterbuis die we hier gebruiken is de AZ 1,
ofschoon-de 1823 ook bruikbaar is. De voedingscombinatie
moet in dit toestel een spanning geven van ± 27.0 Volt bij
75 à 100 A. Deze spanning dient men te meten achter de
smoorspoel.
Verder volgt men de aanwijzingen die bij de voorafgaande
schema's zijn gegeven.
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Hoofdstuk IX
Storingen. Atmosferische storingen. Zenderstoringen.
Mexicaanse hond. Netstoringen. Antenne-storingen. Storende apparaten. Verwarmings-elementen. Stofzuigerstoringen. Microfonisch effect en losse contacten.

A tmo sferis che storingen.
In de radio-ontvangst kunnen zich storingen voordoen
van allerlei aard. Men kan op de lste plaats te kampen hebben
met atmosferische storingen. Dit zijn storingen die veroorzaakt worden door electrische ladingen welke zich in het
luchtruim bevinden. Zo kan bij een onweersbui de ontvangst
in zulke mate gestoord worden dat men a.h.w. gedwongen
wordt het toestel uit te schakelen. Een bliksemstraal wordt
ogenblikkelijk in de vorm van een krakend geluid weergegeven. Hetgeen wij als bliksemstraal beschouwen is een
electrische ontlading tussen twee wolken met een ongelijke
lading, of tussen een wolk en de aarde. Tijdens deze ontlading treedt een oscillatie van electriciteit op. Deze heeft
tot gevolg dat een zeer uitgestrekt frequentie-gebied van
electrische golven wordt uitgezonden. De storingen door
deze golven ontstaan zullen het sterkst zijn waar te nemen
in het lange golf gebied. Minder sterk zullen deze zijn in het
midden en nog zwakker in het kortegolf gebied.
Bij stortbuien in de vorm van hagel of regen kan men soms
in de luidspreker een onafgebröken kraken horen. Men kan
a.h.w. de regendroppels of hagelstenen op de antenne horen
vallen. Ofschoon de tik welke de regendroppel of hagelsteen
op de antenne veroorzaakt op zich zelf niet hinderlijk is,
ontstaat er toch een storing, doordat bij aanraking met de
antenne de electrisch geladen droppels of stenen hun lading
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geheel of gedeeltelijk verliezen en zoodoende een kraakgeluid in de luidspreker veroorzaken.
Zelfs wanneer een: onweersbui nog kilometers ver verwijderd is kan deze de ontvangst ontsieren door kraakgeluiden.
Tevens kunnen atmosferische storingen voorkomen in de
vorm van magnetische storingen b.v. door storingen die optreden bij het verschijnen van het noorderlicht.
Verder zijn er storingen die ontstaan door z.g.n. zonnevlekken. Deze kraak-geluiden zijn moeilijk te onderscheiden
van die welke door een bliksemstraal worden veroorzaakt.
Tegen atmosferische storingen zijn tot heden geen afdoende bestrijdingsmiddelen gevonden. Door experimenteren
heeft men wel kunnen vaststellen, dat korte-golf-ontvangst
weinig vatbaar is voor atmosferische storingen.
Zenderstoring.
Hiermede wil men niet zeggen dat de zender welke men
wenst te ontvangen, behalve de spraak of de muziek ook
stoorgeluiden mede brengt, doch dat men gelijk met de gewenste zender ook nog andere zenders meer of minder sterk
ontvangt. Meestal zit de fout in de ontvanger, daar deze
niet selectief genoeg is om de zenders uit elkaar te houden.
De meeste last zal men ondervinden met de ze.nders die het
geringste golflengte-verschil hebben. De draaggolven zullen
in de ontvangantenne zwevingen te voorschijn roepen, waardoor een combinatietoon ontstaat van bepaalde hoogte. De
toon zal meestal tot uiting komen in de vorm van een irriterende fluit- of pieptoon. Meestal zal dit verschijnsel voorkomen in verouderde toestellen met verouderde spoelsystemen. Wanneer het om een bepaalde zender gaat die
men weg wil werken, dan kan men dit proberen met een
raamantenne. Dit is mogelijk wanneer de zenders in grote
mate van richting verschillen ten opzichte van het ontvangapparaat. Een raamantenne voor dit doel bestemd, is samengesteld uit een kruis gemaakt van twee latjes van ± 75 cm
lengte. Hierop slaat men spijkertjes op een afstand van ± 4
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cm. Om deze spijkertjes legt men van koperdraad een wikkeling. Het begin van de antenne ligt in het midden van het
kruis.
Door deze antenne met de zijkant naar de storende zender
te richten zal deze grotendeels worden uitgeschakeld.
Mexicaanse hond.

Dit is een storing die door de ontvangers zelf wordt veroorzaakt. Ofschoon deze storing niet zo hinderlijk is als
de zenderstoring ontsiert ze het geluid toch in ernstige mate.
De storing wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door
die toestellen welke een terugkoppeling bezitten welke apart
bediend moet worden, of die niet vast ingesteld is.
De z.g. eenkringstoestellen met terugkoppel-condensator
kunnen indien foutief bediend een hinderlijke burenstoring
veroorzaken. Wanneer men de terugkoppel-condensator te
ver indraait, zal het toestel heftig gaan genereren, wat tot
gevolg heeft, dat de antenne gaat stralen. Men heeft dus
a.h.w. van de ontvanger een zender gemaakt, want de lelijke
toon welke het toestel bij te heftig genereren voortbrengt
zal onze buurman radio-luisteraar ook opvangen.
Om dit verschijns..el tegen te gaan heeft men de hoogfrequent schermrooster buis toegepast. Later paste men
schakelingen toe waarin straling werd uitgesloten.
Netstoringen.
Doordat de meeste toestellen op het electrisch net zijn
aangesloten voor het verkrijgen van de gewenste voeding,
zullen de storingen welke zich in het net voordoen, de weergave van het ontvangtoestel beïnvloeden.
De stoorbronnen zijn legio en kunnen bestaan uit slechte
contacten in schakelaars, stopcontacten, lasdozen, overgangsstromen bij slechte of defecte isolatie, vonkende stofzuigers
en haardroogapparaten, electrische schellen, verbrekingselementen van electrische kussens, medische hoogfrequentapparaten, lasapparaten, collectormotoren etc.
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De storingen door electrische apparaten zijn echter alle
meer of min te onderdrukken door het aanbrengen van een
netfilter. Deze bestaat uit twee smoorspoelen, welke speciaal
voor dit doel zijn geconstrueerd. Tevens zijn hiervoor nodig
twee condensatoren met geringe zelfinductie, dus z.g. stapelcondensatoren. De condensatoren moeten beproefd zijn op
een spanning van ten minste
~
1000 V en een capaciteit be.'
~toe5tel zitten van 0.5 tot 1 !.I. F. De
.net!
smoorspoelen kan men vervangen door honingraatspoelen van 100 à 200 windingen. De schakeling van
het apparaatje geschiedt volgens het gegeven schema. De
aardleiding moet beslist goed zijn en de verbinding moet
bestaan uit draad van ten minste 2.5 mm2 •

*

A n ten ne - s tor i n gen.
Indien de storingen door electrische apparaten veroorzaakt met behulp van een netfilter niet te onderdrukken zijn,
is de mogelijkheid niet uitgesloten dat de stoorbronnen via
de antenne het toestel bereiken.
In steden of industrie-centra waar een groot aantal electrische motoren of apparaten in bedrijf zijn, hangt a.h.w.
een nevel van stoornissen rond de huizen of gebouwen. Een
antenne welke in de stoornevel is opgesteld zal veel van deze
storingen opvangen welke dan via het toestel versterkt, de
ontvangst hinderen.
Om grotendeels aan deze storingen te ontwijken, kan men
proberen om boven de stoornevel de antenne aan te brengen.
De antenne-afvoer kan men in dit geval maken van loodkabel waarvan de loodmantel in de buurt van het toestel
aan de aarde gelegd wordt. De ontvangst zal hierdoor iets
verzwakken, doch het geluid is storingvrij en daar gaat het
uiteindelijk om.
Tevens is in de handel verkrijgbaar de z.g. annstoringsantennekabel. Dit is een dun gelegeerd draadje met een zeer
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dikke isolatie. Deze isolatie is voorzien van een metaalmantel welke men aan de aarde legt. De bedoeling van dit
metaal-manteltje is, alle trillingen van stoor-frequenties op
te vangen en naar de aarde te leiden.
Electrische trams kunnen storen door het vonken van het
sleepcontact langs de rijdraad en het vonken van rails,
borstels, en motoren.
Merendeels zullen deze storingen op de antenne worden
overgedragen. Om hieraan te ontkomen kan men weer gebruik maken van de z.g. antistorings-antenne. De antenne
plaatst men bij voorkeur zo ver mogelijk van de stoorbronnen. Zij mag in geen geval parallel met de draden lopen,
doch bij voorkeur in een hoek van 90° ten opzichte van de
storende stroomgeleiders.
Storende apparaten.
In de practijk komen veel apparaten voor welke storend
werken op de radio-ontvangst. Merendeels behoren deze tot
de goedkopere soorten. Vaak is de oorzaak dat een of ander
apparaat door leken is opgesteld.

Gelij k stro om- schel.
Zo kan b.v. een voor een paar dubbeltjes gekochte electrische schel via een transformator aangesloten, vervelende
storingen teweeg brengen. Het is n.l. bewezen dat bijna elke
stroom-onderbreking storingen veroorzaakt. Deze onderbrekingen volgen elkaar in een electrische gelijkstroom-schel
met grote snelheid op. Het verdient aanbeveling indien
mogelijk een schel aan te schaffen geschikt voor wisselstroom,
daar hierin geen stroom-onderbrekingen plaats hebben.
Wanneer een gelijkstroom-schel noodzakelijk is kan men
de storing opheffen door de onderbreker te overbruggen met
een condensator van 1 1.1. F in serie geschakeld met een weerstand van ongeveer 5 n.
In de handel zijn gelijkstroom-schellen te koop voorzien
van een dergelijke filter.
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Verwarmings-elemen ten.

J3ij verwarmings-elementen met temperatuur-regelaars zal
men vaak storingen constateren bij het in- en uitschakelen
van de stroombron. Deze storing zal erger worden naarmate
de contacten van de schakelaar door het sluiten en verbreken
van de stroom inbranden. Doordat de schakeling bij temperatuur-regelaars over het algemeen traag werkt, is dit inbranden
van de contactplaatsen onvermijdelijk. De storing hierdoor
ontstaan kan men meestal met succes bestrijden door de
onderbreker te overbruggen met een condensator voor ten
minste 1000 V. met een capaciteit van 1000 à 2000 cm.
Stofzuigers.
Door vonkvorming aan de borstels die over de collector
van de rotor glijden, ontstaat een zeer hinderlijke radiostoring, die zo hoog kan oplopen dat van de ontvangst niets
meer terecht komt. Deze storing kan men meestal verwachten
van de goedkopere of concurrentie-apparaten. De betere
merken zijn zodanig geconstrueerd, dat storing vrijwel is
uitgesloten.
In geval er geen ontstorings-maatregelen genomen zijn,
kan men de borstels overbruggen door twee in serie geschakelde condensatoren van ± 1 (J. F waarvan het midden aan
de aarde wordt gelegd. Ook kan deze midden-aftakking
worden voorzien van een weerstand van ongeveer 50 n
welke aan de aarde gelegd wordt. Via deze weerstand komt
dan de aarding van de condensatoren tot stand.
Bij grotere motoren kan men de capaciteit van de condensatoren verhogen tot 25 (J. F. Hetzelfde geldt ook voor
dynamo's.
Microfonisch effect.
Een storing waarmede men vroeger veel te kampen had
was het z.g. microfonisch effect. Deze storing ontstaat doordat een buis, hoofdzakelijk de detectorbuis als microfoon
gaat werken.
Wanneer men tegen de detectorbuis een kleine tik gaf,
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begon de gloeidraad van deze buis te trillen. Door de
trillende beweging van de gloeidraad verandert de afstand
tussen rooster en gloeidraad, en ontstaat een bepaalde frequentie welke de anodestroom wijzigt. Deze verandering
wordt door de volgende lampen versterkt en door de luidspreker weergegeven. De weergegeven trillingen raken opnieuw de trillende buis, waardoor deze trilling in stand gehouden wordt en zelfs versterkt. Deze trillingen zullen een
hinderlijk gehuil of geloei tot gevolg hebben.
Om dit verschijnsel te voorkomen kan men een detectorbuis op een verend lampvoetje plaatsen. Tevens ' kan men
proberen de luidspreker een andere richting te geven ten
opzichte van het ontvangtoestel.
Het microfonisch effect kwam meestal voor bij vroegere
gelijkstroombuizen. Later construeerde men gelijkstroombuizen met dikkere gloeidraden waardoor trillen .onmogelijk
werd. Bij lamptypes waarvan de gloeidraad door de kathode
is omgeven, is het microfonisch effect uitgesloten.
Los se contacten.
Deze kunnen in verschillende vormen voorkomen. Ze
maken zich kenbaar door kraken of ritselen in de luidspreker.
De ontvangst kan ongeregeld zijn en soms geheel wegvallen.
Het geluid is in sommige gevallen schor en vervormd. De
losse contacten kunnen ontstaan door een losgeraakte soldeerplaats, door de z.g. koude las, door slecht aansluitende
contactveren of door onderbreking in spoelen, condensatoren of weerstanden. Tevens kunnen kraakgeluiden optreden bij het verstellen van de variabele condensator, doordat de beide platenstelsels elkaar raken of door stof en
metaaldeeltjes verontreinigd zijn.
Potentiometers kunnen kraakgeluiden veroorzaken als de
contactveer te geringe druk uitoefent op de weerstandsspiraal.
Buisvoetjes met slecht verende contacten kunnen een bron
van storingen zijn en moeten beslist verwijderd worden.
Uitbuigen der buispennen met een puntig mes is niet aan
te bevelen.
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Hoofdstuk X
Opsporen van fouten in een wisselstroom toestel. Herstellen van buizen, luidsprekers en piek-ups.

