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VOLMAAKT SELECTIEVE ONTVANGST
heeft U van alle stations, bij gebruik van:

Utility
Artikelen.

FIJNREGELKNOP
Vertraging 1 : 70.
Zoowel links als rechts draaiend.

Prijs f5.50
Met dezen knop ontvangt U alle sta
tions die U vroeger nooit konhooren.

KOOPT GEEN IMITATIE DOCH
UITSLUITEND ORIGINEEL

BRITISH MADE

REGD.

origineel gekleurd montagedraad in rood, zwart, geel, groen, blauw en wit,
-*TrF

f 0.40 per rol gj
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LET OP HET MERK

Vraagt gratis toezending van uitvoerige catalogi der LEWCOS en
UTILITY Producten bij
VAN SANTEN & Co.
Telefoon 51113.
PI. Middenlaan 34, Amsterdam. C.
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Varta
Accumulator

VARTA

GLOEI- en PLAATSTROOM-ACCUS
VOOR KRISTALHELDERE ONTVANGST VAN
LANGEN EN KORTEN GOLF
DE
AANGEWEZEN
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BIJ IEDEREN SERIEUZEN RADIOHANDELAAR VERKRIJGBAAR
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GLOEISTROOM-ACCU 4 VOLT 27 A.U.
TYPE: DL I

GLOEISTROOM-ACCU 4 VOLT 54 A.U.
TYPE: 2L2

!

:
i
*

Varia
Accumulator

PLAATSTROOM-BATTERU
TYPE: 40 W 80 VOLT
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RADIO-ONDERDEELEN
koopen is een zaak van vertrouwen!

Koopt Uw onderdeden daar
waar men van de eischen die aan goed materiaal
te stellen zijn, volkomen op de hoogte is.

V

Wend U dus vol vertrouwen tot

P. GEERVLIET.
Een der oudste firma’s in Radioartikelen te Amsterdam.
OUDE SPIEGELSTRAAT 3.

TELEFOON 37728.

AMSTERDAM.
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Die steeds bereid is alle gewenschte inlichtingen te
geven over de door hem ontworpen bouwschema’s.
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BOUW ZELF UW
RADIOTOESTEL
DOOR

WOUTER HULSTIJN
REDACTEUR VAN „DE TELEGRAAF’

EEN EENVOUDIGE HANDLEIDING VOOR
IEDER DIE ZONDER VEEL MOEITE EEN

ÉÉN-, TWEE-, DRIE-, EN VIERLAMPS-, OF
EEN ULTRA - KORTEGOLF - TOESTEL
WIL CONSTRUEEREN

j

MET AFBEELDINGEN NAAR FOTO’S EN NAAR
WERK-TEEKENINGEN VAN P. GEERVLIET Jr.

AMSTERDAM — N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „KOSMOS”
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WONDEREN VAN DEZEN TIJD
De draadlooze past in het kader van onzen tijd — Nauwelijks waren de
natuurwetten, waarop de radio berust, in de laboratoria der geleerden
ontdekt, of de massa nam ze volkomen in zich op

H

ET rhythme van
den arbeid karak
teriseert den tijd.
Het tempo der techniek is
een juister maatslag, om
den tijd naar menschelijke
begrippen te deelen, dan
de wenteling van onze goede
moeder aarde om haar astronomischen as.
Eeuwen en jaarduizenden lang heeft de
nacht den dag opgevolgd en de Winter dan
Zomer. De Flora kiemde uit de zg.\ro
humus op, de oceanen verzwolgen het land,
geheele gebergten werden, korreltje na
korreltje zand, door beken en rivieren af
gebroken. De aardkorst kromde zich en
berstte, onder de vulkanische spanningen
in haar binnenste; maar de eene dag was
gelijk aan de andere. Geschiedenis werd er
niet geschreven, tenzij in de langzame,
fossiele teekens, die wij op de duistere blad
zijden in het boek der delfstoffen tegen
komen.
Maar waar wij de mensch in de historie
ontmoeten, daar staan onmiddellijk merkteekens op de oneindige band der eeuwig
heid, daar begint voor ons het duidelijk
tijdsbesef.
De techniek der pyramiden, dezer

jr

moeizame stapeling van
zware, massieve rotsblok
ken, van heinde en verre
aangesleept, omhooggetorst
onder den gloeienden zon
van Egypte, karakteriseert
een geheele beschavingspe
riode. Wie deze technische
teekens ontcijferen kan, leest
er het levenstempo uit, de
war ? van den enkeling, de waarde van
dtri _rbeid, de verhouding van hersenen
en spieren, zooal niet bij de ontwerpers,
dan toch bij de uitvoerders dezer mysterieuse bouwwerken.
Zoo karakteriseert de draadlooze onzen
tijd, ons levenstempo en de verhouding
van de intellectueele- en lichamelijke ver
mogens der thans levende menschheid. En
dat de radio volkomen in het kader van
dezen tijd past, wordt wel bewezen door de
ongelooflijke snelheid, waarmede deze
techniek door de massa werd geabsorbeert.
Het was alsof de beschaving er hunkerend
op wachtte, alsof ieder enkeling de radio
reeds latent in den geest voorradig had en
dat er alleen nog maar oen vonk behoefde
over te springen, om j.n alle menschenhoofden plotseling een nieuw en helder
licht te ontsteken.
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Had men het ooit eerder gezien, dat is al in dat nieuw-ontdekte aethergebied
voordat nog de allernieuwste, de aller- aan het plukharen geslagen, alsof ze zich er
geraffineerdste vindingen op physisch en volkomen thuis voelt.
mathematisch gebied de laboratoria der
Dat alles bewijst, dat de radio een begrip
kundigsten onder de menschen, verlaten van dezen tijd is en dat de techniek der
hadden, de massa — ja letterlijk de massa draadlooze deze aera zal kenmerken, zoo
— er naar greep en ze zelf ging toepassen ? als de pyramiden de Egyptische bescha
De geleerden zelf zijn nauwelijks be vingsperiode symboliseeren.
komen van hun bedremmeling bij de
enorme ontdekking der electronen —
Radio is voor de eenvoudigsten van
welke ontdekking niets meer of niets min geest dan ook volkomen te begrijpen.
der dan een revolutie beteekent in den Wanneer men maar even moeite doet, om
geordenden staat van hun wetenschappe zich de essentiëele begrippen ervan eigen
lijk denken en hun opvatting omtrent de te maken, is het geheimzinnige er al af.
materie — of de H.B.S.-er uit de derde
Men behoeft volstrekt geen „geleerd”
klas, speelt ermee als met knikkers en de mensch te zijn, om de grondbeginselen te
knutselende broodbezorger van driehoog- begrijpen, waarop deze moderne techniek
achter begint al eischen te stellen en vraagt berust. De finesses ervan behoeft men als
om radiolampen met „sterker electronen- leek niet te kennen en de diepste gronden
emissie,” zooals hij om krentebollen met van al die nieuw-ontdekte natuurwetten,
waarvan men gebruik maakt bij de radio
meer krenten zou vragen. —
Grafische voorstellingen, die voor tien — en dit kan ons troosten! — die kennen
jaren nog, bekeken werden door den een- de knapste koppen zelf nog niet.
Hoofdzaak is, dat men de zaak eens
voudigen sterveling als een soort geheim
schrift der geleerde „kaste”; curven bin moedig aanpakt. En niets is er beter, om
nen het machtig kwadraat van absis en zoo spoedig mogelijk iets van de draadlooze
ordinaat in den vorm van radio-lamp- te snappen, dan zelf eens zoo’n ontvang
karakteristieken, worden thans door mil- toestel in elkaar te zetten.
Onder het bouwen komen vanzelf de
lioenen eenvoudigen-van-geest gelezen met
hetzelfde gemak als een stuiversroman in vragen naar voren en door het knutselen
komt men automatisch in contact met
vervolgen.
Men spreekt op straat, in de tram en in andere lieden, die ook probeeren er eenige
den familiekring over transformatoren, hoogte van te krijgen. En al doende, zoo
condensatoren, over capaciteit en anode- wel uit fouten als uit resultaten, leert men.
spanning, over aethertrilling en modulatie, Maakt men kennis met de nieuwe tech
alsof dat alles een eeuwenoud erfdeel van nische- en natuurkundige begrippen, die
den menschelijken geest was. De tijd tegenwoordig de wereld beheerschen en die
schriften en de dagbladen hebben er tien jaar geleden nog niet op de scholen
rubrieken voor moeten inruimen en de onderwezen werden, omdat---- welnu
knusse menschelijke onverdraagzaamheid omdat ze eigenlijk nog niet in hun
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tegenwoordigen samenhang bestonden.
In iedere techniek zijn analogieën ver
borgen met het volle, groote leven. Zoo zal
men ook al radio-knutselend, door het
begrijpen van nieuwe natuurwetten en
-verhoudingen een dieperen kijk op het
leven zelf krijgen. Het is haast onbegrijpe
lijk, hoe precies sommige electrische ver
schijnselen overeenstemmen met bepaalde
levensverhoudingen. Het gedachteleven
van den radio-amateur is — vaak zonder
dat hij het zelf weet — dieper en rijker
geworden en, om zich enkele immateriëele
verhoudingen en beïnvloedingen in de
samenleving duidelijk te maken, zal hij
makkelijker een beeld kunnen vinden.
Uit den aard der zaak, zal men uitslui
tend uit de lectuur van eenige dagblad
artikelen gebundeld in een vlugschrift, niet
veel wijzer worden. Men moet aan den
arbeid gaan; het aandurven en dan zal men
zien, dat het geweldig meevalt.

