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Van componist tot luisteraar.
Het per radio overbrengen van muziek van componist
tot den luisteraar geschiedt in tien belangrijke stappen,
weergegeven in de op de achterstaande pagina afgedruktc
teekening.
De opera — Lohengrin — in het brein van Wagner
gecreëerd, wordt allereerst in musicale symbolen overgebracht. De derde trap toont het orkest dat in de
klankzaal van het omroepstation de opera ten gehoore
brengt. Door de in de klankzaal opgestelde microfoon (4)
wofdt nu de muziek in electrische trillingen omgezet en
aan een versterker toegevoerd. De versterkte electrische
energie bereikt over de telefoonlijnen het zendstation,
vanwaar zij, in een dan niet meer waarneembare frequentie,
op den aether wordt overgedragen.
Als radiogolven snelt de muziek thans over afstanden
van honderden kilometers, om tenslotte door de ontvang'
antenne het huis van den luisteraar te worden binnen^
geleid. Hier passeeren de nog onhoorbare electrische
trillingen het radiotoestel, dat hen tot een lagere, hoor'
bare frequentie terugbrengt en zoodoende de muziek in
de telefoon of luidspreker reproduceert, praktisch op het
zelfde moment dat de muziek in de klankzaal wordt
gespeeld.
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Wat ia Radio?
T^\E Radio-techniek berust in principe op het opwekken
en het regelen der opeenvolging van electrische tril
lingen, welke zich in den vorm van aethergolven door de
wereldruimte voortplantcn.
Den aether dienen we ons voor te stellen als eene
onzichtbare en zeer elastische substantie, samengesteld
uit milliardcn kleine deeltjes. Wordt de evenwichtstoestand
verstoord, dan zullen enkelen dezer aether-lichaampjes
zich verplaatsen, drukken op hun beurt aangrenzende
acther-deeltjes op zij, om daarna hun oorspronkelijke
plaats weer in te nemen. Dit geschiedt met een kracht
en over een uitgestrektheid welke afhankelijk is van den
kracht der aanstooting.
Het is de taak van het zendstation den aether in be
weging te brengen en hoe grooter nu de beschikbare
kracht is, des te intensiever zal de aanstooting kunnen
plaats vinden.
In liet zendstation wordt te dien einde een wisselstroom geproduceerd, die zich uitsluitend door zijn veel
hoogere frequentie van den wisselstroom van een electriciteitsnet onderscheidt.
Men spreekt van een wisselstroom indien de electrische
stroom die door een geleider vloeit regelmatig van richting
verandert. Dit periodisch verschijnsel, dat zich met een
heen en weer slingeren van den stroom laat vergelijken,
vindt bij den wisselstroom, dien we voor verlichting, enz.
aanwenden, 50 maal per seconde plaats.
Gewoonlijk zegt men nu dat deze wisselstroom 50
perioden of wel een frequentie 50 bezit, terwijl de slinge
ring laagfrequent wordt genoemd.
De door de zendinrichting voortgebrachte wisselstroom
slingert gemiddeld eenige millioenen malen per seconde
heen en weer en wordt daarom als hoogfrequent aan
geduid.
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Voeren wij thans dezen hoogfrequenten wisselstroom
door een onderbroken geleider of een zoogenaamden
opentrillingskring Deze dient te bestaan uit een antenne
— een zich vrij in de lu^ht uitstrekkenden koperdraad —
en de aarde.