Bij het opsporen van fouten, meten we eerst de buizen
even door om zekerheid te hebben dat deze intact zijn. Wanneer er een buis bij is, die twijfelachtig reageert, is het aan
te bevelen deze ter zijde te leggen. Alvorens echter een
nieuwe buis in het toestel te plaatsen moet men vooraf weten
door welke oorzaak de betreffende buis is gesneuveld. Men
moet zeer voorzichtig te werk gaan wanneer de buis een
doorgebrande gloeidraad heeft. De mogelijkheid bestaat,
dat op het buisvoetje verkeerde spanningen aanwezig zijn.
Een nieuwe buis zal dan ook spoedig vernield worden, wanneer men de spanningen niet eerst in orde brengt. Blijkt de
buis een normaal ouderdoms-gebrek te vertonen, dan kan
men zonder meer een nieuwe in het toestel plaatsen. Daar
een buis gebreken kan bezitten welke door een buizentestapparaat moeilijk te constateren zijn, is het raadzaam het
betreffende toestel met een stel nieuwe buizen te proberen, alvorens het toestel aan een verder onderzoek te onderwerpen.
Indien de buizen goed zijn, kunnen de volgende fouten nog
in een toestel vporkomen.
Het toestel doet helemaal niets, de buizen krijgen geen gloeispanning.

Met de proefsokkel of voltmeter probeert men op de
betreffende klemmen of de benodigde gloeispanning aanwezig is. Blijkt deze er niet te zijn dan controlere men de
schakelaar, is deze goed dan is het mogelijk dat een der
gloeidraadverbindingen sluiting maakt met het chassis.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat de primaire wikkeling
van de voedings-combinatie onderbroken is, tengevolge van
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verbranding of defectraken van de eventuele aangebrachte
zekeringen.
De buizen krijgen geen plaatspanning.
Indien er geen plaatspanning staat op de eindbuis, is dat
meestal het gevolg van een losse verbinding aan de luidspreker of luidsprekertransformator. Blijkt er nergens plaatspanning aanwezig te zijn, dan zal de voedingscombinatie
hiervan vaak de schuld dragen. Men controlere de afvlakcondensatoren en verder de verbindingen met de condensatoren. Deze storing kan ook voorkomen als een condensator doorslaat.
Geen geluid bij aanraking van het rooster.
Wanneer men het rooster der lampen aanraakt met een
vinger die eerst vochtig is gemaakt of met een metalen
voorwerp, moet de luidspreker een geluid voortbrengen.
Meestal is dit een korte harde klik. Bij het aanraken van het
rooster van de detectorbuis zal deze een klik geven en tevens
een bromgeluid veroorzaken in de luidspreker. Ook bij het
kortsluiten van de roosters moet een geluid ontstaan. Is
dit niet het geval dan schuilt de fout in het versterker-gedeelte. De vereiste spanningen voor de buizen worden gecontroleerd. Meestal zal de schermrooster-spanning van de
eindbuis zijn weggevallen. Tevens worden in de detector
en in de versterkertrap de condensatoren en weerstanden
getest. Wanneer een laagfrequent-transformator is toegepast,
kan deze een defecte wikkeling hebben. Bij nieuw- of zelfbouw kan het voorkomen dat de transformator foutief is
aangesloten. De primaire en secundaire moeten dan verwisseld worden.
De detectorbuis heeft geen plaatspanning.
De oorzaak hiervan zal vaak liggen in doorgeslagen ontkoppelings- of afvlak-condensatoren. Tevens kan het voorkomen dat de koppelweerstand is onderbroken, of dat de
verbinding sluiting maakt met het chassis.
De detectorbuis bezit de vereiste plaatspanning.
Door de plaat van de detectorbuis kort te sluiten met de
aarde of chassis hoort men in de luidspreker een heftig ge125