DEZEN

TIJD

Men komt hierdoor in contact met den
radio-handelaar en dat is juist de be
doeling. Niemand beter dan de bona-fide
handelaar kan de juiste adviezen geven.
Het is in zijn eigen belang, dat de knutse
laar slaagt. Men vreeze niet, dat hij liever
een compleet toestel zal verkoopen, dan
een stel onderdeden. De winstmarge op de
meeste onderdeden, is — in den tegenwoordigen concurrentietijd — veelal grooter dan op complete fabriekstoestellen.
Maar van groot belang vooral is, dat uw
handelaar, die duizend-en-één kleine ervarings-adviezen kan geven, waaraan de
knutselaar soms behoefte kan hebben en
die nimmer in een boekje kunnen worden
opgesomd.
Een raad nog tenslotte: vraag nooit te
vlug. Probeer het eerst zelf te vinden. Wat
men zelf heeft „ontdekt,” vergeet men
nimmer meer, dat is geestelijk eigendom
geworden!
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ONTVANGTOESTEL MET ÉÉN LAMP
Met weinig moeite en kosten kan men zelf een eenvoudig apparaatje
construeeren, waarmede — met behulp van een hoofdtelefoon — tal
van zendstations uitstekend te hooren fcijn
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ADIO, het woord,
luchttrillingen ook uit in
dat deze eeuw in
volkomen rust. De energie
zijn magischen ban
-slag op de gong is dan
gevangen houdt, is de pracopgebruikt door de lucht,
die ten slotte ook nog een
tische toepassing van al
hetgeen de wetenschap heeft
zware en trage middenstof
LUISTERVINK
is. Maar met dezelfde ener
weten te ontsluieren op
gie, die het water — laat
het gebied der trillingen.
ons zeggen in een straal
De grovere trillingen van de
van honderd meter — in
lucht op phonetisch en accoustisch gebied zoowel als de haast im- rimpeling kan zetten, kunnen we al een
materieele aethertrillingen der electrische veel grooter afstand door de zooveel ijlere
lucht overbruggen. Hoe lichter en ijler de
verschijnselen en van het licht.
Wie een steen in het water werpt, ziet middenstof, hoe verder we een trilling met
concentrische golfkringen ontstaan, die dezelfde energie kunnen laten doorzetten,
zich snel voortplanten en waarvan het
Trillende aether.
relief lager wordt naarmate de kring groo
Geen middenstof is dus zoo geschikt om
ter, totdat het trillingsverschijnsel ten
slotte geheel verdwenen is. De energie van als voertuig te dienen voor trillingen over
den steenplomp in het water is dan opge- groote afstanden als de aether, een stof die
bruikt door de zware en trage middenstof, zóó ijl is, dat de knapste geleerden het er
Wie een slag op een gong geeft, veroor- nog niet over eens zijn of hij al dan niet
zaakt concentrische kringen — maar nu in materieel is. Zonder ons al te zeer in de
alle richtingen, dus ook in de hoogte — in physische détails te verdiepen, kunnen we
de lucht, en wanneer het relief van deze volstaan met op te merken dat, waar we
luchtverdikkingen en -verdunningen ons een steen noodig hadden om het water in
gehoororgaan treffen, worden wij deze beroering te brengen, we naar iets anders
moeten omzien om den aether in trilling te
trilling waar als geluid.
Op grooten afstand is deze gongslag nog zetten. Het middel, dat men in de draadwaameembaar, maar eindelijk loopen deze looze hiervoor gebruikt, is een krachtige,
8
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ONTVANGTOESTEL
electrische wisselstroom, welke door een
antenne heen en weer wordt gejaagd; de
antenne gaat dan, zooals de radio-technicus
het noemt, „stralen".
Nu kent men bij het geluid trillingen van
verschillende snelheid of frequentie. De
zeer snelle trillingen vormen de hooge to
nen, de tragere de lage tonen. Op de viool
is dat eenvoudig te regelen. Wanneer de
violist een vinger drukt op bijv. de e-snaar,
dan „verkort" hij het vrij-trillende deel
van die snaar, de trilling wordt sneller en
de toon hooger.
In de zend- en ook in onze ontvangst
antenne zijn de zelf-inducties — de spoelen
— de snaren, en de capaciteiten — de con
densatoren — de vingers, die de lengte van
deze snaren willekeurig kunnen veranderen.
Ten slotte nog dit begrip, om het popu
laire beeld van de draadlooze te voltooien:
Wanneer men een bepaalden toon aan
strijkt op een viool, dan zal een andere
snaar — op precies dezelfde toonhoogte
afgestemd — wanneer deze in de trillingssfeer van dien toon komt, mee gaan trillen.
Een verschijnsel (resonnantie) dat een ie
der, die aan muziek doet, niet onbekend
zal zijn.
Afstemmen.
Met onze ontvang-antenne doen wij
eigenlijk precies hetzelfde, wanneer wij een
bepaald station willen ontvangen. Wij
kiezen namelijk bij benadering de meest
geschikte spoel en stemmen dan met den
condensator onze ontvangstsnaar (-kring)
op precies dezelfde trillingsfrequentie af
als welke door het zendende station ge
bezigd wordt.
Ziedaar met zevenmijlslaarzen eenige
Hulsten, Bouw Zelf 2
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stappen, door dat voor velen zoo gecom
pliceerd schijnende terrein der draadlooze.
Met deze beginselen moet rekening ge
houden worden bij het bouwen van een
toestel. We beginnen dus met de construc
tie van een „electrische snaar" — om dit
woord nog maar eens te gebruiken — die in
staat zal zijn om te reageeren op de aethertrillingen, die er langs strijken. Onze
resonantie-snaar bestaat uit de — goed
geïsoleerde! — dakantenne, het afstemdeel
in ons toestel en de aardgeleiding.
Op de werkteekening is te zien op welke
plaats de antenne in ons toestel binnen
gevoerd kan worden met een steker. De
zwakke wisselstroompjes, die door den
trillenden aether in onze antenne worden
opgewekt — want dit is in wezen de resonantie-reactie in een antenne — voeren we
dus door spoel en condensator naar de aarde
Maar deze wisselstroompjes ontstaan al
leen dan in onze antenne, wanneer zij
precies op de vereischte golflengte is
afgestemd.
Een practlsch toestel.
Om aan de eischen der practijk te vol
doen hebben we hier onmiddellijk maar
een toestel ontworpen, dat in staat is
eenige selectiviteit te verzekeren bij de vele
dicht bij elkaar liggende trillingssnelheden
der overvloedige Europeesche zendstati
ons. Wanneer men den steker van de
antenne in het stekerbuisje, gemerkt met
2 steekt, ontvangt men dus zuiver volgens
het primaire beginsel der afstemming, dat
wij hierboven schetsten. Maakt men ge
bruik van het stekerbusje, gemerkt met i,
dan ontvangt men z.g. semi-aperiodisch,
d. w.z. volgens een gecompliceerdenvariante
9
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WERKTEEKENING VOOR HET TOESTEL. Men moet zich het gedeelte hoven de horizontale
scheidingsstreep verticaal denken (frontplaat) op het onderste (bodemplankje).
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De foto loont het toestel van binnen bezien. De frontplaat is nu achter en op den voorgrond ziet
men het strookje eboniet waarin de stekerbusjes gemonteerd zijn voor de diverse aansluitingen.
Het triplex bodemplankjc moet niet te dun zijn, anders gaat liet geheel trekken. Deze gehecle montage
kan in een eikenhouten kastje geschoven worden, 'waarin men de voorkant 'weglaat (voor de frontplaat),
in ivelks achterzijde een opening wordt uitgezaagd (voor het strookje eboniet) en ivaarvan de bovenzijde
als deksel scharnierend beweegbaar is (om de lamp zoo noodig uit te nemen en te vervangen).
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op het eigenlijke principe, dien wij later
bij de „Zeefkringen” zullen behandelen.
Men ziet verder uit de foto en werkteekening, dat de aldus opgevangen wisselstroompjes zijwaarts afgeleid worden naar
een combinatie van den condensator, lamp
en lekweerstand. De technische uiteenzetting van de functie dezer „detector”combinatie zou den beginner maar verwarren. Genoeg zij, dat deze lamp plus de
condensator, plus het „lek” dient, in de
eerste plaats om de hoog-frequente antenne-trillingen te transformeeren in
audio-frequente d.w.z. „hoorbaar-snelle”
trillingen en tevens tot versterking van de
minuscule stroompjes welke uit den aether
werden opgevangen.
Nu zijn we er nog niet. We moeten weer
even een stapje terug doen naar het geluid,
naar het gesproken woord bijv. Dit woord
is, wanneer men daarvan de curve eens zou
zien, een zeer grillige aaneenschakeling van
trillingssnelheden en -intensiteiten.

Modulatie van de draaggolf.
Langs ingenieuzen weg worden bij den
zender nu deze geluidstrilling-variaties
geënt op de voortdurende aethertrilling
(draaggolf), welke de afstand tusschen
' zendstation en ontvanger overbrugt. De
gelijkmatigheid van deze onafgebroken
aethertrillingsbrug, die men zich trilling
naast trilling moet denken, als een lange
rechte spoorbrug, wordt dus onderbroken,
waardoor de spoorbrug er uit gaat zien als
een met veleonregelmatigebogen. Maar dat
alles gaat zeer snel, bliksemsnel. Niettemin

I
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komen de zwakke electrische stroompjes in
ons toestel ook schoksgewijze aan; in razend snelle schokjes wel te verstaan, die.
wanneer ze door middel van een electromagneet een membraan in trilling zetten,
ook aan de lucht deze bliksemsnelle schokjes mededeelen, van afwisselende snelheid
en intensiteit. En ziet, het groote wonder:
deze luchtschokjes hooren wij als geluid en
omdat onze membraan-trillingen volkomen gelijk en gelijkvormig zijn aan de
geluidschokjes, welke bij den zender de
continuïteit van de draaggolf verstoorden,
hooren wij hetzelfde geluid als bij den
zender wordt geproduceerd. En bovendien
practisch gelijkertijd, omdat de aethertrillingen zich voortplanten met de fabelachtige snelheid van drie honderd millioen
meter per seconde. (De luchttrillingen van
het geluid slechts 333 meter per seconde),
Waardoor men ■— wanneer in Londen een
concert draadloos wordt uitgezonden — de
muziek een fractie van een seconde hier in
Holland eerder hoort dan de Engelsche toe
hoorders, die in Londen achter in de
concertzaal zitten!
Wij kunnen u raden, gaat aan het werk,
knip bijgaand materiaal-lijstje uit en stap
er mede naar een goeden radio-handel.
Schaf u de onderdeden aan, het totaal kost
zekerlijk niet meer dan 15 k 20 gulden,
afhankelijk van de kwaliteit der onderdeelen. En.... zet zoo'n eenvoudig toe
stelletje eens in elkaar. Men moet het zelf
ervaren hebben, om de heerlijke sensatie te
beseffen, wanneer daar uit dat zelfgeknutsdde apparaatje de stem of de
muziek doorkomt van iemand — wellicht
ver weg in het buitenland — die nu als in
de huiskamer staat.
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Benoodigde onderdeden.
1
1
1
2
18
4
9

i
1
1
1
1
1
1
2
1

plaatje eboniet, 25 x 20 c.M.
strookje eboniet, 20 x 4 c.M.
grondplankje, 25 x 15 c.M.
hoeksteuntjes.
houtschroeven.
montageboutjes.
stekerbusjes.

V V

T.5.
R
R
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draaibare condensator, 0.005 m.Fd.
gloeistroomregelaar, 15 k 30 Ohm.
vaste condensator, 0.002 m.Fd.
vaste condensator, 0.0003 m.Fd.
lekweerstand, 2 meg. Ohm.
lekweerstandhouder.
lampvoet.
draaibare en 1 vaste spoelhouder.
rolletje glasite-montagedraad.
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L AAGFREQUENTIE-VERSTERKIN G

LAAGFREQUENTIE-YERSTERKING
De ontvangst, met het apparaatje uit het vorige hoofdstuk verkregen, is
door een kleine uitbreiding van het toestel te versterken en geschikt te
maken voor luidspreker-reproductie

T

OEN Edison, het
experimenteele ge
nie, bij het bestudeeren van den gloeidraad
in een electrischen lamp,
ontdekte dat die gloeiende
draad, behalve materieele
HET OOR
der
deeltjes — welke als zwar
WAERELD
te neerslag zich onder in de
ouderwetsche lichtbolletjes
verzamelde—ook nog iets anders uitstraal
de, wist hij nog niet welk een fundamenteele
vondst hij gedaan had voor de radio
techniek.
Hij had daarmede den tooverstaf ge
vonden, die de moderne technicus thans
hanteert, om de zwakke electrische stroom
pjes te bekrachtigen tot de zwaarste ener
gieën, waarmede men iets „uitvoeren”kan.
Het zoude evenwel nog jaren duren eer
de physici het groote belang van dit
,,Edison-effect” beseften, een belang dat
de uitvinder zelf — wonderlijk genoeg —
nimmer ontdekte.
Wanneer de gloeidraad in de lamp ver
warmd word, door er b.v. een electrischen
stroom door te geleiden — men zou even
goed een andere verwarmingsmethode
kunnen toepassen — zendt hij negatief
geladen electrische deeltjes uit, electronen

genaamd. Wanneer we in
dezelfde lamp een stukje
metaal brengen, waaraan
een positieve electrische
spanning wordt meegedeeld,
dan zullen die electronen
daar op af vliegen.
De stroom der electronen.
Nu heeft de moderne wetenschap ont
dekt, dat zoo’n voortdurende hagelbui van
electronen, uit een gloeienden draad naar
een positief-electrische plaat, eigenlijk een
zwakke electrische stroom is. Zoodat een
electrische stroom dus opgebouwd schijnt
te worden uit in één en dezelfde richting
voortvliegende electronen. Over de physische dessous van deze theorie is men het
nog niet geheel eens, maar practisch — en
daarop komt het aan — kan men zoo’n
electronen-stroom meten als een electri
schen stroom.
Dat was het „Edison-effect” waarmede
men op zichzelf al heel weinig kon -aan
vangen. Maar een aanvullende ontdekking
gaf aan dit verschijnsel plotseling een ge
weldige waarde.
Wanneer men n.1. tusschen dien eletronen-uitzendenden gloeidraad en de elec15

FROMTPLAAT
KLINK
3VEEREN

;

—\

fee

KLINK
5VEEKEN

2é-i

(§)-]
IN6AN6

(6)

rI.

BODEMPLAAT

.