On ienne
XT

©
Zen dinsfal/afte
Clarde

fig 1
De hoogfrequente energie geraakt dan in slingering of,
zooals men dit ook wel noemt, gaat trillen, met tot
‘gevolg het ontstaan van een ringvormige golfbeweging
in den aether.
Ter verduidelijking hiervan diene de volgende analogie:
Stel dat een in rust verkeerend wateroppervlak door
een of ander voorwerp getroffen wordt. Er ontstaat dan,
uitgaande van het punt waar de aanraking met het water
plaats'vond, een concentrische golfbeweging; m.a.w. met
steeds grooter wordende kringen verspreiden de golven
zich over den waterspiegel. De waterdeeltjes stijgen en
dalen, de beweging neemt als het ware den vorm aan
van bergen en dalen. Volgen we het verloop dezer beweging verder, dan zien we dat de hoogte van den berg
en de diepte van het dal afnemen naarmate de golven
zich verder van haar oorsprong verwijderen.
De electrische golven verbreiden zich op geheel dezelfde
wijze en planten zich, onafhankelijk van hun frequentie,
9
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met een snelheid van 300.000 K.M. per seconde voort.
Laten we nu eens aannemen dat de frequentie der in
de antenne opgewekte slingering 1.000.000 bedraagt, per
seconde ontstaan dus 1.000.000 golven en daar de snel*
heid waarmede deze zich verplaatsen 300 000 K.M. is,
300.000
zal derhalve elke golf een afstand van
1.000 000
K.M. = 300 Meter hebben afgelegd alvorens de volgende
golf wordt uitgezonden.
Deze lengte noemt men de golflengte en afgaande op
deze berekening constatecren wc, dat hoe grooler de
frequentie van den wisselstroom of m.a.w. van de eleetrische trilling is, des te korter is de lengte van de golven.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat, zouden alle
zendstations te gelijk werken, het gevolg daarvan een
volslagen wantoestand moet wezen. Immers alle seinen
of gesprekken zouden door elkaar loopen en praktisch
was dan geen ontvangst mogelijk.
Gelukkig bleek dit voorkomen te kunnen worden door
de stations op verschillende golflengten te laten zenden.
Men behoeft dus niet de zendinstallatie, doch slechts
de frequentie van den voortgebrachten wisselstroom te
wijzigen.
Vergelijken we, teneinde dit nog eens te verduidelijken,
den aether bij een lange straat, de zenders met de huizen
en de golflengte met de huisnummers; uitsluitend door
de nummering is het mogelijk een bepaald huis te her
kennen
Hoe wijzigen we nu de golflengte ?
beginnen we met hier mede te deelen dat elke antenne
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een natuurlijke golflengte -bezit van ruim 4 maal de
lengte der draad.
Stel nu dat onze antenne 40 Meter lang is, we vinden
dan dat de golflengte ruim 4 X 40 = circa 160 Meter
zal bedragen.
Voor het opwekken van golven van 12.000 Meter zou
derhalve een ruim 3000 Meter lange antenne noodig
zijn! Het is echter zeer goed mogelijk de 40 Meter lange
antenne te verlengen door middel van een antenne^spoel.
Deze kan bestaan uit een aantal koperdraadwindingen.
vereenigd op een kartonnen of ebonieten koker. (Zie fig. 2).
Nemen we een dergelijke spoel op tusschen antenne
en aarde, dan blijkt dat de golflengte van 160 Meter
beduidend grooter is geworden. (Zie fig. 3a).
Men zal nu vinden dat hoe grooter de spoel, des te
grooter de sprong in golflengte zal zijn.
Om nu de golflengte naar willekeur te kunnen va^
riëeren, voorziet men zoo'n antenne-spoel van aftakkingen.
Dit laat zich evenwel niet altijd even gemakkelijk uitvoeren, zoodat naar een ander hulpmiddel werd omgezien.
Dit heeft men gevonden in den condensator.
a
b
c

ê~

Wc
c

fig 3.
Wat is een condensator? In het algemeen gesproken
een instrument dat de eigenschap bezit electrlciteit op
te hoopen. Een condensator wordt gevormd wanneer
11
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twee geleiders elkaar naderen; er ontstaat dan een zekere
capaciteit ten opzichte van elkaar. Hoe dichter nu de
beide geleiders elkaar naderen en hoe grooter de tegen
over elkander liggende oppervlakken, des te grooter zal
de capaciteit, d.i. het bevattingsvermogen, van den aldus
gevormden condensator zijn.
Waar dit verschijnsel eveneens optreedt tusschen een
geleider en de aarde, bevinden we dat de antenne in
wezen eigenlijk een condensator is. We kunnen toch de
antenne als den eene, de aarde als den anderen geleider
beschouwen.
Door nu de capaciteit van den slingerkring, dit is dus
de keten die gevormd wordt door antenne-spoel-aarde, ,
te vergrooten — dit kunnen we bewerkstelligen door
een condensator (c) parallel op de spoel te schakelen —
bereiken we de ^ewenschte vergrooting in golflengte.
(Zie fig. 3b.)
Evenzoo is het mogelijk de golflengte van de boven
bedoelde keten, die ook wel antenne-kring genoemd
wordt, met behulp van een condensator te verkleinen.
Dit effect wordt door serie-schakeling van den con
densator verkregen. (Zie fig. 3c.)
Het blijkt echter, dat ook nu nog het veranderen der
golflengte, het z.g.n. afstemmen, te grof geschiedt, dus
verre van ideaal is. Een verbeterde toestand wordt ge. schapen door de invoering van den regelbaren condensator.
/ We weten dat de capaciteit van een condensator ver
groot of verkleind wordt door den afstand, die de ge
leiders scheidt, te variëeren.
Een en ander kunnen we echter ook bereiken door
den aard van de isolecrende stof, het diélcctricum, dal
zich tusschen beide geleiders bevindt, te wijzigen.
Nog een andere manier is : vergrooting van het opper
vlak der geleiders.
Bij een variabelen condensator, dus een condensator
wiens capaciteit naar willekeur en gemakkelijk kan
worden veranderd, moet derhalve een van deze drie
factoren gemakkelijk regelbaar zijn.
De laatste methode laat zich het beste uitvoeren,
zoodat die in de praktijk het meest gevolgd wordt.
Daar de capaciteit van een condensator toeneemt met
13