kraak. Dit bewijst dat het rooster van de detectorbuis slUiting
maakt met het chassis.
Wanneer door kortsluiten van de plaat geen geluid te
voorschijn komt, is meestal het rooster van de eindlamp
met het chassis kortgesloten, een gevolg van het defect
raken van de koppelcondensator.
Geen plaatspanning op de hoogjrequentbuis. (H. F. buis).
Door de antenne op het rooster van de eerste buis of
H. F. buis aan te sluiten ontstaat de ontvangst, hetgeen niet
het geval is wanneer men de antenne in de antenne buis aanbrengt o( wanneer de H. F.buis geen plaatspanning heeft, of
wanneer de antenne seriecondensator defect is. Krijgt men
geen geluid dan is het rooster van de H.F.buis kortgesloten
met het chassis.
Geen plaatspanning op de eindbuis.
In dit geval is meestal de luidspreker-transformator of
de luidspreker defect. Ook wanneer de luidspreker-verbindingen los geraakt zijn is geen plaatspanning aanwezig.
Geluid is sterk veT7Jormd.
De eindbuis kan zeer heet worden, wanneer het rooster
van de eindbuis een positieve spanning heeft, wat tot vervorming leidt van het geluid. Men controlere de laagfrequentkoppelcondensator en de condensator welke met de kathode
van de buis is verbonden.
Versterker-gedeelte intact.
Met een microfoon of piek-up probeert men of het versterker-gedeelte in orde is. Werkt dit normaal dan schuilt
de fout in het H. F.-gedeelte. Men controlere dan de spoelen
en de antenne-ingang.
Hersteflen van buizen. Repareren van onderdelen.
Zeer vaak komt het voor dat in. een toestel onderdelen
defect raken welke, wanneer ze deskundig hersteld worden,
evengoed bruikbaar blijven als nieuwe. In verband hiermede is het van groot belang dat een fout welke men in
een onderdeel 'ontdekt zo spoedig mogelijk hèrsteld wordt.
Wacht men tot het betreffende onderdeel helemaal niet meer
werkt dan zal het in de meeste gevallen te laat zijn. Het kan
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voorkomen dat de ballon van een radiobuis losraakt van de
sokkel. Laat men deze slingeren, dan zal vroeg of laat de
buis defect raken doordat de verbindingsdraden van de buiscontacten breken. Het vaststellen van een ballon doet men
op de volgende wijze. De buis legt men gedurende 3 à 4 uren
in brandspiritus, zoodat de kit waarmede de ballon bevestigd was, weer oplost. Daarna drukt men de ballon stevig
aan in de sokkel. Om de ballon samen te drukken kan men
gebruik maken v~ een stuk elastiek of een ander elastisch
bindmiddel. De samengebonden buis laat men ongeveer een
etmaal drogen. De kit is dan weer hard geworden en zal
de ballon weer stevig verbinden met de sokkel.
Bij gemetaliseerde buizen komt het vaak voor dat de ballon van de metaliseringsdraad losraakt. Voor het hechten
van de ballon gaat men op de boven omschreven manier
te werk. Om de metaliseringsdraad opnieuw te verbinden
maakt men het einde van de draad los zodat men een draadlengte krijgt van ongeveer 8 à 10 cm. Om het middel van
de ballon wikkelt men ± 20 draadwindingen vast naast
elkaar. De draad die hiervoor gebruikt wordt kan een doorsnede hebben van 0.2 tot 0.4 mm en moet vooraf goed blank
gemaakt zijn. De metaliseringsdraad wordt aan de wikkeling
verbonden en gesoldeerd. Daarna bestrijkt men de gehele
wikkeling met transformatorlak en laat deze goed drogen.
De buis is dan weer voor het gebruik gereed. Door deze
behandeling heeft men op de eerste plaats een grote storingsbron opgeheven en tevens de levensduur van de buis aanzienlijk verlengd.
Bij buizen met een topaansluiting komt het vaak voor
dat de top-aansluiting los laat. Wanneer men deze niet tijdig
vastmaakt zal de draadverbinding afbreken en in de meeste
gevallen vlak bij de ballon, zodat de buis reddeloos verloren
is. Een kuur met brandspiritus zal de buis weer genezen.
Het opnieuw solderen van de aansluitdraden der buis aan
de buiscontacten komt zelden voor, doch wanneer zulks
nodig is gaat men als volgt te werk. Men kan wanneer de
ballon losgeraakt is, alle verbindingen met een hete soldeerbout losmaken, waarna ook de betreffende verbinding op-
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nieuw gesoldeerd wordt. Gaat het echter om één verbinding
dan kan men beter met een metaalzaagje een klein gedeelte
van de buissokkel wegzagen, zodat men de betreffende draad
met een haakje buiten de sokkel kan halen. Deze wordt
dan blank gemaakt en vertind en vervolgens weer aan het
buis-contact gesoldeerd. De in de buis sokkel ontstane opening
kan daarna met een isolerende vulmassa dicht gemaakt worden. Dit laatste is echter niet noodzakelijk.
Herstellen van luidsprekers.
Daar de gebreken en fouten aan luidsprekers even veelvuldig voorkomen als gebreken in ontvang toestellen en versterkers, is het van belang dat men ze zelf zoveel mogelijk
kan herstellen. We zullen daarom de voornaamste gebreken
behandelen en nagaan op welke manier deze te herstellen zijn.
Het komt zeer vaak voor dat een luidspreker een defecte
trilkegel of conus heeft. Bij een electromagnetische luidspreker is het heel eenvoudig de conus door een nieuwe te
vervangen. Meestal is de trilpen aan de conus bevestigd
door twee conusplaatjes tegen elkaar te solderen. Met een
warme soldeerbout kan men deze verwijderen en vervolgens
opnieuw aan de nieuwe conus solderen. De nieuwe conus
wordt eerst aan het luidspreker-frame of chassis bevestigd.
Dit kan men doen door kleven of indien een extra klemrand
aanwezig is, deze met boutjes samen te klemmen. De conus
blijft los op de trilpen zolang de rand nog niet bevestigd is.
Zit deze goed vast, dan soldeert men de conus-plaatjes weer
tegen elkaar, zodat de conus ook op de trilpen vast komt te
zitten. De conus moet vrij van druk of trek op de trilpen
worden aangebracht.
Wanneer in een electromagnetische luidspreker de spoel
beschadigd is of verbrand, blijft er niets anders over dan deze
door een nieuwe te vervangen. Van de betere kwaliteiten
luidsprekers zal men meestal een nieuwe spoel kunnen kopen
in de radio-handel. Is dit echter niet het geval dan zal men
om de luidspreker te redden een nieuwe spoel moeten maken.
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De oude spoel wordt dan voorzichtig uitgewisseld en afgewikkeld, waarbij men het aantal windingen telt. Van dezelfde draad-dikte legt men eenzelfde aantal windingen om
het spoellichaam. De windingen moeten goed strak worden
aangebracht, want als ze meetrillen zal de isolatie van de
draadwinding gaan slijten. De spoel legt men gedurende
enige uren op een warme plaats, zodat ze goed droog wordt.
Daarna dompelt men ze in een bakje met schellak gedurende
O,S uur en laat ze weer goed droog worden. Na deze behandeling is de spoel weer voor gebruik in de luidspreker gereed
en kan ze gemonteerd worden.
Reparatie aan electrodynamische luidsprekers is over het
algemeen niet ieders werk. Dit kan men beter overlaten aan
een vakman. In de meeste gevallen zal een zelf gerepareerde
electro-dynamische luidspreker niet meer aan de gestelde
eisen voldoen.
Herstellingen aan ' pick-up.
Menig liefhebber van platen-draaien zal vroeg of laat
moeten ondervinden dat de anders zo goed werkende piek-up
gaat weigeren. Meestal zal het een ouderdoms-gebrek zijn,
doch het kan ook gebeuren dat het apparaat onwillig is,
omdat het per ongeluk hard op de plaat is gevallen. Bij
electromagnetische systemen zal in dat geval het anker uit
het midden raken en bij kristal-piek-ups bijna altijd het
kristal breken. In het laatste geval zal men gedwongen zijn
een nieuw kristal aan te brengen, daar het dunne plaatje
niet meer te repareren is.
In het eerste geval zal men minder onkosten hebben, daar
electro-magnetische piek-ups met een beetje routine weer
te repareeren zijn.
Het kan voorkomen, dat de rubberblokjes in de piek-up
te hard worden, waardoor ze hun veerkracht verliezen, en
de weergave van de lage tonen verdwijnt. Ook zal men een
abnormale naalden- en platen-slijtage krijgen, doordat de
stugge werking van de rubber de bewegingsvrijheid van
de naald en het anker belemmert. Meestal zal men de rubberRadio 9
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blokjes kunnen vernieuwen daar het vereiste materiaal hiervoor wel te vinden is. Wanneer het anker uit het midden
is geraakt, probeert men dit weer in zijn oude stand terug
te brengen. In de betere kwaliteiten piek-ups treft men een
verstel-inriehting aan die dit vergemakkelijkt.
Bij piek-ups waarvan de as van het anker is omgeven
door een rubberbuisje kan het voorkomen, dat dit buisje
te stug is geworden. M~estal zal dit zijn verholpen als het
buisje door een stukje ventielslang is vervangen. Heeft men
defecte rubbers vernieuwd dan is het hoofdzaak het anker
weer in het midden te brengen. Om dit te controleren laat
men een plaat draaien waarbij men de piek-up zacht naar
links of rechts drukt. Deze zijdelingse druk mag echter niet
zo groot zijn, dat de naald kan ontsporen. Speelt de versterker bij het drukken naar een zijde harder dan is dit een
bewijs, dat het anker niet goed ·gecentreerd is.
Een andere storing waardoor de lage tonen benadeeld
worden is het onderling sluiting maken van enkele windingen van de ankerspoel. Deze is door nieuw te wikkelen
natuurlijk weer goed te krijgen. Daar dit echter een omvangrijk werkje is, kan men eerst proberen de spoel op een
minder tijdrovende manier te redden. Dit kan men doen
door het spoeltje gedurende enkele uren in gesmolten paraffine te dompelen. Een behandeling met schellak kan ook
bevredigende resultaten opleveren. Wanneer deze behandeling echter niet slaagt, blijft er geen andere methode over
dan de spoel te vernieuwen. Dit kan men doen door een
nieuwe aan te schaffen, of door op het oude spoellichaam
een nieuwe wikkeling aan te brengen.
Tot slot krijgen we nog een storing welke zelden voorkomt, n.l. het verzwakken van het magnetisme in het magneetstaal, zodat de goede werking van de pick-up verdwijnt.
Het hermagnetiseren van de magneet kan men toevertrouwen aan een reparateur van ontstekings-apparaten voor auto's
en motoren. Deze beschikken over speciale apparaten voor
het hermagnetiseren. Wanneer men het zelf wil proberen
kan men als volgt te werk gaan.
Met een kompas-naald zoekt men de Noordpool op van
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de magneet. Tengevolge van de eigenschap der magneten
welke we in het begin van dit boek besproken hebben,
kunnen we deze pool vinden door met een compasnaald een
pool van de magneet te naderen. Wordt de naald afgestoten,
dan hebben we de Noordpool van de magneet. Om deze
pool wikkelt men ± 100 windingen geïsoleerd draad met een
doorsnede van ongeveer 1 mmo De windingsrichting is
tegengesteld aan de draairichting van de wijzers van een
klok. De Zuidpool wordt met hetzelfde aantal windingen
bewikkeld als de Noordpool, doch de wikkeling brengt men
aan in draairichting der wijzers. De uiteinden van de draadwikkeling sluit men aan op een 6 à 12 V auto-accu. In serie
hiermede schakelt men een zekering van ± 25 A. Deze ·
zekering zal vrij spoedig doorsmelten, doch dan zal de magneet weer haar originele kracht terug gekregen hebben.
De + pool van de accu moet aan de Noordpool-zijde val).
de magneetwikkeling aangesloten worden. Deze aansluiting
mag in geen geval omgekeerd worden.
Controle-apparaten. Proefkabel.
Het is niet altijd een eerste vereiste dat men bij het stil
vallen van een toestel moet overgaan tot metingen om de
fout te kunnen vaststellen. Het zal ook vaak voldoende zijn
dat men met behulp van zeer eenvoudige apparaten de aanwezigheid van de spanningen kan vaststellen. Zo kan men
met de reeds in het begin van dit boek besproken proefsokkel
de aanwezigheid van de gloeispanning aantonen. De destijds
besproken proefsokkel hadden we gemaakt van een vierpens
lampvoetje. Het verdient echter aanbeveling van alle voorkomende buisvoetjes eenzelfde proefsokkel te maken. Men
k.?Jl dan in elk gewenst toestel de aanwezigheid van de
gloeispanning aantonen.
Glimlamp.
Voor het aantonen van de hogere spanningen in ontvangtoestellen en versterkers, kan men gebruik maken van de
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z.g. glim/amp. Deze lamp is echter zonder meer niet geschikt
voor hogere spanningen. Om ze hiervoor bruikbaar te maken
schakelt men ze in serie met een geschikte weerstand. Glimlamp en weerstand worden dan ondergebracht in een kastje,
dat voorzien wordt van twee draad-aansluitingen. De serie
weerstanden kunnen in hetzelfde kastje worden' ondergebracht en aangesloten op een stekkerbus. De aansluitdraden
worden voorzien, aan een zijde van een proefstift, aan de
andere zijde van een banaanstekker. Voor hen die dit apparaatje wensen te bouwen volgt hier het principe-schema. De
aansluiting 1-6 is geschikt
voor spanningen van Ql-75 V.
1-2 = 100 V. 1-3 = 200V.
1-4 = 400V. 1-5 = 1000V.
De proefstiften of testers kan
men maken van een dunne
isolerende buis met een diameter van ongeveer 0.5 cm en
1
2
3 4
5
6
een lengte van ± 15 cm. Aan
een zijde in het buisje bevestigt
men een puntige koperen stift waaraan het snoer gesoldeerd
wordt hetgeen door het buisje naar buiten gevoerd wordt.
Aan de andere zijde van het snoer wordt de banaanstekker
gemaakt, welke
in de stekkerbus c:-=:::::::..:t(~::~~~~==~~=:::::::::
no. 1 van het
~roefstift
toestel geplaatst
_
wordt. De op
( I, A
e
no. 1 aangeslobanaanstekker
ten stekker en proefstift maakt men bij voorkeur v~
zwar!e isolatie, de verwisselbare aansluiting welke gelijk is
aan de eerste met een rode isolatie. De testsnoeren zijn met
opzet losneembaar van het toestel gemaakt, waardoor men
ze bij de nog volgende apparaten kan gebruiken.
Voor het vaststellen van de aanwezigheid van de anodespanning in een toestel zal de geschiktste weerstand zijnR4.
Voor het controleren van de voedingscombinatie welke
meestal een secundaire heeft van 2 X 240 V zal men de weer132

stand R 5 voor schakelen. De anodespanning van de eerste
_ buis in een toestel kan meestal aangetoond worden met
behulp van R 2. Tevens is de glimlamp een zeer gevoelig
instrument voor het bepalen van de isolatie-weerstand. Als
stroombron gebruikt men dan een plaatstroom apparaat.
De schakeling van het apparaatje is volgens het gegeven
schema.
Voor het onderzoeken van een isolatie plaatst men de
<

snoeren op de bussen 1 en 3. Wanneer de isolatie 100 %
goed is zal de glimlamp helemaal niet gloeien. De lamp dient
in dit geval dus weer om een aanwijzing te geven.
Controleren van condensatoren.
Voor het controleren van condensatoren is dit apparaatje
ook zeer goed bruikbaar. Wanneer de condensator goed is
zal de glimlamp beurtelings aan en uitgloeien, dit naar gelang de capaciteit van de condensator. Condensatoren met
geringe capaciteit zullen de lamp helemaal niet doen gloeien
of alleen maar een kleine oplichting aangeven. Is de capaciteit
groter dan zal het aan- en uitgloeien langere tijd duren. Om
in het controleren enige routine te krijgen is het gewenst
een aantal nieuwe condensatoren te beproeven van verschillende capaciteit.
Ook is de glimlamp geschikt voor het controleren van
electrolytische condensatoren. In dit geval mag men nooit
de
en - aansluiting verwisselen, daar de condensator
dan onherroepelijk vernield of zwaar beschadigd wordt. Wanneer de lamp geen licht geeft wil dit niet zeggen dat de iso-

'+
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latie van de condensator 100 % goed is. Het kan ook zijn
dat een der bladtin stroken onderbroken is) waardoor de
condensator dus onbruikbaar wordt. Blijft de lamp constant
gloeien dan bewijst dit dat de condensator of de bladtinstroken onderling sluiting maken.
Condensatoren van 2 fl F en groter zullen meestal een
kleine lekstroom aantonen, wat nog niet altijd wil zeggen
dat de condensator defect is. Bij het aansluiten op de glimlamp zal deze direct fel gloeien, vervolgens zal het licht
aanmerkelijk minder worden, doch niet geheel uitdoven. De
stroom welke dit licht veroorzaakt noemt men de lekstroom
van de condensator. Bij koppel- en rooster-condensatoren
moet deze beslist nul zijn.
Direct na de proef met de glimlamp zal men bij de condensatoren met grotere capaciteiten als men de klemmen kortsluit
een heftige vonk waarnemen. De condensator werkt dus als
een reservoir, hetgeen we reeds gezien hebben bij de afvlakcondensatoren van het plaatspannings-apparaat. Ook voor
controle op variabele condensatoren is de glimlampproef geschikt om vast te stellen of de beide platenstelsels goed geisoleerd zijn of wel sluiting maken. Bij verontreiniging door
ijzervijlsel of andere metaalvuiltjes zal de glimlamp fel gloeien.
Lampen-controle.
Voor het controleren van radiobuizen kan de glimlamp
goede diensten hewijzen. Het zijn echter weer aanwijzingen
en geen metingen, welke het resultaat vormen. Daar een
goed controle-apparaat voor radiobuizen vrij kostbaar is
zullen velen zich tevreden moeten stellen met een apparaatje
dat minder in prijs is en toch enigszins betrouwbaar. Met
het hier volgende apparaat kan men aantonen of er in een
buis onderlinge sluiting aanwezig is en of de gloeidraad
intact is. Door de omschakelaar S 1 in de onderste stand
te plaatsen kan men aantonen of de gloeidraad in orde is.
Is deze goed dan zal de glimlamp helder gloeien. Door de
schakelaar in de bovenste stand te brengen kan men de
overige electrodes op sluiting controleren. De weerstanden
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Rl tot R 7 zijn ieder 10 k n. R 8 = 30KnenR9 =50Kn.
Daar de buis eigenlijk in warme toestand gemeten dient
te worden, is deze proef op electrodensluiting niet geheel