O

5)5

0
/»

3(5

t

S)

5)p

r

■

co

o

o

o

p

R

o

o

p(g

rn
T_J

- ACCU -4-

TU

— ANODE 4-

i__ i
+ Ne<j —

—

WERKTEEKENING. — Het bovenste deel moet men weer verticaal denken (volgens de aangegeven
scheidingslijn) op het onderste.
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Twee lampen laagfrequentie-versterking, door middel van laagjrcquentie-transfor matoren gekoppeld.
Rechts de stckerbusjes." om de versterker aan te sluiten op den voorafgaanden ontvanger. Om de
soldeeringen aan de „Jack'' goed te laten zien, is een der lampen uit haar voetje genomen.
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LAAGFREQUENTIE-VERSTERKING
tronen-aanzuigende plaat een derde meta
len rooster houdt, dan zullen de electrische
spanningen die men aan dit tusschengeschoven rooster geeft, de electronenovergang veranderen; een intensiteitsverandering die weer als stroom-verandering in milli-ampères is af te lezen.
Maken we dat tusschengeschoven roos
ter n.1. meer positief, dan helpt het de
plaat de electronen naar zich toezuigen,
als een verkeersagent, die de menschen bij
de jas over de straat trekt en ze dan nog
een duwtje in den rug achterna geeft, om
ze maar gauw naar den overkant te helpen.
Maken we het rooster minder positief,
dan zal het den overgang der electronen
wat vertragen; en maken we het eindelijk
zelfs negatief, dan jaagt het de electronen
eenvoudig weer terug naar den gloeidraad
welke ze uitzond.
Maar — en dit is wel het belangrijkste
bij het heele geval — die electronenverkeersagent — het rooster — heeft zoo’n
geweldig groot respect bij het microcosmische publiek, dat de kleinste wijzi
gingen in zijn humeur, d.w.z. in zijn
electrische spanning, zeer groote verande
ringen veroorzaken in den overgang der
electronen van gloeidraad naar plaat, in
den ,,plaatstroomkring’1 dus, zooals de
technicus het uitdrukt.

andere, de heele geleerde technische rest, is
er alleen maar, om van deze beginselen zoo
nuttig mogelijk profijt te trekken.
In zoo’n radiolamp zit dan ook een gloei
draad, daar omheengebogen de electronenaanzuigende plaat en tusschen deze plaat
en den gloeidraad een spiraaldraadje: het
rooster.
Wanneer we dus zoo’n lamp willen ge
bruiken, dan maken we allereerst den
gloeidraad warm door hem op te nemen in
den stroomkring van een accumulator,
vervolgens geven we de plaat de noodige
aanzuigende kracht door er — door middel
van anode-battërij of plaatspanningsapparaat — een flinke positieve spanning
op te zetten en wanneer we nu in den
anode-stroomkring een hoofd-telefoon
niets!
schakelen hooren we.
Maar wanneer we aan het rooster de
electrische spannings-fluctuaties meedeelen waarin we bepaalde geluidstrillingen
hebben getransformeerd, dan zullen de
kleine electrische spanningsverschillen van
dit rooster een zoodanige vergroote, maar
gehjkvormige verandering in den plaatstroomkring veroorzaken, dat deze ver
anderingen, zoodra ze door de telefoon
weer worden omgezet in geluidstrillingen,
zich manifesteeren als een veelvoudige ver
sterking van het oorspronkelijk geluid.

De twee beginselen.

Dit is bij de radio-telefonie hard noodig.
Als de aethergolven, van heel ver weg aan
gekomen, mo e-gezworven en haast uit
getrild langs onze antenne strijken, dan
induceeren zij daarin nog maar heel zwakke
wisselstroompjes Zóó zwak, dat ze in den
regel niet in staat zouden zijn om de
electro-magneten in een telefoon te be19

Dit nu is een van de grondbeginselen der
radio-telefonie. Wanneer men in wezen dit
begrijpt en het uitstralings- en opvangingsprincipe, dat wij in ons vorig artikel be
handelden, kan men gerust zeggen, dat
men de zaak heeft „gesnapt”. Want al het
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krachtigen. Wij leiden ze daarom naar het
rooster van een radio-lamp en daar aangekomen zijn ze in staat de veel sterkere
anodekring te beïnvloeden, die wèl in staat
is om een trilplaat tot vibreeren te brengen.
De versterkende werking (relais-werking) van de radiolamp is dus een merkwaardige functie. Men zou haar kunnen
vergelijken met een vergrootglas, maar
door een vergrootende lens schijnt alles
grooter, terwijl door middel van een relais
het geluid werkelijk sterker wordt.
De mate waarop de electronen-overgang
tusschen gloeidraad en plaat reageert op
de kleine spannings-variaties van het
rooster, is bij de verschillende typen van
lampen telkens weer anders. Er is natuurlijk een grens aan het vermogen van een
radiolamp en daarmede moet bij de keuze
rekening worden gehouden. Wordt de
lamp boven haar vermogen belast, dan
treedt geluidsmisvorming op als bij de
overslaande stem van een man, die te hard
schreeuwt. De lamp, die bij de detectie
dienst doet, behoeft dus minder „geluid te
verwerken” dan de volgende versterkingslampen en deze weer minder dan de eindlamp. Het beste kan men zich daarvoor
houden aan de voorschriften, die de radiolampenfabrikanten zelf verstrekken.
De tweelamps-versterker, waarvan wij
hierbij het bouwschema reproduceeren, is
geschikt om onmiddellijk achter het eenlamps-ontvangtoestel, dat wij in het vorige
hoofdstuk beschreven, geplaatst te worden. Door deze combinatie krijgt men dus
een volledig 3-lamps toestel, geschikt voor
luidspreker-reproductie.
De vervaardiging ervan zal al even wei-

RA D I O - T O E S T E L
nig moeite kosten en de onkosten van
dezen versterker beloopen van ƒ25 tot ƒ35.
De duurste onderdeden erbij zijn wel de
transformatoren. Men doet evenwel ver
standig bij den aankoop van een en ander
hierop volstrekt niet te bezuinigen, want
de zuiverheid van het geluid is in hooge
mate afhankelijk van de eigenschappen
dezer transformatoren, die dienen om de
spanning tusschen de opvolgende versterkingstrappen
op-te-transformeeren.
Slechte transformatoren laten bepaalde
trillings-frequenties beter door dan de
hooge en lage groepen. Uit den luidspreker
komt in dat geval een vlak, eentonig en
vervelend muziekje, waarin de diepe tonen
die warmte en verve geven ontbreken
(omdat de transformator ze niet doorgaf!)
en waarbij de hooge tonen klinken als een
blikken piano,
De beste transformatoren, zijn zij welke
alle toonfrequenties gelijkmatig doorgeven
een
en deze transformatoren zijn.
beetje duur. Men vergete daarbij niet, dat
onze eigen Nederlandsche industrie op dit
gebied iets bijzonders heeft gepresteerd!
Bij de constructie van dezen versterker
zijn instede van de gewone twee-polige
stekers z.g. klinken en stoppen gebruikt
(jacks en plugs), omdat deze voor dit doel
en vooral in het laag-frequentie-gedeelte
zeer handig zijn en een eenvoudige schakeling veroorloven, waarbij zoowel met één
als met twee lampen laag-frequent kan
worden gewerkt, zonder dat in het eerste
geval de telefoon-kring overbodig wordt
belast met de primaire wikkeling van den
tweeden transformator, en waardoor bo
vendien de eerste trap of beide trappen
versterking automatisch worden inge-
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biedt U de navolgende voordeelen:
Verrossende gelijkmatige versterking zelfs bij de
laagst en hoogst voorkomende frequenties,
dus volkomen natuurgetrouwe weergave.

Practische wijze üan aansluiting
door gunstiger plaatsing der
aansluitklemmen.

Groot vermogen, dank zij de toepassing van
een speciaal ijzerallooi voor de kern en
zilverdraad voor de wikkeling.

Kleinst denkbare afmetingen, dus
gemakkelijke montage in alle
ontvangapparaten.

;

Door de kleine uitgave van slechts f 9,75 kunt gij de groote voldoening
smaken van een belangrijk verbeterde ontvangst!
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LAAGFREQUENTIE-VER-STERKING
schakeld, eenvoudig door het insteken van
den telefoon- of luidsprekerstop.
Voor de rest wijzen foto's en teekeningen den weg.
Lijst van benoodigde onderdeelen:
1 plaatje eboniet 25 X 20 c M.
1 strookje eboniet 20 X 4 c.M.
1 bodemplank je 25 X 15 c.M.

20
2
4
9
2
2
i
1
1
1

houtschroefjes.
hoeksteuntjes.
montage-boutjes.
stekerbusjes.
lamp voetjes.
laagfrequent-transformatoren.
klink (3 veeren — 4 contacten).
klink (5 veeren — 6 contacten).
stop.
rolletje glazite-montagedraad.
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PRINCIPE-SCHEMA voor de tweelamps-versterker geschikt om achter een of twee versterkingstrappen, naar verkiezing te luisteren.

Hulstijn, Bouw zelf 3
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HOOGFREQUENTIE-VERSTERKING
Door een radiolamp vóór den detector te plaatsen, is het aantal stations, dat wij
ontrangen kunnen, aanmerkelijk uit te breiden, terwijl de ontvangst versterkt wordt
(Twee-Lamps-Toestel)

D

E trillingen van den
aether waaraan radio-telefonie wordt
toevertrouwd zijn hoogfre
quent, d.w.z. zijn zoo snel
dat ze — in luchttrillingen
getransformeerd — aan ons
gehoororgaan onbemerkt voor
bijgaan. Willen wij ze kunnen
hooren, dan moeten ze eerst
vertraagd worden tot z.g. ,,audio"-frequente trillingen, dit zijn de hoorbare,
de laag-frequente trillingen. „Vertragen”
is echter niet het juiste woord, de aethertrillingen blijven even snel doortrillen,
maar ze worden groepsgewijs bij elkaar ge
nomen, dus veeleer „vergroofd”.
Dit geschiedt in de detector-lamp, om
deze reden dan ook wel eens „audioon”
genoemd.
De versterking welke in het radio-ontvangapparaat achter den detector wordt
toegepast, heet laag-frequentie-versterking
— omdat het vertragings- of vergrovingsproces dan reeds heeft plaats gevonden. De
versterking die vóór deze lamp plaats
vindt, heet hoog-frequentie-vcrsterking —
omdat de hoog-frequente wisselstroompjes,
onveranderd zooals ze door de voorbijstrijkende aethergolven in onze antenne
22

worden geïnduceerd, daarin
worden versterkt.
De laag-frequentie-versterking dient om de eenmaal ont
vangen en hoorbare muziek zoo
hard te maken, dat ze uit den
luidspreker kan klinken, ze
heeft dus met het eigenlijke
ontvang-proces niets temaken.
Ze versterkt eenvoudig de
muziek, die er al is.
Een aardige proef.
Men kan daarvoor zelf de proef nemen
met het tweelamps-laag-frequentieapparaat, dat wij in het vorige hoofdstuk be
schreven. Een aardige demonstratie, die
gewoonlijk niet nalaat te imponeeren. Men
steke daarvoor — nadat het versterkingsapparaat op de normale wijze op anodespanning en gloèistroom is aangesloten —
de telefoon in de ingang-stekerbusjes en
sluite den luidspreker met den stop aan
achter de tweede versterkingstrap. Spreekt
men nu duidelijk en goed gearticuleerd in
de telefoon, dus tegen het trilplaatje, dat
men anders tegen het oor pleegt te houden,
dan zal wat gesproken wordt, veelvuldig
versterkt uit den luidspreker bulderen.
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HOOGFREQUENTIE-VERSTERKING
De hoog-frequentie-versterking is een
veel subtieler orgaan en speelt wel degelijk
een rol in het ontvang-proces. Wanneer de
aether-ringen, die een radio-zender in
steeds wijder cirkels om zich heen schrijft,
— door den grooten afstand die ons van
den zender scheidt — vlakker en vlakker
worden en geheel dreigen uit te loopen tot
de spiegelende rust van het universeele
evenwicht, dan zijn het nog maar heel
zwakke electrische impulsjes, die langs
onze antenne naar ons toestel huiveren.
Zóó zwak, dat ze gevaar loopen gesmoord
te worden in den weerstand van ons geleidingsmateriaal.
Maar ze zijn sterk genoeg om aan het
rooster van een lamp-relais, spannings
verschillens mee te deelen, die op hun
beurt weer groote veranderingen in den
sterkeren anode-stroomkring veroorza
ken. (Zie ons vorig hoofdstuk).
Men moet er slechts voor zorgen, dat de
constructie van deze hoog-frequentieversterkingslamp zoodanig is, dat de
anode-stroom-fluctuaties precies gelijkvormig zijn aan de uit de antenne ontvangen
roosterspannings-variaties. Is dit niet het
geval, dan maakt men in den detector
geheel andere hoogfrequente trillingen
hoorbaar dan men wenscht te ontvangen.
Ook hiervoor richte men zich nauwkeurig
naar de aanwijzingen, die de radiolampenfabrikanten zelf geven voor het gebruik
van hun producten.
Selectief apparaat.
Het toestel dat wij hierbij aangeven,
bestaat uit een detector, voorafgegaan
door een trap hoog-frequentie-versterking.