R12345

IJ

7

juist. Door de lampen in het toestel warm te laten worden
en direct weer te plaatsen in het controletoestel krijgt men vaak
betere aanwijzingen. Geeft men de buis tijdens de controle
een stevige tik dan kan men losgeraakte electrodes aantonen.
Controle op kortsluiting.
Een apparaatje dat met heel weinig kosten gebouwd kan
worden en toch vele goede diensten bewijst is het volgende.
Op een kastje van 10 X
10 cm monteert men een
fitting en twee stekkerbussen. De stekkerbussen
moeten aan de bovenzijde geïsoleerd zijn, daar
c::::Q::
de spanning, die hierop
komt een 220 V wisselspanning is en dus levensgevaarlijk. De lamp
die we gebruiken is 220
VlO Watt. De testsnoeren welke we bij het controle apparaat met de glimlamp gebruikten kunnen we ook
hier toepassen. We hebben dus al twee apparaten waarvoor
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we de testsnoeren toepassen. Uit het schema kan men zien
dat de lamp in serie geschakeld is met de testsnoeren. De
spanning kan zowel wissel- als gelijkspanning zijn. Wil men
een onderdeel aan een doorslagcontrole onderwerpen dan kan deze
met behulp van dit apparaatje ge220 v
schieden.
Een condensator die op een hoge
00---0
spanning moet werken kan men met
meer zekerheid onderzoeken, doordat de spanning hoger
is en daardoor een doorslag-fout sneller optreedt. Variabele
con~ensatoren zal men in het donker op dit apparaat
aangesloten op verontreiniging en sluiting kunnen beproeven. De doorslag- en sluitingspunten kan men dan zien
in de vorm van vonkvorming. Het controleren van schakelaars is hiermede al heel eenvoudig. Bij condensatoren met
grote capaciteiten moet men om een sluiting te kunnen
vaststellen een lamp nemen van ongeveer 40 Watt.
Om te controleren of het toestel stroom opneemt uit het
net kan men het apparaat in serie schakelen met het toestel.
Voorzichtigheid is echter een eerste vereiste daar de 220 V
wisselspanning een levensgevaarlijke spanning is.
Pro efs ti ft.
Om vlug te kunnen vaststellen of de laagfrequent-versterking in een toestel nog werkt kan men gebruik maken
van de proeJstift. Deze controle-stift kan men zelf weer maken
met zeer eenvoudige onderdelen. Om te beginnen zoekt
men een condensator op met een capaciteit van 10.000 cm.
Tevens heeft men
condensacor
scekkerbus
nodig een pertinaxbuisje met een .....::::::::::
H
lengte van ± 12
cm. De condensator moet in het buisje passen. Aan de
onderzijde bevestigt men een koperen puntige stift en aan
de bovenzijde een stekkerbus. Door met deze stift de Ïngangs-klemmen van het toestel of de roosters van de buizen
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aan te raken zal er een meer of minder hard bromgeluid
ontstaan. Door de aanraking met de stift is er een geringe
wisselspanning op het aanrakingspunt ontstaan. Deze zal
sterker zijn naarmate men zich dichter in de buurt van buitenlejding en hoogspannings-Ieidingen bevindt. Het apparaatje
werkt zelfs zo gevoelig, dat men de werking van de eindbuis
kan aantonen door het rooster van die buis aan te raken.
Door met de hand de luidspreker-leiding te omklemmen
zal de aanraking nog beter merkbaar worden. De proef zal
nog beter slagen wanneer men de stekkerbus van de proefstift met de aarde verbindt. Dit kan men doen door een
testsnoer te gebruiken van de reeds besproken contröleapparaten. Deze proef is vrijwel ongevaarlijk en te verkiezen
boven die vaak gepubliceerde kortsluitproef.
Con tröle van weerstanden.
Daar men van weerstanden meestal de waarde vrij nauwkeurig dient te kunnen bepalen, is het noodzakelijk hiervoor
een apparaat samen te stellen waarmede deze waarde kan
gemeten worden. Dit kan op verschillende wijze gebeuren.
\Vanneer men niet beschikt over een ohm-meter dan kan
men deze zelf weer samenstellen. De meest eenvoudige
Ohm-meter kan men construeren volgens het hier gegeven schema.
De milli-Ampère-meter welke we
hier aanwenden is een draaispoel-instrument van 0-1 mA. De spanningsRl
bron kan zijn een 4.5 V zak batterij of
een 4 V accu. De weerstand R 1 moet
verstelbaar zijn om de spanning zodanig te regelen dat de naald niet te
ver gaat. Om ~lit te verkrijgen moet
de weerstand R 1 6 à 800 n zijn. De
tweede serie weerstand R 2 neemt men A
B
4000 n. De te meten weerstand verbindt men volgens het schema gelijk weerstand R 3. Voor
men met het ijken van het toestel begint verbindt men de
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klemmen A B en brengt men met de potentio-meter R 1 de
meternaald op de uiterste graden-streep. Voor het aanbrengen
van de schaalverdeling koopt men een tiental weerstanden
van goed fabrikaat. Bij voorkeur neemt men weerstanden
welke 5 %nauwkeurig zijn. Men neemt hiervoor weerstanden
met een waarde van 50 tot 100.000 n. Deze sluit men
beurtelings aan en men maakt van elke weerstand een ijkstreep op de gradenplaat met het waarde-getal van de betreffende weerstand. \X7anneer men een lijstje maakt van de
betreffende weerstanden, kan men de schaal haar normale
nummering laten behouden.
De inwendige weerstand van de milli-Ampère meter kan
in deze schakeling buiten beschouwing blijven.
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Hoofdstuk XI
Geluid toonhoogte, hoorbaarheidsdrempel. Geluidssterkte klanken. Harmonische interferentie. Combinatietonen. Permanent-dynamische en electrodynamische luidsprekers. Inductor dynamische luidspreker. Electrostatische luidspreker. Gramofoonplaten-opname. Geluidsweergave.

Wanneer we lucht in beweging brengen zal er een zeker
geluid ontstaan. Pit kan men aantonen door b.v. een gespannen breinaald plotseling aan een zijde los te laten. De
lucht welke in beweging wordt gebracht door de breinaald
zal het menselijk oor waarnemen en we horen een geluid.
De geluiden welke we horen zijn niet alle dc;zelfde, want
er zijn verschillende klanken en tonen. Elke klank of toon
heeft een bepaald aantal trillingen. Deze noemt men gelijk
de wisselstroom trillingen, frequentie. Zoals we reeds bij de
wisselstroom-theorie gezien hebben werd de frequentie uitgedrukt in Hertz Chz).
Een toon of klank zonder frequentie is niet denkbaar.
Tonen die eenzelfde frequentie bezitten zijn gelijk van klank.
Naarmate de toon hoger is, is ook de frequentie hoger.
De geluidssterkte is afh~nkelijk van de luchttrillingen,
want het kan voorkomen, dat er in de lucht een trilling optreedt welke zo zwak is, dat we deze niet horen. De trillingsterkte is dan aanwezig; echter geen geluid-sterkte. Door het
vergroten van de trilling-sterkte zal men op een gegeven
moment de geluid-sterkte kunnen waarnemen. Op dat moment bereikte het geluid de hoorbaarheidsdrempel.
Door de trilling-sterkte groter te maken zal men het geluid ook sterker maken. Dit is niet voor alle geluiden hetzelfde. Bepaalde geluiden zullen bij een geringe vermeerdering van trilling-sterkte een duidelijk waarneembaar harder
geluid voortbrengen. Het percentage dat men een toon in
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trilling-sterkte moet laten toenemen om een merkbare geluidsvermeerdering te krijgen is gemiddeld 25 %. De tot
dusverre besproken trillingen behoren tot de enkelvoudige.
\Vanneer we over meervoudige spreken bedoelen we hiermede de z.g. klanken. Wanneer men een toets van een piano
aanslaat dan hoort men niet alleen de toon welke de snaar
moet voortbrengen, maar tevens enkele tonen die tegelijk
met de aangeslagen snaar uit het instrument te voorschijn
komen. De combinatie van tonen noemt men een klank.
De eigenlijke toon welke men wenst te bekomen bij het
aanslaan van een pianotoets heet grondtoon en de daarmede
vergezeld gaande tonen die altijd hoger liggen dan de grondtpon noemt de boventonen. De grondtonen met de boventonen noemt men harmonische. De grondtoon is de eerste,
en de eerste boventoon is de tWeede harmonische.
Waimeer twee trillingen van gelijke frequentie elkaar treffen kan zich het verschijnsel voordoen, dat men het geluid
bijna niet meer hoort. Dit verschijnsel noemt men interferentie. Een voorbeeld van interferentie kan men aantreffen
bij een stemvork. Slaat men deze aan, dan kan men ze in zodanige stand brengen dat men nagenoeg geen klank hoort.
De trillingen die van beide stemvorkbenen uitgaan heffen
elkaar volkomen op.
Slaat men op een piano twee toetsen aan dan zal men
meer dan de twee aangeslagen tonen horen. Er ontstaat
tegelijk met de twee trillingen een derde welke het verschil
is van de beide andere frequenties. De hierdoor voortgebrachte toon noemt men de verschiltoon. Behalve deze verschiltoon zal er nog een frequentie ontstaan welke de som
van de drie frequenties aangeeft en vandaar de somtoon genoemd. Beide tonen noemt men combinatietonen, omdat ze
ontstaan zijn door de combinatie van de twee tonen welke
door de snaren van de piano werden voortgebracht.
Permanen t-dynamis che I uids preker.
Het voortbrengen van het geluid geschiedt bij radioontvangers en versterkers met behulp van luidsprekers. De
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electro-magnetische luidsprekers hebben we reeds besproken
bij het behandelen van de ontvangtoestellen. Daar dit soort
van luidsprekers voor grote toestellen en krachtversterkers
niet aan de gestelde eisen voldoet, maakt men bij deze
laatste gebruik van permanent dynamische luidsprekers.
Deze zijn gemaakt van een sterke perspreekspoe1
manente magneet. Om het uiteinde
van de conus, dat zich in de luchtspieet van de magneet bevindt, is een
draadspoeltje aangebracht. De conus
wordt met verende centreer-stukken
en het centreerbout je juist midden in
de luchtspleet gehouden. De magneet
wordt door een stevig ijzeren chassis
vastgehouden. De voornaamste eigenschap van dit soort
luidspreker is dat de kracht die op het spoeltje werkt zich
in het geheel niet wijzigt, zelfs niet bij zeer gtote trillingen.
Dit is van groot belang, daar hierdoor geluidvervorming is
uitgesloten. Men treft daarom in bijna alle toestellen dit
type luidsprekers aan. Tevens kan men van deze luidspreker
verwachten dat de zeer lage tonen natuurlijker worden
weergegeven, evenals de hoge en zwakke tonen, omdat de
luidspreker-conus slechts aan een zijde bevestigd is. De bewegingsvrijheid van de conus is hierdoor veel groter dan
bij de electromagnetische systemen. Een type dat in constructie veel lijkt op ·de permanentdynamische is de electro-dynamische luidspreker. Hiervan is
de permanente magneet door een electromagneet vervangen.
Overigens is de constructie dezelfde als bij de permanentdynamische luidspreker. De electromagneet wordt verkregen
door om de kern een wikkeling aan te brengen. Deze wikkeling of spoel noemt men de bekrachtigings-spoel. De magneet krijgt dus haar kracht of magnetisme met behulp van
de spoel. Hoe dit geschiedt, hebben we reeds in het begin
van dit boek gezien. Deze spoel kan men door een aparte
stroombron voeden, doèh het is ook mogelijk, haar van
uit het toestel van de benodigde spanning te voorzien.
Meestal zijn de spoelen zoo gewikkeld, ·dat ze geschikt zijn
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om als afvlaksmoorspoel gebruikt te worden. Wanneer men
dus een electro-dynamische luidspreker toepast, heeft men
geen aparte afvlaksmoorspoel meer nodig. De spoel doet dan
dienst als afvlaksmoorspoel in de plaatstroom-combinatie en
als bekrachtigingsspoel voor de luidspreker-magneet.
De permanent-dynamische en de electro-dynamische luidsprekers zijn niet geschikt om direct op een toestel te worden
aangesloten. Dit kan alleen met de electro-magnetische
type'sJ well<:e we in het begin bespraken. Om een dynamische
luidspreker met het toestel of de versterker te verbinden,
hebben we een transformator nodig. Vaak is deze transformator op het chassis van de luidspreker bevestigd, doch men
treft ook toestellen aan, waar de luidspreker-transformator
op het chassis van het toestel is bevestigd. Dit verandert
echter niets aan de aansluiting. Directe aansluiting zonder
transformator is door de geringe weerstand van de spreekspoel (meestal slechts enkele ohms) niet mogelijk.
De luidspreker-transformatoren zijn meestal zo gewikkeld, dat ze de spanning naar beneden transformeren. De
transformatie-verhoudingen variëren rond 75 : 1. Men moet
een transformator kiezen, welke over een juiste aanpassing
beschikt ten opzichte van de eindbuis en primaire enerzijds
en secundaire en spreekspoel anderzijds. Tevens moet men
er rekening mee houden of de eindbuis een triode of een
penthode is. Er zijn luidspreker-transformatoren in de handel,
welke over een afvlakking beschikken in de primaire wikkeling. Bij het toepassen van een triodebuis wordt de helft
van de primaire wikkeling gebruikt, dus de midden aftakkingsklem en een der buitenste klemmen. Voor een penthode
eindbuis sluit men de beide buitenste klemmen aan, dus de
gehele primaire wikkeling. Daar de luidspreker-transformator zowel aan de eindbuis als aan de luidspreker moet
worden aangepast, noemt men deze transformatoren ook
wel luidspreker-aanpassing-transformatoren.
De electro-dynamische luidsprekers worden meestal toegevoegd aan grote kracht-versterkers, welke moeten dienst
doen in grote zalen of op terreinen.
Ofschoon de luidsprekers bijna altijd gebruikt worden
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om het geluid weer te geven, kan men ze ook gebruiken
om het geluid op te vangen. Een luidspreker kan dus dienst
doen als microfoon. De permanente-dynamische en ook
de electro-dynamische zijn hiervoor het best geschikt, daar
deze een lichter beweeglijke conus bezitten dan de electromagnetische types. Men moet echter niet de gevoeligheid van
een eigenlijke microfoon verwachten. Door in de buurt van
een luidspreker te spreken zal de conus gaan trillen. In het
draadspoeltje dat aan de conus is bevestigd zullen dan spanningen worden opgewekt. Verbindt men de luidspreker met
de piek-liP aansluiting van een toestel dan zullen deze spanningen hierop worden overgebracht en versterkt.
Men mag de luidsprekers niet te dicht bij elkaar plaatsen.
Hierdoor kan men de z.g. acoustische terugkoppeling veroorzaken, welke zich openbaart door een heftige fluittoon.
Deze wordt veroorzaakt doordat het geluid van de luidspreker dat door de microfoon wordt opgevangen, weer
door het toestel versterkt en door de luidspreker weergegeven wordt. Deze kringloop van geluid gaat met zulk
een grote snelheid dat we hem als een fluittoon waarnemen.
Meestal zal men een der luidsprekers in een ander vertrek
moeten plaatsen om aan dit bezwaar te ontkomen.
Zoals we zojuist gezien hebben moet de magneet van een
electro-dynamische luidspreker bekrachtigd worden door de
spoel welke tevens als bekrachtigingsspoel kan dienst doen.
Wanneer we nu over een dergelijke luidspreker beschikken
kunnen we deze gebruiken ook voor een toestel waarvan de
voedings-combinatie licht is. Door de bekrachtigingsspoel
op een dergelijke voeding aan te sluiten zal men echter een
groot spannings-verlies krijgen hetgeen niet altijd toelaatbaar is. Om dan toch de betreffende luidspreker te kunnen
aansluiten, maakt men voor de bekrachtigingsspoel een
aparte voeding. Deze kan men maken in de vorm van een
plaatstroom-apparaat. Meestal zal een plaatstroom-apparaat
met halve golfgelijkrichting de gewenste resultaten opleveren.
Met succes kan men de hier afgebeelde schakeling toepassen.
De transformator bezit slechts één secundaire wikkeling
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en deze is 4 V. De gelijkrichterbuis is in serie met het lichtnet geschakeld. De afvlakcondensator kan een electrolytische
zijn, doch niet met als - pool een aluminium huis. Het kan n.l. voorkomen
dat dit huis van de condensator onder
spanning komt, hetgeen levensgevaar tot
gevolg kan hebben. Het is beter een
electrolytische condensator te gebruiken
met drie aansluitdraden, waarvan een de
de andere de - pool is. Men kan natuurlijk met even veel succes blokcondensatoren toepassen. De vereiste capacinet
teit is 8 à 16 IJ. F. De werkspanning voor
de condensator moet ten minste 500 V zijn. Zoals uit het
schema blijkt is dit enigszins een gevaarlijke schakeling,
waarom men nogmaals gewaarschuwd wordt, vooral voorzichtig te zijn. Van het toestel mag niets geaard worden, daar
dit kans geeft op sluiting in het lichtnet.
De gelijkrichterbuis kan een 373 zijn of een daarmede
overeenkomstig type. Een beltransformator is voor dit doel
niet geschikt.