De verbindingen van rooster en plaat
moeten hierbij zoo kort mogelijk gehouden
worden om z.g. capaciteitsverliezen te
voorkomen. Om tevens van de hoog-fre
quentie-versterking profijt te trekken als
select ie-verbetering, is hierbij een bijzon
dere constructie toegepast, die bij de in
Nederland gangbare schema’s nog vrij
onbekend is en niettemin zeer aanbeve
lenswaardig. De plaatkring van de hoogfrequent-lamp is n.1. inductief gekoppeld
met den roosterkring van den detector.
Hoe verder men nu de beide spoelen dezer
inductieve koppeling van elkander af
draait, hoe zuiverder de afzonderlijke sta
tions uit de Europeesche aether-cacaphonie zijn af te scheiden.
Een mogelijkheid waarnaar zij, die reeds
de proef met onze vorige schema’s hebben
genomen, zullen hebben gehunkerd.
Door deze twee-lamps ontvanger te
combineeren met de twee-lamps verster
ker uit het vorige hoofdstuk, krijgt men
dus een volledig vierlamps-toestel. De
kosten van deze twee-lamps-onvanger
blijven tusschen de 30 en 40 gulden.
De twee-lamps-ontvanger is geschikt
voor hoofd-telefoonontvangst. In de na
bijheid van een zender kan hij evenwel ook
gebruikt worden voor zachte en zeer
zuivere luidspreker-weergave.
De potentio-regelaar (-meter), die den
gloeistroom overspant van den detector,
dient om den lekweerstand naar verkie
zing met + of — van de accu te verbin
den. Wanneer de knop van dezen potentioregelaar met eenige vaardigheid — die
alleen de oefening kan geven! — wordt
gehanteerd is er veel mee te bereiken ter
verduidelijking van zwakke signalen.
23
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Een lamp hoogfrequenlie-versierking en een detector. Een uitbreiding dus van heteen-lamps-ontvangtoestel. Ook deze montage kan in een eikenhouten kastje geschoven worden, waarvan de bovenzijde
evenwel beslist openklapbaar moet zijn, omdat verwisselen van lampen hierbij eerder voorkomt.
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HOOGFREQUENTIE-VERSTERKING
Ten slotte nog een opmerking over het
„veerende” lampvoetje. Dit dient om de
mechanische trillingen van het toestel op
te vangen, zoodat deze niet aan het roos
ter van den detector worden medegedeeld.
Wanneer het rooster van deze lamp n.1.
zachtjes gaat trillen — hetgeen b.v. ge
beuren kan door de geluidtrillingen van
den luidspreker — bestaat er kans, dat
men plotseling een aanzwellenden en daar
na voortgezetten giltoon te hooren krijgt:
het z.g. microfonisch effect.
De eene lamp, van hetzelfde type en het
zelfde soort, heeft het eerder dan de ande
re; het is een individueele lampenziekte,
waartegen men zich hoeden kan door in
de eerste plaats een veerend lampvoetje
te gebruiken, in de tweede plaats door de
lamp te hullen in een caoutchouc foudraaltje, zooals er in den handel zijn en
last not least door de luidspreker een beet
je uit de buurt van het toestel te plaatsen
er boven op!
en zeker niet.

v

Lijst van benoodigde onderdeelen.
i
1
1
2
18
4
11
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

plaat eboniet 38 X 20 c.M.
strook eboniet 20 X 4 c.M.
bodemplankje 38 X 15 c.M.
hoeksteuntjes.
houtschroefjes.
montageboutjes.
stekkerbusjes.
variabele condensator
met fijnregeling 0.0005 m.F.d.
variabele condensator
met fijnregeling 0.0003 m.F.d.
gloeidraadweerstand 15 a 30 Ohm.
potentio-meter 400 Ohm.
vaste spoelhouder.
verstelbare spoelhouders.
veerend lampvoetje.
vast lampvoetje.
roostercondensator 0.0003 m.F.d.
telefooncondensator 0.002 m.F.d.
rolletjes montagedraad.
lek met houder 2 meg-Ohm.
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PRINCIPE-SCHEMA van het ontvangapparaat met éénlamp H. F.-versterking.
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EENVOUDIG DRIELAMPS-TOESTEL
Een combinatie van de, in de drie vorige hoofdstukken behandelde, hoogfrequentieversterker, detector en laagfrequentie-versterker, welke als standaard-type mag gelden
voor den „luisteraar”

v

OOR hen die de mu
ziek om de schoon
heid beminnen en de
radio om het vele cultureele
dat zij biedt, is een goed ge
bouwd drielampstoestel het
ideaal. Dit is thans mogelijk
geworden, door de perfectie
waartoe de moderne industrie
de benoodigde onderdeden
heeft weten op te voeren.
Laten wij er dadelijk bijvoegen, dat het
vierlampstoestel ook thans nog voor den
echten aetherjager, voor den amateur dus,
die de draadlooze als sport beoefent, die
er een eer in stelt om zooveel mogelijk
stations op zijn instelhjstje te kunnen opteekenen, het geijkte type blijft.
Maar voor het gros der radio-benutters,
die dit moderne communicatie-middd
gretig hebben geadopteerd als „middel tot
het doel", is een tweede trap laagfrequentie-versterking, als regel volmaakt over
bodig. Het geluid wordt dan zoo hard, dat
men er in de huiskamer geen raad mee
weet en, öf toch op drie lampen luistert,
öf de afstemming en terugkoppeling op
zettelijk uit het critische — dus eenig
„zuivere" — punt draait. Hetgeen be
zwaarlijk een economische methode ge
28

noemd kan worden, omdat
vier lampen
d.w.z. vier
moderne „electronen-mortieren"! — in vol bedrijf, haar
prachtige relais-vermogen ver
kwisten, terwijl de gebruiker
er misschien één procent nuttig
rendement van geniet. Deze
energie-verspilling, die men
helaas zeer veel aantreft, is
even dwaas als het afvuren van een
batterij snelvuurgeschut, om een musch
dood te schieten.
Die heel verre en zwakke signaaltjes,
waarvoor de aetherjager zijn vierlampsontvanger noodig heeft, zijn niet in staat
om den luisteraar een genotvol uurtje te
bezorgen.
Een standaard-type.
Het hierbij gegeven bouwschema, kun
nen wij aanbevelen als het standaardamateur-toestel. Het is uiterst selectief en
geeft bij een zeer krachtige-, tevens een
verrassend zuivere ontvangst op den luid
spreker. Alle behoorlijke Europeesche sta
tions zijn er goed mee te ontvangen, voor
zooverre deze elkander onderling niet
storen.
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Wij hebben er tevens naar gestreefd
de constructie — onder gebruikmaking
van het nieuwste en beste wat de tech
niek biedt — tot den grootsten eenvoud
terug te brengen.
De antennekring, de „snaar die mee
moet resonneeren” wanneer de aethertrillingen er langs strijken, wordt ditmaal
niet afgestemd door de keuze van een spoel
en het vervolgens bijregelen met een con
densator, doch eenvoudig door een z.g.
„variometer” een onderdeel, dat in den
radiohandel verkrijgbaar is en waarmede
vrijwel hetzelfde bereikt kan worden. Om
het ontvangbereik zoo groot mogelijk te
maken — voor golflengten van 200—2000
meter — is het aanbevelenswaardig daar
voor den serie-parallel-vario-meter van
Edison-Bell aan te schaffen. Een klein
vast condensatortje is in de constructie
opgenomen om tot het gewenschte bereik
der korte golven, beneden de 300 meter,
te komen. De duidelijke werkteekening
geeft aan hoe men daarbij te werk dient
te gaan.
Voor hen, die den meerderen omslag bij
het bouwen graag overhebben voor iets
scherpere selectiviteit, hebben wij facul
tatief ook de „spoel-condensator”-afstemming in ons bouwschema opgenomen.*)
Wanneer men echter niet onmiddellijk in
de nabijheid van een sterken zender woont
(zooals in het Gooi, bij Hilversum en Hui
zen, of in onzen Gelderschen Achterhoek
bij Langenberg) weegt de selectie-winst,
welke men bereikt met nög-een-condensator en nóg-een-spoel, niet op tegen de
complicatie, die dit meebrengt zoowel bij
den bouw, als telkens later bij het af
stemmen.

Schitterende lampencombinatie.
De zwakke wisselstroompjes, die onze
antenne uit den aether aftapt, worden ge
leid naar het rooster van de hoogfrequentielamp, de A 442, dat nieuwe wonder der
Eindhovensche industrie, waarin bij een
versterkingsfactor van niet minder dan
150, bovendien een fabelachtige stabili
teit der hoogfrequentie-versterking ver
kregen wordt.
Deze lamp stelt evenwel geheel eigen
eischen aan haar plaats in het toestel,
daarom mag in geen geval afgeweken
worden van de gegeven werkteeke
ning. *
Maar wat deze lamp de kroon op het
doorluchtige hoofd drukt, is haar ver
mogen, om het gevreesde aether-monster,
den Mexicaanschen hond volslagen te
muilkorven. Deze lamp kan n.1. onze an
tenne niet laten „stralen”, is verlost van
de onhebbelijke eigenschap, die anderen
lamp-typen in staat stelt om onzen onschuldigen „ontvanger” te veranderen in
een nijdassigen, kleinen „zender” van oor
verscheurende huil- en giltonen.
De door de A442 zoo geweldig ver
sterkte antenne-impulsjes worden door
haar plaatkring inductief doorgegeven
aan den roosterkring van den detector,
Na dan — en hiervoor kieze men de A 415.
omdat deze zoo fraai aanpast bij den vol
genden transformator! — audio-frequent,
d.i. „hoorbaar” gemaakt te zijn, leiden
wij de trillingen door de primaire zijde van
den transformator.
Na hier in de verhouding van 1 : 3 opge
transformeerd te zijn — zoodanig kieze
men dus dit onderdeel — worden ze ten
29

•) Op pagina 81 boven do afbeelding van het drielamps-toestel.
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FRONTPLAAT
SPOEL

(5)

®

De spoel-condensatorafstemming, die
desgewenschl, instede van den variometcr, kan worden aangewend. Deze
schakeling past volkomen in het schema,
dat hiernaast is afgedrukt. Zij geeft iets
scherper selectiviteit, maar is ook iets
omslachtiger.
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VOLLEDIG DRI EL AM PS-ONTV ANGTOESTEL. De variometer rechts op de foto, kan
vervangen worden door een condensator en een spoel, daarmede is, ook wat de ruimte betreft, in het
schema rekening gehouden. Dit toestel is het normale voor den echten luisteraar. In een aardig
eiken kastje geschoven, maakt het een prettigen indruk.
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slotte in de B 443 tot volle luidsprekersterkte gebracht.
De B 443 is het nieuwste snufje op het
gebied van eindversterkers. De versterkingsfactor is.... 100. Zij geeft alle hoor
bare frequenties even zuiver door. In alle
opzichten dus een waardige compagnon
voor de A442.
Het drielamps toestel zooals het hierbij
aangegeven wordt zal zonder twijfel veel
beter voldoen dan de meeste verouderde
typen 4-lampsontvangers. De onkosten beloopen circa 50 a 60 gulden, buiten de
lampen, die wij bij de vorige schema's
evenmin in de onkosten-taxatie hebben
opgenomen. Hier is het eenigszins een an
der geval, omdat bepaalde lampen beslist
noodzakelijk zijn en... nog al dure lampen!
Niettemin blijven de totale kosten van
dezen zelfgebouwden ontvanger verre be
neden die van even degelijke toestellen,
die hetzelfde presteeren.
Men lette bij constructie en behandeling
van dit schema tenslotte op het volgende:
De waarde van den lekweerstand is niet
altijd kritisch. Wanneer de detector spoe
dig tot genereeren overslaat, probeere
men eens een andere waarde. Veelal moet

Hulsten, Bouw zeil 4

het „lek” dan iets grooter zijn, d.w.z. de
waarde in Ohms iets kleiner.
De antenne moet niet te lang zijn, an-.
ders gaat de selectiviteit verloren. Tien k
twaalf meter antennedraad, enkelvoudig
schuin naar boven of zelfs zuiver verti
caal gespannen (niet te dicht langs een
muur!) is ruim voldoende. Hoe hooger,
hoe beter. Horizontale verlengstukken,
zooals die aangetroffen worden bij z.g.
T-antennes of L-antennes, zijn voor dit
toestel volmaakt overbodig.
De gloeidraadweerstand voor de hoogfrequentie-lamp moet steeds zoo ver mo
gelijk worden ingedraaid, d.w.z. de lamp
moet zoo laag mogelijk branden, ook al
weer ter bevordering der selectiviteit.
De koppeling van linksche- en middelste
spoel moet steeds zoo los mogelijk zijn,
m.a.w. de afstand tusschen deze beide
spoelen zoo groot mogelijk. Daarentegen
moet de rechtsche spoel (de terugkoppelspoel) steeds zoo vast mogelijk gekoppeld
worden.
De potentio-regelaar wordt voor eens
en voor altijd ingesteld. Dit kan het nauw
keurigst geschieden bij ontvangst van
zwakke muziek.
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Lijst der benoodigde onderdeden voor het
drielamps-toestel.