+

Inductor dynamische luidspreker.
Na de electro-dynamische verscheen de inductor dynamische luidspreker. De constructie heeft de meeste overeenkomst met de electro-magnetische systemen: Tussen de beide
polen van de hoefmagneet bevinden zich twee U-vormige
poolstukken, zodat twee noordpolen tegenover twee zuidpolen komen te liggen. Tussen deze polen bevinden zich
de ankertjes. Om twee tegenover elkaar liggende polen zijn
spoelen aangebracht, welke in serie verbonden zijn en hun
voeding uit het toestel ontvangen. De beweeglijkheid van
de conus is zeer goed, de lage tonen worden hierdoor bijzonder goed weergegeven, doch de hoge tonen komen
minder sterk naar voren.
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Electrostatische luidspreker.
Dit is een type luidspreker waarin geen spoelen voorkomen. De werking lijkt veel op het principe van een condensator. Hierbij zijn twee of meer bekleedsels tegenover
elkaar geplaatst. Door de spanningsvariaties welke in de
anodekring optreden, zullen de bekleedsels een veranderlijke
lading krijgen en een trillende beweging aannemen. De gevoeligheid van deze luidspreker is gering en de lage tonen
worden slecht weergegeven.
G ram 0 f 00 np 1a ten - 0 p nam e.
Bij het opnemen van gramofoonplaten wordt de muziek
a.h.w. in de plaat gespeeld. Wanneer men in een plaat een
stuk muziek wil vast leggen, dat door een orkest wordt weergegeven, worden hiervoor enkele microfoons op verschillende plaatsen opgesteld. In een voor het geluid geïsoleerd
vertrek is een voor dit doel geconstrueerde versterker geplaatst. Het technische personeel dat hiervoor nodig is, bevindt zieh in hetzelfde vertrek. De geluidsingenieur bedient
de versterker, mengt de microfoons en regelt tevens de hoge
en lage tonen op sterkte. Met behulp van een koptelefoon
beluistert hij het geluid. De gramofoonplaat legt men op
een zware ijzeren schijf, welke door een electromotor wordt
aangedreven. Boven de plaat is de snij kop aangebracht waarin
een beitelvormige snij naald is bevestigd. De snij kop is te
vergelijken met een piek-up. De plaat waarin de groef wordt
gesneden is van een soort was samen gesteld. Tegelijk met
de groef worden ,de oneffenheden in de plaat gesneden. De
wasplaat doet daarna dienst als model. Van deze plaat worden
galvanische metalen matrijzen gemaakt, waartussen men het
materiaal perst, waaruit de normale handelsplaten zijn samengesteld.
De afstand en het aantal groeven in de plaat is niet van
alle merken hetzelfde. Meestal heeft men per mm 4 groeven,
waardoor men in een plaat van 30 cm. ongeveer 400 groeven
krijgt.
De vorm en de hardheid van de naalden speelt bij de
Radio 10
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weergave van het geluid een zeer grote rol. Men onderscheidt drie soorten naalden n.l. zacht, middel zachte en
harde naalden. Tevens fabriceert men dunne en dikke' naalden. Het meest worden gebruikt de middel harde naalden.
De slijtage van de naald is zeer groot. Het is daarom
sterk te ontraden met een naald meer dan een kant van de
plaat te spelen. Doordat de naald bij het einde der groef een
andere stand aanneemt dan bij het begin der groef, zal de
naald bij een volgende plaat als beitel gaan werken en de
groef enigermate beschadigen. Het keren van de naald in
de pick-up mag in geen geval, daar bij het slepen 'van de
naald in de groef een braam is ontstaan. Deze zal dan als
een schaaf gaan werken. Deze foutieve handeling is nog
meer te ontraden dan de eerste.
Gel uidsweerga ve.

Bij de genoemde luidsprekers stelt men als eis, een natuurgetrouwe reproductie van het geluid. Dit is echter geen
gemakkelijke taak. Wanneer men bedenkt dat het hoorbare
gebied van het menselijk oor ligt tussen 50 tot 15000 c p. sec.
dan kan men zich indenken dat de geluidsapparaten het niet
makkelijk hebben. Al de frequenties in dit gebied gelegen,
moeten door de luidspreker worden weergegeven. Bij de
behandeling van klanken hebben we gezien dat deze uit
verschillende tonen bestaan. Zou er door een luidspreker
enkele boventonen niet worden weergegeven, dan zou het
instrument, dat de klank voortbracht een groot gedeelte van
zijn eigenaardigheid verliezen. Want juist het eigenaardige
waaraan ' men een instrument kan onderscheiden, ontstaat
door de boventoon. Door het wegblijven van de boventonen
zal de klank zijn schoonheid verliezen.
Evenmin mag het weergave-apparaat trillingen bijvoegen.
Dit te voorkomen is al even moeilijk als het eerst genoemde
geval.
Men mag voor beide gevallen echter niet alleen de luidspreker verantwoordelijk stellen. Hiervoor heeft de microfoon en het gehele versterker-apparaat zijn best te doen.
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Hoofdstuk XII
Tabellen. Golflengte, frequentie, I" F, cm. draaddikte.
Draadweerstand. Kenletters van radiolampen. Benamingen van radiolampen. Electrische eenheden. Engelse
benamingen. Lampgegevens. Lampen vergelijkingstabel.

Omrekeningstabel van golflengte tot frequentie.
Golflengte

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
17
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180

Frequentie

300000
150000
100000
75000
6000
5000
42857
37500
33333
30000
25000
21428
18750
16667
15000
12000
10000
8571
7500
6667
6000
5000
4286
3750
3333
3000
2500
2143
1875
1667

Golflengte

Frequentie

Golflengte

Frequentie

200
220
240
260
288
300
320
340
360
380
400
420

1500
1364
1250
1154
1071
1000
937,5
882.4
833.3
789.5
750.0
714.3
681.8
657.2
625.0
600.0
576.9
555.6
535.7
517.2
500.0
483.9
468.8
454.5
441.2
428.6
416.7
405.4
394.7
384.6

800
820
840
860
880
900
920
940
980
1000
1100
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2100
2200

375.0
365.8
357.1
348.8
340.9
333.3
326.0
319.1
306.1
300
272.7
250.0
240.0
230.8
222.2
214.3
206.9
200.0
193.5
187.5
181.8
176.5
171.4
166.7
162.2
157.9
153.8
150.0
142.9
136.4

440

460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
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Omrek<:ningstabel van
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.01
0.001
0.0001

(.L

F 900000
810000
" 720000
" 630000
" 540000
" 450000
"
360000
" 270000
" 180000
" 90000
"
9000
"
900
"
90

(.L

F tot cm.
cm.

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

,

"

Omrekeningstabel van cm tot
1
10
100
1000
10000
50000
100000

cm 0.000001
0.000011
" 0.000111
" 0.001111
" 0.011111
" 0.055555
" 0.111111

"

(.L

(.L

F.

F

"
"
"
"
"
"

Dikte en weerstand van koperdraad.
Diameter mrn
blanke draad

Weerstand
p/rn in n

Diameter rnrn
blanke draad

Weerstand
p/ m in n

0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15

8.913
6.189
4.5471
3.482
2.751
2.228
1.841
1.547
1.318
1.136
0.990

0.16
0.18
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70

0.870
0.688
0.557
0.357
0.248
0.182
0.140
0.110
0.089
0.074
0.045
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De kenletters van radiolampen.
Kenletter

le letter

A
B
C

4 volt wisselstroom
180 mA indirect gelijkstroom
200 mA indirect gelijk- en wisselstroom en 13 V autobuizen
1.4 V batterij buizen
6.3 V buizen
13 V indirect autobuizen
4 V batterij buizen
2 V batterij buizen

D
E
F
H
K
L
M
U

V
Y
Z

2e resp. 3e letter
diode
duo-diode
triode versterkerbuizen
triode-eindbuis
tetrode
H. F penthode
hexode
octode
eind penthode
toveroog

100 mA indirect W en G
55 V indirect W en G
enkele gelijkrichterbuis
dubbele gelijkrichterbuis

B enaming der b uizen.
Naargelang het aantal electrodes heeft men de radiobuizen
een naam gegeven. Zo heet b.v. een buis met een gloeidraad
en een plaat een diode. Dit is wel de eenvoudigste buis welke
gemaakt is. De voornaamste buizen met meer dan deze
twee electrodes staan gegeven in onderstaande tabel. De
anode en de kathode zijn hierin niet vermeld. In de eerste
kolom denke men zich deze bij de vermelde electrodes.
Anode en Kathode plus
Stuurrooster
Stuurrooster + ruimteladings roost.
stuurrooster + schermrooster
stuurrooster + schermrooster +
remrooster
2 stuurrooster + 2 schermroosters
2 stuurroosters + 2 schermroosters
+ 1 hulpanode
hulpanode
hulpanode + schermrooster + stuU!rooster
hulpanode + stuurrooster
2 hulpanode's + stuurrooster
2 stuurroosters + 1 anode
1 stuurrooster + 1 schermrooster +
1 remrooster + 2 anode's
2 stuurrooster + 1 anode
1 stuurrooster + 4 hulproosters
1 stuurrooster
anode

+ 3 hulproosters + 1

Benaming van de buis

Aantal
electrod.

triode
tetrode
schermroósterbuis

3

penthode
hexode

5
6

octode
duo-diode

8
3

schermroosterbinode
triode-diode
duo-diode-triode
duo-triode

4
4

5

4
5
5

duo-diode-regelpenthode
dubbele eindtriode
L. F. regelpenthode met afstem indicator

7
5

Triode met afstemindicator

6

8
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Electrische eenheden.
Benaming

Eenheid

Hulpeenheden

I

Spanning

Volt

1 Microvolt = 1 '" V = 0.000001 V
1 Milli V = 1 mV = 0.001 V
1 Kilo V = 1 k V = 1000 V

Stroom

Ampère (A)

1 Micro Ampère = 1 '" A = 0.000001 A
1 Milli A = 1 m A = 0.001 A
1 Kilo A = 1 kA = 1000 A

Weerstand

Ohm. (0)

1 ~Kilo Ohm = 1 K = 1000
1 Mg = 1 M = 1.000.000

Vermogen

Watt (W)

1 Micro Watt = 1 '" W = 0.000001 W
1 Milli W = 1 m W = 0.001 W
1 Kilo W = 1 k W = 1000 W

Engelse benamingen.
Nederlands

A
Aarde
aardverbinding
afgestemde kring
afgevlakt
afschermin!
afstandsbe .ening
afstemming
aftakking
afvlakken
anker
B
balans
balans eindtrap
ballon
banaanstekker
brand breedte
batte~

bedrij sspanning
C
capaciteit
cathode
chassis
collector lamel
condensator
contact
controle apparaat
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Engels

Nederlands

Engels

ground earth
ground comestion
tuned circuit
flattened
screenshield
remote control
tuning
tap
smooth; flatten
armature

anode
Anodestroom
antenne
apparaat
autotransfornaator

plate
plate current
aerial; antenna
apparatus
autotransformer

phush-pull
phus-pull-power
bulb
banana plug
band width
battery
working voltage

bekrachtiging
bereik
blankdraad
blokcondensator
brommen
buis
buissokkel

excitation
range
bare wire
blockcondenser
humming
valve; tube
valve-base

capacity
cathode
chassis
lug
condenser
contact
monitor

conus; luidsprèker
correctie
coulomb
cijfer
cylinder

cone; l?udspeaker
correctlon
coulomb
cipher
cylinder

Nederlands
D
demping
detectie
detector
diode
draad
draadloos
draagbaar
drie polig
E
eenheid
eenknopsafstemming
electrode
electron
electronenbuis
F
factor
farad
fluiten
G
Geleidend
geluid
gelij krichter
H
Honingraatspoel
hoogspanning
hoogvacuum

I-J
inductie
ingang
ingangstransformator
isoleren
K
Kabel
kathode
kern
kilohertz
L
laden
lakdraad
lamel
lamp
legering
M
magneet
magneetstaal

Engels

Nederlands

damping
detection
detector
diode
wire
wireless
portable
tripolar

droge cel
drukknop
dubbelpolig
dubbelrooster
dynamisch
dynamo

Engels

dry ceU
push-button
bipolar
double-grid
dynamic
dynamo

unit
electronenstroom electronstream
monodial control element
element
electrode
electron
electronic valve

emaille
ener~e

enke ijdig

enamel
energy
half wave

factor
farad
sing

foto
fout
fijn afstemming

picture
fault
fine tunning

conductive
sound
redifier

gelijkstroom
gloeidraad
golflengte

direct current
filament
wavelength

honey comb coil
high tension
high vacuum

hoorbaarheid
houder
huls

audibility
holder
bulb

induction
input
input transformer
insulate

interferentie
ionen
isolatie

interference
ions
insulation

joule

Joule

cable
cathode
core
kilocycle

kool
koper
korte golfontvanger
kristal detector

coal; carbon
copper
short wave reception
crystal detector

charge
varnished wire
segment
lamp
alloy

leidin
litze !raad
lood kabel
lucht
luidspreker

conductor
litz wire
lead cable
air
loudspeaker

magnet
magnet steel

membraan
menglamp

membrane
mixing valve
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Nederlands
massa
meetbereik
N
naald
negatief
net
netvoeding
0
octode
Ohm
omroep

Engels

Nederlands

Engels

mass
measuring range

montage
muziek

mounting
music

needIe
negative
mains
mainssupply

neonbuis
neutraal
noordpool
nul

neontube
neutral
north pole
zero

octode
Ohm
broadcast

ontladen
ontvanger
oproep

discharge
receiver
call

pentode
pole

prlmau:e

p~siti~f

positive
primary

control
variabIe
supressor grid
efficiency

rooster
rooster detectie
ruimte
ruis

grid
grid detection
space
back ground noise

scale; dial
dia! light
switch
diagram
screen grid

secundaire
smoorspoel
spanning
spoel
sterker

secondary
choke coil
tension
coil
plug

tetrode
apparatus
pitch

trillingskring
triode
tweepolig

oscillatory circuit
triode
bipolar

output
radiate

ultra korte golven ultra short wave
universeel
universal

sUfcprenor grid
fie d
connection
free of losses

versterker
vervorming
vierpolig
voeding

complliier
distortion
fourpole
supply

reflection
resistor

werking
wisselstroom

operation
alternating current

callbrate

ijzerkern

iron-core

fuse
selfinduction

zender
zuidpool

transmitter
soutb pole

p

pentode
pool
R

regelaar
regelbaar
remrooster
rendement
S
schaal
schaallampje
schakelaar
schema
schermrooster
T
tetrode
toestel
toonhoogte
U

uit g an9,
uitzen en
V
vangrooster
veld
verbinding
verliesvrij
W
weerkaatsing
weerstand
y
ijken
Z
zekering
zelfinductie
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Lampgegevens.
Het kan voorkomen dat men voor een bepaald toestel
de vereiste buis niet voorradig heeft. De kortste weg is
dan natuurlijk, de betreffende buis aan te schaffen. Het zal
zeer vaak mogelijk zijn de buis te vervangen door een
type dat wel aanwezig is. Alvorens men hiertoe kan overgaan moet men eerst de gegevens van de buis weten; daar
het lukraak inplanten van een buis vaak tot teleurstellingen
zal leiden. Tevens is dan de mogelijkheid niet uitgesloten,
dat de buis vernield of althans zwaar beschadigd zal worden.
Voor de goede werking van het toestel is het nodig dat
de buis de volle 100 % produceert hetgeen ten nauwste
samen hangt met de aangewende spanningen. Deze spanningen kan men nagaan uit een lamptabel, waarvan hier
een gedeelte is weergegeven. De buizen welke betrekking
hebben op de in dit boek behandelde toestellen zijn hierin
opgenomen.
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Soort
versterkingsfactor
Gebruik

Gloeispanning
V

Gloeistroom
pA

Anodespanning
V
Anodestroom
mA

Negatieve
roostersp. V
Schermrooster
V

Inwendige
weerstand
M

150
10000
9
4
0.065
3.5
A 409
2/9
3-6-10
10000
0.085
150
4
4
410
A 415
2/15
3-6-10
0.08MO
200
2.5
6
4
0.065
0.25
A 425
2/25
3-6-10
200
100
400000
4
0.06
1
4.A 442
3/280
1-2-8-11
2000
0.15
150
30
4
15
B 403
12
2/3
20
3000
0.15
150
4
B 405
11
2/5
12
4500
0.1
150
15
4
B 406
8
12
2/6
0.15
250
5000
18
4
12
12
B 409
2/9
• 9000
4
0.1
200
3
B 424S
6
2/24
3-6-10
0.17Mil
0.1
2.5
4
200
B 438S
0.2
7-8--11
2/38
OAMil
0.1
200
100
1
4
B 442
1-2
4.5
3/350
19
0.15
250
150
45000
12
4
B 443
12
4/60
0.15
60000
12
80
4
250
12
B 443S
12
4/100
0.3
32
2600
4
20
250
C 405
12
2/5
3QO
200
35000
0.25
25
4
10
C 443
12
4/60
0.25
25
200
35000
4
300
20
C 453
12
4/60
1500
4
1.150
24
12
48
E 406
2/6
1.3000
4
36
E 408N
12
400
30
2/8
1.7000
200
12
4
16
12
E 409
2/9
1.11000
3--7-11
4
200
6
8
E 415
2/15
12500
4
1.200
E 424
3--7-11
6
35
2/30
0.88
8500
3
4.5
150
3--7-11
4
E 425
2/25
0.12Mil
1.200
0.2
2.5
7-8--11
4
E 438
2/38
4
1.100
0.18Mil
1-2
200
1.5
1.3
E 442
31700
43000
12
4
250
250
E443H
1.1
36
15
4/130
12
1
200
40000
400
30
4
E 443N
40
417 5
2.2MO
1-2-5-8--11
4
1.1
200
2
2
100
E446
4/5000
100000
1-2-5
4
1.1
200
4.5
25
100
E 447
15/2300
1.1
250
24
250
70000
12
4
E 453
15
4/L75
1-2-5
1.0.35MG
E 455
4
200
3
1
100
281700
1
E 462
4
200
100
450000
1-2-8-11
3
2
3/900
12
4
1.35
E 463
250
36
22
250
37000
4/100
1
200
0.2
O.lMO
7-8--11
4
E 499
1.6
2/99
In de eerste kolom is het type nummer van de lamp aangegeven. De tweede kolom vermeldt: le cijfer = de soort van de
lamp. 2e cijfer is de versterkingsfactor. De cijfers in de 3e kolom geven de gebcWksmogelijkheden aan van de betreffende buis.

Type

LAMPTABEL.

Soort der buizen.
Eerste cijfer van de kolom 2 uit de lamp tabel.

1=
2=
3=
4.

5=
6=
7=
8=

diode
triode
tetrode
penthode

9
10
11
12

hexode
heptode
octode
duo-diode

=
=
=
=

duo-diode-triode
duodiode-triode
toveroog
gelijkrichterlamp

Geb r u i k s m 0 g e lij k h ede n der 1a m pen.

1=
2=
3=
4=
5=
6

=

7

=

8=
HF versterkerlamp
MP versterkerlamp
9=
oscillator lamp
oscillator modulator
10 =
modulator
rooster detector voor
11 =
trafo koppel.ing
roosterdetector voor
weerstandskoppel.ing 12 =

anode detector voor weerstandskoppeling
diode detector
LP versterkerlamp
LP lamp voor trafo koppeling
LP lamp voor weerstandskoppeling
e.indlamp.

+

Vergelijk.ingstabel.
Philips

Telefunken

Tungsram

A 409
A 415
A 425
B 405
B 406
B 409
B 442
B 443
C 453
E 428
E 442
E443H
E446
E 447
E 453
E 455
E 462
E 463
E 499

RE 074
RE 084
RE 034
RB 124
RE 114
RE 134
RES 094
RES 174d
RES 374
REN 904

G 407
LD 410
HR 410
P 414
P 414
L 414
S 406-7
PP 415
PP 430
AG 495
AS 494
PP 4101
HP 4100
HP 4105
APP 4120
AS 4125
AS 4120

-

RES 964
RENS 1284
RENS 1294
RENS 1374d
RENS 1214
RE NS 1264
RENS 1384
REN 914

-

Radio record

Long life

M 300
M144
M 350
M 455
M 400

G
G
G
G

A 2004S
M 1004
M 704
DN 284
DN 2004
T 1304
DH 504
DH 204
DN 904
DN 5004
DN 9014

G 442
W 443
W 453
W 428

-

-

409
415
425
405

-

-

W 443H
W 446
W 447
WI 453
W 455
W 462
W 463
W 499
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Vergelijkingstabel voor 4 V gelijkrichterlampen.
Geco

Long
life

Marathon

AZ 1

-

AZ 1

DG 2

VlO

DG 3
DG 500/200

TAZ 1
G 214 PV 495}
-

V 14

Philips
AZ 1
1801
1823
1817
1805
1561
1815
1831
373
1802
1832

Therrrun

-

-

-

-

EG 1
-

EG 800/120

-

-

-

-

P2
-

-

P3
P4

G 224

P 1
-

G 204

-

-

-

Tungsram

dubbelfazig

PV 495
PV 4200

-

V 495 } enkelV 4200
fazig
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I

Hoofdstuk XIII
Algemene wenken; gramofoonmotor; soldeertransformator;
werkplaats van de amateur.