1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
3

1
1
1
2
4
22
11
1

ebonieten frontplaat 40 x 20 c.M.
ebonieten strookje 20 x 4 c.M.
bodemplankje 40 x 18 c.M.
hoeksteuntjes.
montageboutjes.
houtschroefjes.
stekerbusjes.
condensator (variabel en met fijnregeling 250 c.M.
1 serie-parallel-variometer „Edison-BelT

TOESTEL

laagfrequentietransformator i : 3
gloeidraadweerstanden 15 a 30 Ohm.
potentiometer 400 Ohm.
enkelpolige omschakelaar.
verstelbare spoelhouders.
vaste spoelhouder.
veerend lamp voetje.
vaste lampvoetjes.
rooster-condensator 0.0003 ni.F.d.
telefoon-condensator 0.002 m.F.d.
vaste condensator 0.0002 m.F.d.
lekweerstand met houder 5 meg Ohm
rolletjes montagedraad (Glazite)
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PRINCIPE-SCHEMA van het drielamps-toestel.

34

!

1
*

k-—. + ISOV)

5---.+ 60V J AHNOOE

c:

ACCU1

r
TOESTEL

TOESTEL VOOR DEN AETHER-JAGER

!

Uitbreiding van het drielamps-toestel uit het vorige hoofdstuk, met één lamp laagfrequentie-versterking, terwijl de uitwisselbare spoelen vervangen zijn door een inge
bouwde spoelen-eenheid (Vier-Lamps-Toestel)
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00ALS wij hiervoren
in stelt om zooveel mogelijk
bij het beschrijven
stations te veroveren en trotvan den bouw van
scher is op de ontvangst van
ons drielamps toestel uiteen
een nauwelijks hoorbaren, maar
zetten, is bij den modernen
zeer verren zender, dan op de
stand der techniek een ont
zuivere reproductie van het
vangapparaat, uitgerust met
door Hilversum gebodene, on
drie radiolampen meer dan vol
misbaar.
doende, om die stations, welke
Men ziet, er zijn redenen
voor ons te over om — met
tegenwoordig „überhaupt" nog
ongerept uit den overbelasten aether behoud van onze voorliefde voor den lamzijn op te vangen, door middel van den pen-trias — bouwaanwij zingen te geven
luidspreker ten gehoore te brengen. Een voor de samenstelling van een vierpitter”,
vierde lamp-versterking is overbodig en zooals de ras-amateur in zijn draadloos
daarom in de meeste gevallen zelfs hin jargon bij voorkeur zijn toestel betitelt.
Het vierlampsschema, dat wij hierbij ter
derlijk: men weet met het geluid geen
• navolging aanprijzen, is de vrucht van
raad meer.
Anders wordt het, wanneer die vierde veelvuldig en geduldig experimenteeren.
lamp, vóór den detector geplaatst, ge Ook bij dit schema is met behoud van
bruikt wordt ter verhooging van de selec geluidszuiverheid en selectiviteit, vóór
tiviteit. Haar functie is dan anders en de alles naar eenvoud gezocht; eenvoud in
verkwisting, waaraan men zich ook dan de behandeling, zoowel als in den bouw.
nog schuldig maakt, door vier lampen in En dank zij onzen vakkundigen construc
vol bedrijf te laten presteeren wat drie teur, den heer Geervliet, is het theoretisch
minstens evenzoo produceeren aan ge gegeven ook inderdaad zóó eenvoudig uit-.
luidsterkte, vindt een redelijke veront gewerkt, dat de absolute leek er niet voor
schuldiging in de winst aan relectiviteit behoeft terug te schrikken.
Wanneer men maar precies de werkdie er mede behaald wordt.
Ten slotte is een „vierlamper” voor den teekening volgt, kan het nooit missen en
sportieven radio-amateur, die er een eer zal ook hij, die tevoren nimmer zijn hoofd
35
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Vierlamps-toeslel voor den „aetherjager.” De Baltic spoelen-cenheid is op de foto gedeeltelijk
ontdaan van haar metalen afscherming, om de aansluitingen duidelijker te laten zien.
Ook in d l ontvangtoestel kan de vdriometer vervangen worden door een condensator en een
uitwisselbaren spoel, volgens de aanwijzigingen welke hiervoor bij de beschrijving van het
drielamps-toestel zijn gegeven.
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waagde te steken in het koperdradenspinneweb der draadlooze, er in slagen iets
goeds te vervaardigen.
De afstemming van ons opvangingsorgaan, de antenne, geschiedt ook hier,
evenals bij het drielamps-toestel bij voorkeur met een variometer. We sparen daarmede uit een condensator en een serie
spoelen, behalve nog dat de bediening
er door vereenvoudigd wordt. Hiervoor
leze men nog eens in het vorige hoofdstuk
na, wat daarover valt op te merken.*)
De aangewezen vario-meter is en blijft
voor ons doel die van Edison-Bell, welke
door zijn dubbele winding het golflengtebereik toestaat, dat we noodig hebben om
alle Europeesche stations te kunnen ontvangen. Om de allerkortste stations, d.w.z.
die beneden de 300 meter, te kunnen ontvangen, moet nog een klein condensatortje
in serie worden ineengeschakeld, hetgeen
we in dit schema eenvoudig bereiken door
den steker van het antennesnoer in een
ander busje te steken.
De ingebouwde spoelen, die niet in
uiterlijken schijn, maar ook in wezen, ons
toestel het cachet geven van een prima
merk-apparaat, worden door de Zweedsche Baltic-industrie geproduceerd in een
vorm, dien we juist noodig hebben. Het
geheele samenstel is opgesloten in een
electrisch afschermende bus en kan bediend worden door twee knoppen op de
frontplaat, één voor de drieledige spoelenaftakking — lange, middelbare en korte
golven — en één voor het terugkoppelspoeltje.
Voorts treft men in het schema aan een

.

AETHER-J AGER

flinken gloeidraadweerstand voor de hoogfrequentie-lamp. Dit is een ideale geluidsvolume-regelaar. Hoe minder gloeispanning men de h.f.-lamp geeft, hoe zachter
de muziek wordt en — wanneer men dan
de terugkoppeling wat meer aandraait,
wat „vaster” maakt — hoe selectiever de
ontvangst,
Den potentio-meter, welke parallel over
den gloeidraad der detectorlamp geschakeld is, hebben wij met opzet binnen in
het toestel gemonteerd, omdat deze knop
practisch maar ééns ingesteld wordt en
daarna rustig blijft staan,
In de voedingsleiding voor den plaatkring der h.f.-lamp is een smoorspoel opgenomen, en tusschen den rooster-condensator van den detector en de plaat van
de h.f.-lamp zit een weerstand van 2000
Ohm. Dit alles is slechts aangebracht ter
verhooging van de selectiviteit. We maken hier gebruik van z.g. a-periodische
hoogfrequentie-versterking.
De keuze van den smoorspoel is lang
niet onverschillig, de meeste smoorspoelen
(in het Engelsch H.F. choke) vertoonen
voorkeur voor een bepaalde frequentie,
Na zorgvuldige proefnemingen bleek ons
de „Wearite” h.f.-smoorspoel de beste,
Hierbij wordt een gelijkmatige versterking
gewaarborgd, bij ontvangst der golflengte
van 200—3000 meter,
Hiermede is hetgeen den reeds min of
meer ervaren amateur vreemd en nieuw
voorkwam en juist hem zou kunnen verwarren, o.i. voldoende toegelicht.
De kosten van dit toestel komen, buiten
de lampen, op 75 a 95 gulden.
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*) Op grond van latere ervaringen in de onmiddellijke nabijheid van krachtzenders opgedaan, verdient
met het oog op de selectiviteit, volgens den schrijver de condensator-spoel-combinatie in het 4-lamps toestel
beslist den voorkeur (zie schema 3-lamps toestel).
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Alleen de h.f.-lamp is in dit schema resultaten te bereiken met dit toestel.
voorgeschreven n.1. de A 442, omdat deze
Om behalve op 4 lampen, ook op drie
lamp juist de selectieve eigenschappen te kunnen luisteren, kan men aftakkingen
bezit die we zoeken en bovendien —de naar twee telefoon-busjes maken, van de
antenne belet te stralen, m.a.w. den Mexi- primaire klemmen van den tweeden trans
caanschen hond muilkorft. (Zie het vorige formator af.
hoofdstuk).
Men versta ons goed: deze lamp kan Lijst der benoodigde onderdeden voor het
vierlamps-toestel.
wel „genereeren”;- zij kan wel „gillen”,
maar alleen in onzen eigen luidspreker;
1 ebonieten frontplaat 20 X 50 c.M.
buurman ondervindt er langs den aehter1 ebonieten strookje 20 X 4 c.M.
weg althans, practisch geen hinder van.
1 ebonieten strookjd 12 X 4 cM.
Voor de overige drie lampen kan keuze
1 bodemplankje 25 X 50 c.M.
gemaakt worden uit de voortreffelijke
2 hoeksteuntjes.
series, die de binnen- en buitenlandsche
8 montageboutjes.
industrieën tegenwoordig aan de markt
35
houtschroefjes.
brengen.
Tenslotte zij naar aanleiding van dit 13 stekerbusjes.
1 Edison-Bell serie-par. Variometer.
schema nog het volgende dringend aan
1 Baltic spoelen-eenheid.
bevolen:
1 variabele condensator
De soldeering aan het scherm, dat de
mef fijnregeling 500 c.M.
spoelen-eenheid electrisch afsluit, moet
I smoorspoel (Wearite)
deugdelijk geschieden. D.w.z. het moet
1 gloeistroom-weerstand 50 Ohm.
niet een „soldeerseltje” zijn, dat de boel
1 gloeistroom-schakelaar (afsluiter)
zoo op het oog wat bij elkaar houdt, maar
1 potentiometer 400 Ohm
een goede electrische verbinding. Dan
2 Laagfr. transformatoren 1 : 3
zorge men er voor steeds de hoogfrequen1 veerend lampvoetje.
tie-lamp zoo gering mogelijk gloeispanning
3 vaste lampvoetjes.
te geven, dit komt de selectiviteit ten
1 vaste condensator 0.0003 m.F.
goede.
1 vaste condensator 0.0005 m.F.
De antenne moet klein zijn; een verti
1 vaste condensator 0.0002 m.F.
cale draad, die negen a tien meter naar
1 vaste condensator 0.002 m.F.
boven gaat en daar ergens — goed afge
ïsoleerd! — aan de daklijst bevestigd7 1 lekweerstand met houder 1 meg.Ohm
1 weerstand met houder 2000 Ohm
wordt — is voldoende. Zelfs op een draadje
2 rolletjes Glazite-draad.
in de huiskamer gespannen, zijn goede
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ZEEFKRING-APPARATEN
Eenvoudige hulpmiddelen, om uit den heden ten dage overbelasten aether,
sommige stations vrij van zenders, die op een naburige golflengte zenden,
te kunnen ontvangen.

M

I

EN moet zijn ont
vangtoestel leeren
„bespelen”, zooals
een musicus zijn instru
ment. Een radiotoestel is geen
kraan die men opendraait, op
dat er muziek uit stroomt, maar
een subtiel instrument, dat
minstens eenige toewijding van
den gebruiker vergt.
Het zwaartepunt van de zorgen die een
amateur aan zijn ontvangst heeft te beste
den, is in den loop der luttele jaren, die de
draadlooze oud is, aanmerkelijk verscho
ven. Aanvankelijk was het groote pro
bleem in het geheel iets te „ontvangen”.
Daarom moest vooral de antenne prima
zijn en heel hoog, opdat haar opvangend
vermogen — dat toeneemt ongeveer met
het kwadraat van de effectieve hoogte —
zoo groot mogelijk zou zijn. En dan nog
moest het in de kamer heel stil zijn, wilde
de amateur — wanneer hij zijn antenne
had afgestemd met kolossale schuifspoelen — ook maar iets in de hoofdtelefoon
hooren van de schaarsche telegrafie-signaaltjes die den aether doorkruisten.
Na de toepassing van het lamprelais,
waardoor deze zwakke signalen, tot practisch iedere gewenschte sterkte konden
42

worden opgevoerd, schoof het
verlangen van den amateur
om „harde” ontvangst (men
sprak onder broeders zelfs van
„kei-” harde ontvangst!) te
verkrijgen meer op naar den
wensch om vooral „zuivere”
ontvangst te verkrijgen. Dit
verlangen werd bevorderd door
de experimenteele telefoniestations, die geluiden — muziek en
voordracht — in den wereld-aether straal
den, welke ten slotte meer boeiden ,dan
de eentonige telegrafie-piepertjes en -fluit
jes, waarmede de eerste luisteraars al zoo
dol-gelukkig waren.
Maar hand over hand nam — bij hun
verbetering — ook het aantal telefoniezenders toe. Ieder land wilde er een heb
ben en de groote staten zelfs vele, zoodat
men ten slotte golflengten te kort kwam
en het riskeerde voor nieuwe stations een
electrische trillingssnelheid te kiezen, die
vlak in de buurt kwam van andere zen
ders. En hierdoor ten slotte werd de volle
aandacht van den radio-amateur geleid
naar het selectiviteitsprobleem. Naar de
mogelijkheid dus, om uit dien zoo over
vollen aether, juist dat station op te pik
ken, dat hij wenschte, zonder dat zwak
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of luider er een of meer andere stations
doorheen klonken.
En dit probleem is voor den hedendaagschen radio-beoefenaar, die zijn toe
stel serieus wenscht te „bespelen”, bij
uitstek het actueele.
Tot voor kort gold deze moeilijkheid
voor den Nederlandschen amateur uit
sluitend bij het afstemmen op de kortere
telefonielengten, zoo tusschen de 600 en
300 Meter, waarop de meeste buitenlandstations werken. ï)e lange golven, waarop
b.v. Hilversum, Daventry en Radio-Paris
werkten, waren nog vrij, al begonnen en
kele minder bekende buitenlandsche sta
tions in Rusland, Polen, België, Dene
marken en Noorwegen, wel min of meer
storend de ontvangst te beïnvloeden.
Op dit moment evenwel is, vooral door
de inwerkingstelling van den Huizer zen
der, het selectiviteitsvraagstuk voor Ne
derland bepaald dringend geworden.
Nu kan men — omgekeerd redeneerend
— wel zeggen, dat onze toestellen niet
selectief genoeg zijn en dat is, in algemeenen zin, ook wel juist, maar er is een grens
aan alle selectie-mogelijkheden. Het storings-euvel zal voornamelijk door inter
nationale samenwerking bij de zenders
zelf moeten worden opgeheven en daarom
wordt allerwege met spanning uitgezien
naar de resultaten van de verschillende
internationale conferenties (Washington,
Genève), die op dezen chaos orde hebben
te stellen. In ieder geval, uitsluitend door
verbetering van onze toestellen, is het
kwaad niet volledig te verhelpen; wel
aanmerkelijk te verminderen.
Om de selectiviteit van onze afstemmiddelen te verhoogen, kan gebruik geHulstijn, Bouw zelf 5

maakt worden van z.g. zeefkringen. Er
bestaan vele constructies op dat gebied,
eenvoudige en gecompliceerde, maar zij
komen alle ongeveer op hetzelfde neer:
de ongewenschte golflengten langs den
kortsten weg naar aarde transporteeren,
of in een gesloten trillingskring „smoren”
en de verlangde golflengte den weg vrij
maken naar het toestel. Of, anders ge
zegd: den weerstand van den ontvangstkring zoo hoog mogelijk opvoeren, zoodat
het allen frequenties, welke niet met dien
van onzen antennekring overeenstemmen,
onmogelijk wordt gemaakt, daarin wissel
spanningen te induceeren.
Een der eenvoudigste zeefkringen wordt
aangegeven in schema I. Dit toestelletje
bevat een volledig afstembaren electrischen trillingskring: een spoel naar keuze
en een condensator. Langs dezen trillings
kring is het nu de bedoeling het onge
wenschte en storende station naar aarde
af te leiden. Daarvoor moet het dus pre
cies op die lengte afgestemd zijn. Men
make het zich niet te moeilijk. De een
voudigste manier om dezen zeefkring te
hanteeren is de volgende. Eerst stemt men
het ontvangtoestel af op het verlangde
station. Daarna schakelt men den zeef
kring in en draait net zoo lang aan den
condensatorknop, tot het storende sta
tion verdwijnt, althans zoo zacht moge
lijk doorkomt. Lukt het niet, dan pro
beert men het met een andere spoel. Sche /
ma II stelt een meer gecompliceerden
zeefkring voor, waarmede men op twee
wijzen te werk kan gaan. Wanneer men
den schakelaar zoo zet, dat A. en B. ver
bonden zijn, dan heeft men dus te doen
met een spoel, welke in den antennekring
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Links: Dubbele zeefkring, zooals hij er volledig gemonteerd uitziet, benevens de werkteekening
Rechts: Eenvoudige zeefkring, montage en werkteekening.
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ZEEFKR1NGEN. Apparaatjes waarmede de selectiviteit van den ontvanger verhoogd kan worden.
Zooals de foto duidelijk laat zien, is de schakeling daarvan wel zeer eenvoudig en eischt maar
iveinig materiaal.
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ZEEFKRING-APPARATEN
is opgenomen en waarop een tweede spoel beslag. De kosten er van bedragen drie
inductief gekoppeld is.
a vier gulden, buiten den condensator,
Deze tweede spoel is opgenomen in een, deze kan desnoods zonder „fijnregeling”
door een condensator afstembaren, in- genomen worden.
zich-zelf-gesloten trillingskring. In dezen
Men moet zich er op voorbereiden, met
afzonderlijken trillingskring is het nu de een zeefkring niet dadelijk de gewenschte
bedoeling, langs inductieven weg het sto resultaten te bereiken. Daarvoor is ge
rende station op te nemen en te ,,smoren”. duldig probeeren noodzakelijk. Maar ze
Zuiver physisch gesproken gaat het wel ker is het, dat — al kan ook de zeefkring
eenigszins anders toe, maar practisch is het storingseuvel niet volkomen keeren
deze voorstelling van zaken voor den leek — men toch belangrijke verbetering van
de bruikbaarste. Verbindt men, door den de ontvangst zal verkrijgen.
enkelpoligen schakelaar om te zetten, A
met C, dan werkt deze zeefkring onge
Lijst der benoodigde onderdeelen.
veer als schema I, met dit verschil, dat de
Voor zeefkring I:
eerste spoel — die nu> niet in den antennei
plaatje eboniet 15 x 18 c.M.
kring is opgenomen — thans dienst doet
1 grondplankje 15 x 12 c.M.
als inductieve bemiddelaar tusschen zeef
1 condensator 500 c.M.
kring en ontvangtoestel. N
4 aansluitklemmen.
Voor beide zeefkringen geldt het advies,
2 stekerbusjes.
dat men er mede „aan het werk” moet
2 hoeksteuntjes.
gaan. Men moet de benoodigde spoelen
4 montageboutjes.
zoo’n beetje taxeeren en dan maar pro4 houtschroefjes.
beeren wat de resultaten zijn. In den regel
1 rolletje Glazite-draad.
zal de spoel op den zeefkring ongeveer de
grootte benaderen van die in den primaiVoor zeefkring II:
ren kring van het ontvangapparaat, om
Hetzelfde als voor I benevens:
dat het storende station — dat men weg
1 enkelpolige omschakelaar.
wil werken — natuurlijk op een zeer
2
verstelbare spoelhouders.
nabije golflengte werkt.
terwijl
het ebonieten frontplaatje iets grooHet bouwen van een zeefkring is zeer
eenvoudig en neemt maar weinig tijd in ter genomen moet worden: 20 X 15 c.M.
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PRINCIPE-SCHEMA voor beide zeefkringen.
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Een radio-apparaat, waarmede de stations gehoord kunnen worden, welke
zenden op de ultra-korte golflengten, d.w.z. beneden de honderd meter.
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LIJKENS de laatste
dus geenszins verkwist zal zijn.
berichten van Aneta,
Trouwens, het behoeft geen
is Indië druk bezig
betoog, dat men hier in Neder
ook zijnerzijds op de korte
land, waar tegenwoordig haast
golf verbinding met het moe
geen familie meer is, die geen
derland te verkrijgen. Zeer
bloedverwant in de Oost heeft,
DE STEM
of althans een heel goeden
goede resultaten zijn daarmede
DER WAERELO
al bereikt en de tijd komt zeer
vriend, in gedachten vaak —
nabij, waarin we geregeld naar
in het voor velen alleen uit
brieven en andere lectuur bede uitzendingen van Batavia
Insulinde toeft. Een omroepof Bandoeng — of waar elders de defini kende
tieve omroepzender zal komen te staan — zender, die allerlei wetenswaardigs uit
tropisch Nederland zou verspreiden, maar
kunnen luisteren.
Wil een omroep goed slagen, dan moet ook en vooral uitvoerig „society-news”.
hij bij zijn aanvankelijke experimenten moet slagen.
Met onze gewone ontvangtoestellen,
kunnen rekenen op de medewerking van
veel luisteraars. Hoe meer rapporten er die er op berekend zijn, om afgestemd te
binnenkomen, waarin gegevens staan over kunnen worden op de golflengten tusde kwaliteit en de sterkte der ontvangen schen de 200 en 3000 M., is het in verre
muziek, hoe juister het statistisch gemid weg de meeste gevallen onmogelijk, de
delde wordt, waarop de ingenieurs van den kortegolf-uitzendingen beneden de 100
zender zich kunnen baseeren. We hebben M. op te vangen. Bij het overbruggen
het dus goeddeels in eigen handen of de van deze kolossale afstanden is men op
omroep er eer of later komt. Ten slotte deze ultra-korte golflengten aangewe
nog, zal een stroom van ontvangstbe- zen.
Met de langere trillings-frequenties
richten den betrokken autoriteiten kun
zoo zij in het geheel al zoover
nen bewijzen, dat voor een Indische om
gaan veel en veel
roep, hier te lande inderdaad veel belang doordringen
stelling bestaat en dat de electrische grootere electrische energieën gepaard,
energie, die zij daar in den aether slingeren, waardoor de „long-distance broadcasting”
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De afbeeldingen van het korU-golf toestel, zooals het er uit zal zien na de montage, spreken voor zich
zelf. De bodemplank moet extra dik genomen worden, anders kunnen er de strookjes eboniet niet stevig
genoeg tegen bevestigd worden (3 schroefjes!) Een kortegolf toestel heeft echt het karakter van een
experimenteer-apparaat. Men ziet het dus gewoonlijk niet in een mooi kastje, maar laat het open en bloot
staan. Dit heeft het voordeel, dat men overal gemakkelijk bij kan komen. Evenwel niets belet een erg
„iordelijk” amateur {zijn er wel dezulken?) om ook deze montage m een salonmeubel op te sluiten.
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Montage van het kortegolf-apparaat.
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een dure geschiedenis zou worden, zonder
veel nuttig effect. Ten slotte zijn de normale golflengte-banden door den Europeeschen omroep — zooals ieder luisteraar
weet en betreurt — zóó dicht bezet, dat
een nieuw krachtstation, om heelemaal
Indië te beschreeuwen, daartusschen een
voudig geen plaats zou kunnen vinden.
Er zijn sporadisch hier en daar gewone
ontvangtoestellen, die toevallig zoo gebouwd werden, dat men er eenvoudig
door er z.g. kortegolfspoelen op te zetten
en den condensator op nul te draaien, in
de nabijheid van een krachtigen kortegolfzender, de uitgezonden programma’s
mee kon opvangen. Dit is b.v. tijdens de
eerste experimenten van den Philips’ kortegolfzender, in de omgeving van Eindhoven geconstateerd. Ook nu zal het wellicht voor de — overigens zoo geplaagde
— bewoners van het Gooi bij uitzondering
mogelijk blijken, door middel van hun
gewone toestel, mits voorzien van kortegolfspoelen, den nieuwen experimenteelen
zender op Indië, die zijn werkzaamheden
weer begonnen is, te hooren. Tenzij ze
toevallig in de z.g. „dead-spot” zitten,
dat is de kring rondom den zender, waar
de aethertrillingen alléén in de bovenste
luchtlagen passeeren (weerkaatsing tegen
de Heavyside-laag) en dus onze kleine,
aardsche antennes onberoerd laten. Op
die plaatsen zal men dus datzelfde station
ook niet met een specialen kortegolf-ontvanger kunnen hooren.
Voor een bedrag van 40 a 50 gulden kan
men zich naast zijn gewone ontvangtoestel, met weinig moeite een goeden kortegolf-ontvanger bouwen. Zoo’n toestel stelt
enkele heel speciale eischen en moet —