Tot slot volgen nog enige wenken welke voor de amateur van belang kunnen zijn. In de eerste plaats is het van
belang bij het bouwen van een toestel kalm en rustig te
werk te gaan. Elk onderdeel moet op de juiste plaats komen
te staan, zulks in verband met de goede werking van het
toestel. Tevens bereikt men hierdoor dat de leidingen kort
blijven hetgeen van zeer groot belang is. De verbindingen
maakt men bij voorkeur rechtstreeks en korte of hoekige
bochten worden zoveel mogelijk vermeden. Ook wanneer
men in een toestel een tijdelijke verandering aanbrengt moet
hieraan de nodige zorg besteed worden. Een slordig aangebrachte leiding kan aanleiding geven tot storingen. Hierdoor
kan ook kortsluiting ontstaan, welke vernieling van onderdelen of buizen tot gevolg kan hebben.
Bijna alle radio-onderdelen verlangen een voorzi~htige
behandeling en een goede bewaring. Bewaar alle onderdelen
in de eerste plaats droog. Koolweerstanden mag men niet
bewaren in kistjes of trommeltjes waarin tevens ander
montagemateriaal bewaard wordt. De isolatie van de weerstanden kan dan licht beschadjgd worden, waardoor de
levensduur al aanmerkelijk verkort is voor dat tot gebruik
wordt overgegaan.
Het beste bewaart men weerstanden door ze met de aansluitdraden door een kartonnen plaat te steken en deze aan
de achterzijde om te buigen. Naar gelang de waarde der weerstanden worden ze in volgorde op de plaat bevestigd. Dit
voorkomt onnodig zoeken en vergemakkelijkt het overzicht van de voorradige weerstanden. Hetzelfde kan men
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doen met kleine condensatoren. Spoelen en transformatoren
bergt men op in de originele verpakking. Indien deze niet
meer aanwezig is, zoekt men een doosje op waarin het betreffende onderdeel past en eerst daarna bergt men het op
een veilige plaats. Vooral dit soort onderdelen moet droog
bewaard worden. Radio-buizen bewaart men liefst in de
originele verpakking. Het type No. van de betreffende buis
moet duidelijk leesbaar op de verpakking vermeld staan.
Indien in de verpakking een andere buis wordt bewaard
dan vermeld staat moet men het oude buistype doorhalen
en het nieuwe buis type hiervoor in de plaats zetten. Een
strookje plakband met het buistype er op vermeld ziet er ook
heel mooi uit. Klosjes of haspels met spoelendraad worden
zorgvuldig ingewikkeld met geribd karton en daarna opgeborgen, want beschadigd draad is onbruikbaar.
Reserve-luidspreker en koptelefoon krijgen een vaste
plaats, waar ze voor harde stoten en trillingen gevrijwaard
zijn.
Accu's vergen een geregelde controle. Men mag ze nooit
in ongeladen toestand bewaren, omdat dan de platen te
zacht worden en na enige tijd uit elkaar vallen. Evenmin
mag men een accu overbelasten of met een te grote stroom-"
sterkte opladen. De platen zullen dan spoedig krom trekken
en onderling sluiting maken, zodat de accu onbruikbaar
wordt. Om te controleren of de accu geladen moet worden
heeft men een zuurweger nodig. Wanneer er te weinig vocht
in de accu is mag men hieraan nooit zwavelzuur toevoegen.
Wanneer er vloeistof verdampt is vult men gedistilleerd water
bij tot de platen ± 1.5 cm diep onder de vloeistof staan.
Is per ongeluk de accu omgevallen waardoor een gedeelte van
de vloeistof is verloren gegaan dan laat men deze door een
deskundige bijvullen. Wil men een accu bewaren zonder hem
te gebruiken dan mag men deze niet in ongeladen toestand
wegbergen. Wil men hem voor langen tijd opbergen dan
laadt men de accu eerst flink op, en giet daarna de vloeistof
in een fles welke men met een gummistop afsluit. De accu
zet men daarna gedurende enkele dagen met de vuldoppen
naar beneden, zodat de gehele vloeistof kan weglekken. Bij
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dit werkje gaat men zeer voorzichtig te werk, daar het accuzuur een zeer sterk bijtende vloeistof is. Een zuurspat op uw
jas of broek openbaart zich na enkele uren als een brandplek. Tevens werkt het pijnlijk op ogen, neus en mond.
Meetinstrumenten zijn meestal zeer tere apparaten. Ze
moeten zeer voorzichtig worden behandeld indien men prijs
stelt op een blijvende nauwkeurigheid. Het verdient aanbeveling een meetinstrument niet los over de tafel te laten
slingeren, doch in een stevig kastje te monteren. Hierop
bevestigt men de nodige stekkerbussen die als aansluitklemmen dienst doen. De nodige shunts en voorschakel weerstanden kunnen in hetzelfde kastje worden ondergebracht. Met
behulp van meetsnoeren wordt dan de meting verricht.
Daar de meeste meetinstrumenten als draaispoel-meter zijn
uitgevoerd mag men deze niet willekeurig aansluiten. Meestal
zijn de klemmen gemerkt met + en -, of wel is een klem
rood en de andere van een zwarte isolatieschijf voorzien. Deze
meters zijn zonder meer alleen geschikt om gelijkstroommetingen te verrichten. Om verwarring te voorkomen neemt
men ook twee in kleur verschillende meetsnoeren b.v. voor
aansluiting rood. Het
de - aansluiting zwart en voor de
is voldoende hiervoor alleen de kleuren voor de stekkers
aan te houden.
Een meetinstrument mag men nooit overbelasten. Draaispoelmeters zijn hiervoor zeer gevoelig en raken in de meeste
gevallen stuk.
Electrolytische condensatoren zijn gemaakt met + en aansluiting. Ook treft men constructies aan welke een rode en
een zwarte aansluitdraad bezitten. De rode aansluiting is dan
en de zwarte de -. Bij electrolytische condensatoren
de
met een metalen omhulsel is de huls de - aansluiting.
Meestal is dit soort condensatoren geschikt voor chassismontage. Men treft ook condensatoren aan, welke aan een
zijde een gekleurde ring of band bezitten. Aan die zijde
bevindt zich de - aansluiting, behalve wanneer deze ring
rood is gekleurd en dus de
aangeeft.
Op een condensator staat altijd de werkspanning aangegeven, welke nooit overschreden mag worden. Beter is het

+

+

+
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minstens de helft lager te blijven dan de aangegeven werkspanning. Sluit men op een hogere spanning aan dan volgens
de condensator is geoorloofd dan zal deze vrij spoedig sneuvelen.
Brengt men een verandering aan dan moet het toestel
uitgeschakeld worden, al was het slechts om verwisselen van
een buis. Bij een batterij toestel maakt men de aansluitdraden
van de accu en de batterij los en bij een wisselstroomtoestel
verwijdert men de stekker uit het stopcontact. Moet men een
ingrijpende verandering aanbrengen, dan tekent men deze
eerst op in de vorm van een schema. Tegelijk met het aanbrengen van de verbinding wordt de betreffende verbinding
in het schema met een gekleurd potlood doorgestreept. Alvorens het toestel in te schakelen controleert men de gloeispanning met de proefsokkeL
Bij een toestel met een penthode eindbuis mag men nooit
de luidspreker of de luidspreker-verbinding losmaken als
het toestel in werking is, omdat dan de eindlamp zwaar beschadigd of misschien totaal vernield zou kunnen worden.
De plaatlamp kan vrijwel onmiddellijk sneuvelen bij het
toepassen van kortsluitproeven. Laat kortsluitproeven achterwege en gebruik de controle-apparaten welke in dit boek
gegeven zijn. Ongelukken zijn dan uitgesloten. Behalve de
plaatlamp kunnen nog andere onderdelen vernield worden,
dus geen kortsluitingsproef.
Volg altijd de aanwijzingen stipt op welke door de fabrikant of door de constructeur bij een schema gegeven worden.
Het is van het grootste belang in verband met de goe;.de
werking van het toestel. Afwijkingen van het schema heboen
meestal teleurstellingen tot gevolg. Men zal er zelden in
slagen door veranderingen aan te brengen een schema te verbeteren. Gebruik de door den fabrikant aangegeven onderdelen. Voedingscombinaties mogen in geen geval te licht
genomen worden, daar de transformator dan spoedig verbrandt. Onnodig zware combinaties zijn ook niet aan te
bevelen.
Indien men bij batterij-ontvangers gebruik maakt van een
plaatspannings-apparaat moet dit tenminste 0.5 m van het
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ontvangtoestel verwijderd blijven. De aardleiding naar het
plaatspannings-apparaat moet degelijk zijn en van draad met
een minimum doorsnede van 1 mmo
Antenne en aarde moeten zo min mogelijk parallel verlopen. Gebruik bij het solderen nooit zuur. Indien soldeervet
wordt aangewend moet dit beslist zuurvrij zijn, en dan nog
zo min mogelijk gebruikt worden.
Gramofoonmotor.
In de handel zijn de gramofoonmotoren natuurlijk te koop.
Men kan deze al of niet compleet met het plateau, snelheidsregelaar, schakelaar en piek-up kopen. Het is echter voor
den amateur altijd prettiger een apparaatje samen te stellen
waarvan men kan zeggen, dat hij het zelf gemaakt heeft. De
amateur zal dan ook heel weinig moeite hebben met het
construeren van een apparaat om platen mee te kunnen
draaien. Het is natuurlijk mogelijk de aandrijving van het
plateau te verkrijgen door het van ouds bekende uurwerk.
Dit gaat echter gauw vervelen, immers bij elke plaat moet het
uurwerk opgewonden worden. Tevens neemt dit opwinden
te veel tijd in beslag.
De bezitters van zo'n oude gramofoon kunnen zich
met weinig kosten een electro gramofoon maken, door als
motor een rijwiel dynamo te gebruiken. Het enige waarop
men dient te letten is het toerental. Dit moet voor de meeste
platen ongeveer 75 toeren per minuut zijn. De dynamo welk
men gebruikt moet bij voorkeur een 6 of 8 polige magneet of
anker bezitten. De dynamo zal wanneer hij op een 8 tot 10 V
transformator wordt aangesloten, als een motor draaien. Het
anker zal ongeveer 750 toeren per minuut maken. De dynamo
wordt zo bevestigd dat het loopwieltje tegen de buiten-omtrek
van het plateau loopt. Het wieltje wordt voorzien van een
rubber bandje hetgeen het slippen voorkomt. Door een veer
welke precies zo sterk is dat het wieltje niet slipt wordt dit
tegen de buiten-omtrek van het plateau gehouden. De veer
mag niet te sterk zijn daar hierdoor de soepele gang van de
dynamo wordt gehinderd. De tot motor omgetoverde dynaRadio 11
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mo zal echter niet uit zich zelf aanlopen. Om de zaak aa~
het draaien te krijgen moet men de motor op gang helpen.
Zodra de stroom is ingeschakeld zet men met de hand het
plateau in beweging op die snelheid welke de plaat moet
draaien. Heeft men deze snelheid bereikt dan zal de motor
de rest wel doen.
Het toerental kan men berekenen wanneer men de diameter van het plateau weet. Het toerental van de motor is
750 per minuut.
Door nu de gramofoonkop door een electromagnetische
of kristal piek-up te vervangen, kan men de platen via een
versterker of het versterker-gedeelte van een ontvangtoestel
versterken.
S oldeer-transforma tor.
Daar de meeste verbindingen in een toestel gesoldeerd
zijn, zal het zeer vaak voorkomen dat een dergelijke verbinding moet worden losgemaakt voor een noodzakelijke controle of voor verwisseling van een onderdeel. Hiervoor kan
men natuurlijk gebruik maken van de normale electrische
soldeerbout. Voor radiodoeleinden zijn soldeerbouten in de
handel verkrijgbaar, welke een gering verbruik van ± 100 W
opeisen. Deze zijn zeer handig doch hebben het nadeel dat
wanneer men vlug een verbinding wil losmaken men minstens 10 minuten moet wachten voordat de stift warm genoeg is. Is men met een of ander aan het experimenteren
dan is men genoodzaakt al die tijd de electrische bout in te
laten staan daar men geregeld verbindingen moet vast- of
losmaken. Telkens in- en uitschakelen zou tijdrovend zijn.
Deze bezwaren worden door de soldeertransformator opgeheven. De transformator gebruikt alleen stroom voor de
tijd dat men soldeert~ Tevens heeft men niet te wachten
tot de soldeerbout warm is, deze is ogenblikkelijk heet genoeg om een goed vloeiende las te maken of een bestaande
las los te maken.
Deze transformator is een normale voedingstransformator.
Hiervan gebruikt men alleen de 4 of 6.3 V gloeistroomwikkeling. Men neemt bij voorkeur een zware voedings162