wanneer het naar de regelen der kunst is
gebouwd — met geduld en toewijding
worden gehanteerd. Het instellen ervan
kost b.v. veel meer moeite, dan van een
gewoon ontvangtoestel,
Vaak is het juiste afstempunt zóó kri
tisch, dat een heel geringe verschuiving
van den condensator, ons uit de afstemming brengt. Men moet dus condensatoren kiezen met een zeer gevoelige fijnregeling, d.w.z. met een zeer groote vertraging in de overbrenging en vooral zon
der .,doode gang". Doode gang noemt
men het verschijnsel, dat vele condensatoren vertoonen en dat overigens ook niet
zoo heel nadeelig is, waarbij de knop iets
heen en weer gedraaid kan worden, alvorens de condensatorplaten meegenomen
worden. De knop van den condensator
wijst dus al een stand aan, die b.v. een
graad verschilt van den vorigen, zonder
da* deze capaciteits-verandering door de
platen van den condensator ook werkelijk
is bereikt,
Verder moeten alle capaciteits-verliezen, door onprachtische schakelingen voorkomen worden en de verbindingen dus
zoo kort mogelijk gehouden worden,
Het bijgaande schema voldoet aan al
deze eischen. De frontplaat bestaat uit
vijf afzonderlijke strooken eboniet, die
van elkander gescheiden tegen de bodemplank worden vastgeschroefd. Deze maatregel is in de praktijk zeer doeltreffend
gebleken, om z.g. electrische „lek”-verschijnselen, welke nogal eens plaats hebben langs het gepolijste ebonieten oppervlak, te voorkomen. Het schema onderscheidt zich overigens van het hiervoor
door ons gegeven 2-lamps schema, door
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een afstembare terugkoppeling. Daardoor
is de koppeling van de terugkoppelspoel
minder critisch. Men regelt dat bij met
den condensator, die er in serie mee is
geschakeld. Voor alle zekerheid is in dezen
kring ook nog een vast condensatortje
opgenomen, om catastrophes te voorko
men, wanneer onverhoopt de platen van
den draaibaren condensator eens sluiting
mochten maken. Want, zooals men op het
principe-schema goed kan zien, deze kring
verbindt eigenlijk de -fanode — via pri
maire wikkeling van den L.F.-transformator, smoorspoel, terugkoppelspoel, con
densatoren — met de — accu! Bij sluiting
in den draaibaren condensator zou ons
dit dus het leven kosten aan beide
lampen.
Overigens wijst de teekening en het
schema gemakkelijk den weg. Alleen dit
nog: in den plaatkring van den detector
is een smoorspoel opgenomen. Deze moet
zeer klein zijn. Men kan hem het best ver
vaardigen, door circa 40 a 50 wikkelingen
goed geïsoleerden draad, om een cartonnen kokertje met een diameter van onge
veer 2,5 c.M. te wikkelen.
Vermoedelijk zal geen plaatstroomapparaat gebruikt kunnen worden; in de
meeste gevallen zal bij het luisteren op

RADIO-TOESTEL
deze ultra-korte golven, het brommen van
de wisselstroom-frequentie hinderlijk domineeren. Men zal dus den zekersten weg
bewandelen, wannneer men onmiddellijk
tot een gelijkstroombron (anode-batterij
of anode-accubatterij)zijn toevlucht neemt.
Bij onze proefnemingen hebben wij
uitstekende resultaten gekregen met twee
Philipslampen A 415 en met twee Telefunkenlampen R.E. 074; ook andere goede
radio-lampen zijn te gebruiken.
Ten slotte zij er nog op gewezen, dat
men niet een te lange antenne gebruikt.
(Zie daarvoor de voorgaande hoofdstuk
ken).
De instelling van den potentio-regelaar
is zeer critisch, dezen moet men dus met
eenig geduld, net zoolang zoekend draaien,
tot het signaal het luidst doorkomt. De
bodemplank moet goed droog zijn, alle
onderdeden „lowloss” en het eboniet pri
ma en mat.
Behalve de proefzendingen van en naar
Indië door P.T.T. en Philips, is des avonds
en vooral des nachts genoeg op de korte
golf uit Europa, Australië en Amerika te
hooren. Het is werkelijk een nieuwe radioemotie, wanneer men voor het eerst b.v.
een Amerikaansch station duidelijk hoort
doorkomen.
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Onderdeelen voor het korte golf-ontvangtoestel.
1
2
3
1
2

bodemplank]'e 20 x 37 c.M.
strookjes stevig eboniet 13 x 14 c.M.
strookjes stevig eboniet 2,5 x 14 cM.
strookje stevig eboniet 6 x 13 c.M.
condensatoren (variabel en voorzien
v. uitstekende fijnregeling 250 c.M.
2 spoelhouders met hefboom.
1 vaste spoelhouder.
6 stekerbusjes.

v

36
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

houtschroefjes.
veerende lampvoet.
vaste lampvoet.
potentio-regelaar (-meter) 400 Ohm.
gloeidraadweerstad 30 Ohm.
spoelhouder voor opbouw.
vaste condensator 200 c.M.
vaste condensator 1000 c.M.
vaste condensator 2000 c.M.
lekweerstand met voet 3 Meg-Ohm.
rol glazite-draad.
transformator L. F. 1 op 3.
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PRINCIPE-SCHEMA van het korte-golf ontvangtoestel.
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WENKEN VOOR DE PRAKTIJK
Men twijfele niet aan zichzelf, noch aan het schema, wanneer alles niet dadelijk
naar wensch gaat. — Alles dient „geleerd” te worden.

z

IJ die aan de hand
van de gegevens, welke
deze verzamelde op
stellen verstrekken, aan het
werk getogen zijn — want
dit is tenslotte de bedoeling
van dit boekje — zullen ge
merkt hebben, dat het zelfbouwen van een ontvangtoe
stel geweldig meevalt. Het is
heelemaal geen heksentoer.
Natuurlijk zijn er tal van vragen gerezen
en niet altijd is men er heelemaal op eigen
krachten gekomen, maar tenslotte — en
daar was het toch om begonnen — hoorde
men toch de eerste muziek uit de hoofd
telefoon, of uit den luidspreker. En het
gevoel van zelfvoldoening, dat men smaak
te toen eindelijk na alle geknutsel, ook
werkelijk resultaten bereikt werden, was
de schoonste belooning voor alle moeite
en geduld.
x
Maar, wanneer men het toestel zonder
ongelukken in elkaar gezet heeft en het is
aangesloten op de antenne- en aardleiding
alsmede op de benoodigde stroombronnen,
dan is men er nog niet. Neen, dan moet
men het leeren „bespelen” (zooals wij in
ons hoofdstuk over de zeefkringen om
standig uiteenzetten). En'dat bespelen van
56

ons ontvangtoestel eischt eenige
oefening.
Wanneer men zich zoo maar
pardoes in den aetherchaos der
middelbare golflengten stort,
dus stations probeert te ont
vangen, die op golflengten
werken, b.v. zoo tusschen de
300 en 400 meter, dan valt het
ontvangen, d. w. z. het zuiver
en storing-vrij isoleeren van het begeerde
station, aanvankelijk allerminst mee. Het
is een helsche cacaphonie van geluiden, die
men in de hoofdtelefoon hoort of aan den
luidspreker ontlokt. En wanneer het niet
gauw lukt, daaruit iets genietbaars vrij te
maken, dan is de ongeduldige amateur al
spoedig geneigd, om zijn toestel de schuld
te geven, zooals een slecht billarter nog al
eens pleegt te mopperen op de queue.
Men zij met dit gemopper niet te voor
barig, dat is onverstandig en___gevaar
lijk. Onverstandig omdat men weet, dat
alles nu eenmaal „geleerd” moet worden
en gevaarlijk, omdat men in dien onte
vreden toestand maar al te gauw ten prooi
valt aan heden, die deze stemming — vaak
met heel egoïstische oogmerken — gaarne
aanwakkeren.
Voor alles verlieze men dus het vertrou-
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wen niet in zijn zelfgemaakt toestel. Wan
neer het nauwkeurig geconstrueerd is
volgens een der schema's uit dit boekje,
is het zeker nimmer slechter dan welk
ander, zelfs kant en klaar gekocht toestel
van hetzelfde genre.
In dit verband zij het ons nog even ver
gund een woord van lof te brengen aan den
ervaren constructeur dezer schema’s, den
heer P. Geervliet J r., lid van het
Hoofdbestuur van den Nederlandschen
Bond van Radiohandelaren en lid der
Technische Commissie van dien Bond.
Ieder toestel, dat wij hier beschreven,
is door hem eigenhandig geconstrueerd en
daarna geruimen tijd practisch gebruikt.
Eerst nadat, zoowel den constructeur als
den schrijver gebleken was, dat ieder
toestel aan den hoogsten eenvoud ook de
beste eigenschappen paarde, werd het
schema en de werkteekening hiernaar
ontworpen. Met het oog op eventueele
„voorlichters” van een bepaald type, die
men helaas in de draadlooze wereld evenzeer aantreft als overal elders, zij hierop
met nadruk gewezen.
Zooals wij in ons tweede hoofdstuk op
eenvoudige wijze getracht hebben uiteen
te zetten, wordt de ontvangst-kring afge
stemd door middel van een spoel en een
condensator. Wij laten hierna een lijstje
volgen van de honingraat-spoelen-combinaties, waarmede wijzelf de beste resul
taten hadden. De cijfers zijn de gebruike
lijke, d. w. z. zij die het aantal draadwindingen aangeven:
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Voor het éénlamps-toestel.
(alsmede dat met i lamp laagfr. versterking)
kortegolflengte

50 — 75 — 25
75 — !oo — 35

middelbare
golflengte

100 — 150 —
150 — 200 —

50
50

lange
golflengte

150 — 200 —
150 — 250 —

50
50

langste
golflengte

200 — 300 —

75

Voor het tweelamps-toestel.
(Met 1 lamp hoogfrequentie-versteriring)
___________________________________
korte
golflengte

35— 50— 75 — 25
50— 75 — 100—35

middelbare
golflengte

100— 50 —150—35
150— 75 — 200—35

lange
golflengte

200— 75 — 250 — 50
250— 75—300 — 50

langste
langste
golflengte

300 —100 — 400 — 75

i
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Voor het drielamps-toestel.

korte
golflengte

50 — 75 — 25
75 — 100 — 25

middelbare
golflengte

100 — 150 — 35
150 — 200 — 35

R A D I O - T O E S T E L
Voor het éénlamps-toestel.