combinatie, daar dit het solderen bevordert. De transformator zet men in een kastje, dat men kan maken van enkele
stukjes multiplex. Het snoer voor de aansluiting van de
primaire wikkeling op het lichtnet wordt door het kastje
naar buiten gevoerd en aan de andere zijde voorzien van een
stekker. De aansluiting van de secundaire 4 of 6.3 V wikkeling m'aakt men vanaf de transformator tot aan de stekkerbussen van antenne-draad. Deze verbinding mag niet met
dunner draad gemaakt worden, daar er dan de kans bestaat,
dat bij het solderen de verbindingsdraad heet wordt, hetgeen
een stroomverlies betekent.
Voor het aansluiten van de soldeerstift en de contactklem
neemt men twee afzonderlijke snoeren met een lengte van
± 75 cm. Ook dit moet betrekkelijk dik snoer zijn. Men kan
het vragen bij een electriciën, die dit wel uit een zware
rubbermantelleiding kan halen. Het moet minstens 1.5 mm
dik zijn, en tevens betrekkelijk soepel.
Beide snoeren worden aan een zijde voorzien van een
goed soort banaanstekker. Deze banaanstekkers moeten 10 A
stroom kunnen verwerken zonder warm te worden . .Aan de
andere zijde van de snoeren bevestigt men resp. aan een snoer
de krokodillenklem en aan het andere de soldeerstift. De
soldeerstift maken we als volgt. Uit eçn zakbatterijtje halen
we een koolstiftje en vijlen deze 2.an een kant spits bij . Het
andere einde bevestigen we in een metalen houder welke
men voorziet van een houten handvat. Door dit handvat
wordt het aansluitingssnoer naar de metalen houder gevoerd
waarin zich de koolstift bevindt.
Wil men een las die gesoldeerd is los maken, dan gaat
men als volgt te werk. Zo dicht mogelijk bij de las plaatst
men de krokodilklem. Daarna houdt men de koolstift op
de las, waardoor de stift ogenblikkelijk zo heet wordt, dat
na enkele tellen de las kan worden losgemaakt.
Bij het solderen of maken van een las, plaatst men de klem
weer in de buurt van de las. De verbindingen welke men
aan elkaar wil maken worden in een soldeertule geschoven.
Door de stift en de soldeertin tegelijk op de tule te houden •
zal deze mooi in elkaar vloeien. Om het vloeien te bevorderen
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kan men de las vooraf met een weinig soldeervet bestrijken.
Om enige routine te krijgen in het solderen met genoemde
transformator, kan men vooraf enkele verbindingen maken,
alv~rens de kunst in een toestel toe te passen. Ofschoon het
in het begin iets moeilijk lijkt, valt het later heus toch mee.
Het enige bezwaar van dit soldeer-apparaat is, dat men er
geen dunne draadjes mee kan solderen en dat men voorzichtig moet zijn om kortsluiting met andere delen van het
toestel te voorkomen.
Onder dunne draadjes zijn hier verstaan; aansluitingen aan
moderne spoelstellen, spreekspoelen van luidsprekers, smoorsPoelen,- laagfrequent transformatoren enz.
Met kortsluiting is bedoeld, het contact maken met het
chassis door de krokodilklem en tevens toevallige aanraking
met de soldeerstift aan een geleider welke men niet wenst te
solderen. Is aan deze geleider een dun draadje of een spoeltje
bevestigd dan, kan dit terstond doorbranden.
Werkplaats van de amateur.
Om een behoorlijk ontvangtoestel of versterker te kunnen
bouwen, onderhouden en te moderniseren is het noodzakelijk
over een meer of minder goed ingerichte werkplaats te beschikken. Ook voor de liefhebber van experimenteren is
"het noodzakelijk over een apart hoekje te beschikken, waar
men zijn hobby kan uitwerken. Dit hoekje moet op de eerste
plaats rustig en gezellig zijn. Tevens moet het voldoende
verlicht zijn, zowel bij dag als bij avond. Op koude winteravonden moet het er behaaglijk warm zijn. Als meubilering
heeft men nodig een speciale werktafel plus minstens twee
makkelijke kantoorstoelen. Tevens is het aan te bevelen een
zeer makkelijke stoel aan te schaffen, welke men gebruikt
bij het doorlezen van radio vakbladen of dergelijke lectuur.
De overige stoelen heeft men nodig wanneer de amateurvriend op bezoek komt. Bij zulke gelegenheden kan men, indien men zich in zijn zweetkamertje op zijn gemak voelt,
soms veel duistere zaken oplossen. Het is zelfs aan te raden
zo spoedig mogelijk een amateurvriend op te sporen, daar
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men samen gemakkelijker het wonder van de radio onder
de.knie krijgt. Een goede werktafel is van het grootste belang,
deze kan men het best speciaal voor dit doel laten maken.
Het blad van de werktafel moet minstens een afmeting hebben van 120 X 75 cm. De hoogte is ongeveer 80 cm. Aan
de voorzijde onder het tafelblad laat men drie laden aanbrengen, welke de volle breedte van de tafel beslaan. Aan
de achteronderzijde laat men een plank. aanbrengen, welke
kan dienst doen voor het opbergen van doosjes en kistjes
met grove onderdelen.
Op het tafelblad laat men een opstand maken welke in
vakken verdeeld wordt. Hierin kan men zijn radiolectuur,
technische gegevens, tijdschriften, schema's enz. opbergen.
Wanneer men onder de vakken een plaats uitspaart over
de gehele lengte van de tafel, dan kan men hierin een paneel
aanbrengen met de nodige meetinstrumenten. Tevens brengt
men luerop de nodige stekkerbussen aan voor het aansluiten
van de meetsnoeren.
Klein materiaal kan men in doosjes of kistjes bewaren
en in de laden van de werktafel opbergen.
Radio buizen bewaart men in de originele verpakking en
bergt ze op in een der vakken van de tafelopstand. Tevens
is het nodig boven de werktafel een verplaatsbare lamp aan
te brengen. Deze moet naar alle richtingen verstelbaar zijn,
en op elke willekeurige hoogte kunnen worden vastgezet.
De stopcontacten welke op het paneel aanwezig zijn moeten bij voorkeur apart beveiligd zijn tegen kortsluiting. Wanneer er kortsluiting in een toestel optreedt mag alleen de
zekering stuk gaan van de werktafel-stopcontacten. Op het
paneel kan men tevens antenne en aardbus aanbrengen. Voor
het tot stand brengen van de verbindingen maakt men gebruil{ van koppelsnoeren. Dit zijn snoeren met aan beide
zijden banaanstekkers.
Wanneer men de werktafel in orde heeft, moet men zoveel
mogelijk proberen deze ordelijk te houden. Voor men de
werktafel verlaat ruimt men alles weer netjes op. Onderdelen
worden weer soort bij soort gerangschikt, gereedschap ordelijk op het daarvoor bestemde rek gedeponeerd. Meetsnoeren
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kan men ophangen aan een haakje dat zijdelings in de opstand is geschroefd.
Een handige bewaarplaats voor boutjes en moertjes zijn
lege jampotten. Ter plaatsbesparing kan men op het ijzeren
deksel een oogje solderen, waardoor men de potjes in een
der vakken aan haakjes kan ophangen. Boven op de opstand
der werktafel kan men groter materiaal bewaren. Er is voldoende plaats voor het plaatsen van een extra luidspreker,
plaatspanningsapparaten, gramofoon of piek-up enz.
Bij voorkeur legt men op het tafelblad een vel zwaar
karton of een rubberblad. Dit voorkomt enigermate het stuk
vallen van tere onderdelen en in hoofdzaak van buizen.
Als gereedschap heeft men nodig; vier à vijf schroevendraaiers, waarvan een zeer ldeine, voor reparaties aan schakelaars en piek-ups, een iets grotere voor het afnemen van
toestel knoppen, een grotere voor het losnemen van toestellen uit kasten, en een nog grotere voor herstelling aan
luidsprekers.
Tevens moet men aanschaffen 4 à 5 tangen van groot tot
klein. De grootste kan een normale monteurs- of combinatietang zijn. Deze heeft men nodig voor grof werk z. a.
buigen van plaatwerk enz. Een tang met lange spitse bekken is onmisbaar voor het monteren op moeilijk bereikbare
plaatsen.
Een kleine buigtang heeft men nodig voor het buigen
van oogjes aan montage draden.
Veel gemak zal men hebben van een schuine mestang
voor het wegknippen van overtollige draadverbindingen.
Tevens is een horlogemakers tang of z.g. brucelle zeer
handig om kleine boutjes of moertjes uit lastige hoekjes
weg te nemen.
Om zoveel mogelijk alle reparaties en nieuwigheden zelf
klaar te spelen moet men in het bezit zijn van een sortiment
vijlen, enkele beiteltjes, een centerpunt, een stel boren, in
de maten vanaf 1 tot 12 mm, een kleine parallelbankschroef,
minstens twee hamers, een van honderd en een van twee
honderd gram, een kleine handboormachine en ijzerzaag.
Onmisbaar zijn tevens enkele penselen voor het uitpoetsen
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van een toestel. Een oude stofzuiger kan hier ook goede
diensten bewijzen.
Zij die er de voorkeur aan geven, zelf hun kastjes te bouwen voor toestellen of meetapparaten moeten ook nog enig
timmer gereedschap aanschaffen. Hiervoor zal men aanschaffen: kleine handzaag en houtrasp, houtlijm, div. soorten
spijkers en houtschroeven, minstens twee beitels, een kleine
blokschaaf en winkelhaak.
Voor men met zijn hobby een aanvang kan nemen moet
men eers't een kleine voorraad onderdelen en werkstof aanschaffen.
Voor het maken van verbindingen heeft men nodig; tin.soldeer, soldeervet. Als isolatie-materiaal gebruikt men de
z.g. isolatiekous. Hiervan koopt men minstens drie verschillende kleuren en dikten.
Boutjes van ± 3 mm dikte in lengten vanaf 1 tot 5 cm
zijn onmisbaar.
Voor het aanbrengen van chassis-verbinding heeft men
een sortering soldeerlippen nodig.
Tevens koopt men een verzameling koolweerstanden vanaf
honderd n tot 2 M n. Hierin zal men meestal de gewenste
waarde vinden.
Hier wil ilc terloops even opmerken dat bij montage een
afwijking van 20 % geen groot bezwaar is.
Mica condensatoren heeft men nodig van 100 tot 10000 cm.
De grotere capaciteiten kunnen papier-, blok-, electrolytische
types zijn.
Hiervan heeft men nodig de capaciteiten 0.5 tot 16 (.L F.
Als laagspannings condensatoren schaft men aan enkele stuks
25 (.L F 25 V. Om de zaak helemaal compleet te maken koopt
men nog: een busje alcoholische schellak oplossing, een
busje parafine, een busje beits en houtpolitoer of vernis,
enige schaalverlichtings lampjes, div. lamphouders en een
sortering toestelknoppen.
Wat er verder nog nodig is zal blijken, wanneer men een
bepaald toestel gaat bouwen. Doch de meeste reparaties of
experimenten zal men met de hier genoemde onderdelen
kunnen ten uitvoer brengen.
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Meetinstrumenten zal men vroeg of laat als iets onmisbaars
gaan beschouwen. De in dit boek beschreven controle-apparaten zullen niet voldoen om elke controle uit te oefenen
op toestellen of onderdelen. Men zal daarom goed doen
enkele meetinstrumenten aan te schaffen. Onontbeerlijk zijn
een voltmeter met een bereik van 0 tot 500 V en minstens
twee m.A. meters een van 0 tot 25 en een van 0 tot 100 mA.
Zo zijn we met de inrichting van het hobby kamertje gereed en tevens aan het einde van dit boek.
.
Ik wens een ieder veel succes, en nu meteen aan de slag.
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