Philips
Telefunken
Radio Micro

A415
R E 144
R 36 D

Voor het tweelamps-toestel.
lange
golflengte

langste
golflengte

200 — 250 — 35
250 — 300 — 35

250 — 400 — 50

Detector

H. F.
Philips
Telefunken
Radio Micro

A 409
R E 144
R 36

A 415
R E 144
R 36 D

Voor het drielamps-toestel.
Men ziet hieruit, dat vooral bij het drie
lamps-toestel de middelste spoel vrij groot
gekozen dient te worden.
Wat de lampenkeuze betreft, ook hierin
is men volkomen vrij. Omdat wij en ook
onze Nederlandsche lezers vermoedelijk,
terecht trotsch zijn op de radio-industrie
van eigen bodem, hebben wij in de lampen
combinaties bij voorkeur Philips-lampen
gebruikt. Niettemin zijn ook andere com
binaties zeer wel bruikbaar.
Wij laten hierna de samenstellingen vol
gen met lampen der drie bekendste fabricaten, welke in ons land in den handel zijn:
58

H. F.

Det.

L. F.

A 442
A 415
B 443
Philips
— RE 144 v —
Telefunken
Radio Micro
—
R 36 D —

Voor het vierlamps-toestel.
H.F.

Det.

L.F.

Eindl.

Philips
A 442 A 425 A 415 B403
— RE 144 RE154 RE504
Telefunken
—
R 36 D R 36 R 41
Radio Micro

'i

-
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Voor de tweelamps versterker.
L. F.
Philips
Tdefunken
Radio Micro

A415
RE 154
R 36

Eindlamp
B403
RE 504
R 41

Ook alle andere onderdeden kunnen
desgewenscht van ieder, mits voor het
doel geschikt, fabrikaat zijn. Men late zich
op dit punt voorlichten door een bona fide
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handelaar. Prijsverschillen spelen hierin
natuurlijk een groote rol. Terwijl zeker,
op dit gebied, de duurste onderdeden lang
niet altijd de beste zijn.

En hiermede leggen wij tenslotte, deze
— uiteraard vluchtige — handleiding in
handen van den lezer. Mocht zij hem
sterken in het voornemen, zelf de proef
eens te wagen en een toestd te bouwen,
dan heeft zij haar doel bereikt. Leeren kan
zij u niets. Daartoe is uitsluitend het „zelfdoen" in staat.
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ET is snel gegaan met
de radio. Wij kunnen
ons nu al bezwaarlijk
meer voorstellen, dat nauwe
lijks vijf jaar geleden van dat
alles nog maar een schuchter
beginnetje gelegd werd.
In het eerste hoofdstuk van
dit boekje hebben wij zoo heel
terloops geprobeerd, de psycho
logische oorzaken te noemen, die deze
snelle wereld-verovering, door een absoluut
nieuwe techniek, hebben bevorderd.
Het is maar een gissen, een tasten in het
vage. Het „waarom” der dingen, en ook
der evolutionnaire bewegingen, blijft voor
ons een dicht-gesluierd mysterie.
Maar één ding is zeker: dat de radio zoo
snel geworden is, tot dat grootsche cultuurmiddel, vast-verankerd met duizende fijne,
sterke vezels in onze samenleving, moeten
wij zonder twijfel in groote mate toeschrij
ven aan de mannen, die geestdriftig de
taak der „verveelvuldiging” der „vergemeenzaming” op zich namen.
Een enkel gelukt laboratorium-experiment is geen cultuur-steen in den correcten
zin, zooals een langoureus boudoir-gedicht
geen Marseillaise is. Neen, de samenleving
moet het geheel in zich opnemen en naar
60
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haar beeld vormen. Daarvoor
zijn naast de geduldige laboratorium-zoekers, energieke in
genieurs en industrieelen noodig; naast de wetenschappelijke
sonnetten-snijders, gespierde
volks-zangers.
Zoo is de heer A. F. Philips,
in ons land de energieke indu
strieel geweest, die de brooze,
wetenschappelijke visie van den labo
rant projecteerde op de tastbare, dagelijksche werkelijkheid. De man die de radio,
dank zij zijn verziende blik, zijn doorzet
tingsvermogen en zijn vast vertrouwen in
haar perspectieven, letterlijk „tot de
massa” bracht. De man, die het massaprodukt in den letterlijken zin creëerde.
Het doctoraat honoris causa, dat de
academische senaat der Rotterdamsche
Handels-hoogeschool hem heeft verleend,
is het bewijs, dat zijn groote werk bewon
dering afdwingt.
Lang voordat Philips zijn eerste trioden
fabriceerde, was daar de journalist J.
Corver die in klare en eenvoudige taal
vertelde van.de radio en haartechnischwetenschappeMj ke grondslagen. Zij n oeuvre
is uitgebreid ep wast nog immer, en steeds
nog zijn deze boekjes de moeite der studie
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ONZE DRIE
PIONIERS
Corver leerde
Philips produceerde
Vogt propageerde

>

J. CORVER
NESTOR DER
NEDERLANDSCHE
RADIO-PUBLICISTEN

A. F. PHILIPS
DIRECTEUR DER
N. V. PHILIPS-RADIO

WILLEM VOGT ONZE OMROEPER
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overwaard. Hetgeen een onderscheiding op
zichzelf is. Want niets is er hachelijker dan
het schrijven over de radio-techniek, die in
duizelingwekkende zelfvernieuwing, het
jongste boek al weer met veroudering bedreigt. De gewetensvolle en gedegen wijze,
waarop de nestor der Nederlandsche radiopublicisten, zijn moeilijke taak opvatte en
handhaaft, geeft er een kern van blijvende
waarde aan.
Tenslotte Willem Vogt, de Hilversumsche omroeper, redacteur van de Radiobode, auteur van verschillende radio-éénen meer.acters, de regisseur, de conférencier,

PIONIERS
de ziel van den Algemeenen Omroep, en
helaas... vaak de man die de klappen krijgt
in ons landje, waar lichtgeraaktheid op
zekere gebieden het „nationale humeur"
kenmerkt,
Niettegenstaande dat alles erkennen
vriend en tegenstander, door hem te bewonderen en door hem na te volgen, Vogt's
groote verdienste voor den omroep.
Het kan een goed mensch tot voldoening
strekken, wanneer zijn felste vijanden hem
niets slechters toedichten, dan dat hij
zoekt wat de menschheid samenbindt en
verafschuwt wat haar verdeelt!

INHOUDSOPGAVE
WONDEREN VAN DEZEN TIJD
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Bij de uitgevers van dit boek zijn voorts o.m. verschenen:

De Luistervink en zijn Ontvang-toestel
Practische wenken bij het koopen, de bediening en het onderhoud van
een radio-ontvang-inrichting
«fes

door CH. A. TAKES
Met 27 foto’s en 17 teekeningen.
Prijs f 1.75
Hoofdstuk I. Algemeene gegevens, hoofdzakelijk voor hen, die „er nog over denken” een
radio-toestel aan te schaffen. Hoofdstuk II. Plaatsing, onderhoud en gebruik van de voor
naamste onderdeden eener ontvang-installatie. Hoodstuk III. De afstemming. Verschillende
wetenswaardigheden.

5.-

Storingen bij Radio-Ontvangst
Haar voornaamste oorzaken en hoe men deze met eenvoudige hulpmiddelen zelf
kan opsporen en wegnemen

door CH. A. TAKES
Met 22 afbeeldingen.
Prijs 95 cent.
Derde, herziene druk.
Hoofdstuk I. Wenken bij het koopen en het gebruiken van Radio-toestellen, -lampen en
andere onderdeden. Hoofdstuk II. Het practische onderzoek naar fouten. Hoofdstuk III.
Storingsverschijnselen, -oorzaken en -recepten. Hoofdstuk IV. Aanwijzingen voor goede
kortegolf-ontvangst, Hulpapparaten.

t.
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Hoe werkt toch zoo’n Radio-Toestel?

&

>

Voor iedereen begrijpelijk gemaakt hoe wij „zoo maar uit de lucht” radio-muziek kunnen
opvangen; hoe een ontvangtoestel werkt en waarvoor de verschillende onderdeden dienen

1

door CH. A. TAKES
Met 34 afbeeldingen.
Prijs 95 cent.
Vijfde herziene druk.
INHPUD: Hoofdstuk I. Voor hen, die niet het minste begrip hebben van de werking van
electrische toestellen. II. Voor hen, die een radiotoestel wel eens van buiten bekeken hebben.
III. Voor hen, die zoo’n toestel ook aan den binnenkant zagen. IV. Wat iedere luisteraar
van de werking van zijn ontvangtoestel dient te weten.
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Hoe maak ik een gelijkrichter om zelf accu’s te kunnen laden?
DOOR Ir. W. HARMSEN E.I.

Tweede, herziene druk met 23 af beddingen.

Prijs 75 cent.

Op bevattelijke wijze leert dit boekje hoe men met eenvoudige hulpmiddelen zelf een gelijkrichter kan maken.

fer;

Hoe maak ik m'n eigen Radio-Ontvangtoestel ?
DOOR F. X. M. SCHIPHORST
4de, geheel omgewerkte druk door Ir. W. HARMSEN E. I. Met 32 afbeeldingen. Prijs 75 cent.

n-

Hoe maak ik zelf een toestel voor korte-golf ontvangst?
DOOR Ir. W. HARMSEN B.I.

Met 22 afbeeldingen.

Prijs 75 cent.

De Accu voor Radio-Amateurs
DOOR Ir. G. A. TEN HOOPEN

-•7

Met 40 afbeeldingen.

Prijs 75 cent.

In dit boekje worden uitvoerig behandeld de werking en eigenschappen van accu’s, alsmede onderhoud en behandeling.

7. .

Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en bij de Uitgevers.
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SLOT
RADIO-ONDERDEELEN

SUCCES
bij het bouwen van Uw Radio-toestel is alleen naogelijk
wanneer U eerste klas onderdeden gebruikt. De PILOT
radio-onderdeelen als afstemcondensatoren, fijnregelschalen, rooster- en telefoon-condensatoren, lekweerstanden e.d., de LEWCOS spoelen, Glazite montage
draad en UTILITY fijnregelschalen, hebben door de
zeer groote vraag die wij naar deze artikelen hebben, wel
zeer duidelijk hun zeer goede eigenschappen bewezen.
Ook de beoordeelingen van deze artikelen in alle Radio
bladen luidden steeds onverdeeld gunstig.
Bouwt dus Uw Radio-toestel, volgens
één der schema’s in dit boek, uit
sluitend met PILOT en LEWCOS
onderdeelen en monteert het met

origineel GLAZITE.
Levering uitsluitend via den handel.
VRAAGT ONZE GRATIS PRIJSCOURANT.

N.V. NYKERK’S RADIO
LEIDSCHEGRACHT 96

AMSTERDAM. C.

ONDERDEELEN
MET EEN EIGEN CACHET
verkenen aan Uwe zelfgebouwde toestellen den
stempel van degelijkheid en verzekeren er de goede
werking van.
Verstandige amateurs kiezen niet naar prijs, doch
alleen naar kwaliteit en daarom
valt die keuze meestal op

BALTIC

Verkrijgbaar bij alle soliede Radiohandelaars.
^Inlichtingen verstrekt steeds met genoegen

HOOFDAGENTSCHAP BALTIC
DEN HAAG
NOORDEINDE 188.
TEL. 14184.
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ONOVERTROFFEN
Type „Sphinx” f 165. — \ '|
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/ X

„ „Universal” f 80.— >|
„

>> >> SansPareil”f
(leerbc kleed)
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„Mascot” f 52.50)|
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Alleenvertegenwoordiger voor
Holland en Koloniën:

T. B. HOOGHOUDT,
Spuistraat 71

—

AMSTERDAM

Telefoon 41166.

TELEFUNKEN
TELE
FUN
KEN

Laat ons voor Uw
radiolampen zorgen!
Vraagt gratis toezending nieuwste lampenbrochure wet schema s aan:

TELEFUNKEN
HUYGENSPARK 38-39

DEN HAAG.