RADIO TECHNIQUE lampen wateren Uw ontvangst

ALFRED LUDERT
AM ERSFOORT

miiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Gen. Agent

en Importeur

Rhein. Westfal. Sprengstoff A.G.
TROISDORF —KÖLN
TROLIT- Platen, Knoppen enz.

Badische Uhrenfabrik A.G.
FURTWAN6EN
Alle BADU F “Artikelen w.o.:
Dr. Condensatoren voor Korte Golf
Koppelaars voor alle Golflengten
Complete Bouwdoozen w.o.:
Solodyne en 4 Lamps met
ingebouwde Spoelen

MAX BRAUN, Frankfurt a. M.
Lampvoetjes en Microfix Fijn-Regelschalan

!

i
■

BARDON en PI VAL Artikelen enz.
14

i

de grootte van de samenstellende metaaloppervlakken,
kwam men tot de plaatvormige geleiders: echter bleek
toen dat condensators boven een bepaalde capaciteit een
vrij ongemakkelijken vorm zouden aannemen. Men heeft
ook dit probleem opgelost door de groote platen door.
een aantal kleinere halfcirkelvormige platen te vervangen

m.

rrtnnr
Fig. 4.

De samenstelling laat zich in fig. 4 onmiddcllijk be
grijpen. Door draaiing van den knop brengt men de
„losse" platen, die gedragen worden door een metalen
as. meer of minder tegenover de „vaste" platen, en waar
de capaciteit in hoofdzaak bepaald wordt door de
grootte van de elkaar bedekkende metaal-oppervlakken,
• moet dit een zeer geleidelijke toe- of afname der capaci
teit tot resultaat hebben.
Het dielectricum bestaat bij regelbare condensators
gewoonlijk uit lucht, daarentegen wordt bij de nietvariabele of vaste condensators de ruimte tusschen de
platen meestal ingenomen door mica. Tot zoover de
wijze van afstemming.
A

B

mm
p'-vve.

Fig. 5.
A gedempte en B ongedempte slingering.
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Bij de radiotechniek maakt men gebruik van twee
soorten golven n.1. van gedempte en ongedempte
golven.
Het onderscheid tusschen beide soorten golven be
staat hierin, dat in het eerste geval de door den zendei
geproduceerde slingering van afnemenden aard is (zie
fig. 5) terwijl daarentegen in het tweede geval de uitslag
van de slingering, de amplitude, voortdurend even
groot blijft.
De moderne zenders maken zonder uitzondering van
ongedempte golven gebruik, ook al daar telefonie- en
muziekoverdracht slechts met behulp vap ongedempte
trillingen mogelijk is.
Voor het overbrengen van telegrafische seinen is het
noodig de opeenvolging van de trillingen volgens een
te voren afgesproken methode — de morse-code — te
regelen. De afgebroken opeenvolging vestigt den indruk
alsof de zender nu eens kort dan weer even langer in
bedrijf wordt gesteld, hetgeen praktisch ook eigenlijk het
geval is.
In den ontvanger zal men deze korte en langere seinperioden waarnemen als punten en strepen.
Voor het overbrengen van telefonie en muziek volgt
men een geheel afwijkenden weg.
Het is dan noodig dat we gebruik maken van een
microfoon. Dit instrument bestaat in zijn eenvoudigsten
vorm uit een dun plaatje geleidend kool, de trilplaat
genaamd, waartegen een aantal fijne koolkorreltjes rusten.
Wordt de microfoon aangesloten op een stroomkring
en voor het instrument gesproken, dan zullen de opge
wekte luchttrillingen het trilplaat je doen vibreeren. Het
koolplaatje zal dus meer of minder innig contact maken
met de koolkorrels, we krijgen derhalve weerstandsver
anderingen, met tot gevolg stroomvariaties in dien
kring.
We hebben de luchttrillingen nu omgevormd tot electrische trillingen van lage frequentie.
ï
Gesteld nu dat zoo'n microfoon in de zendantenne
wordt geplaatst, de hoogfrequente electrische trillingen,
beïnvloed door de tijdens het spreken toe- of afnemende
weerstand van den microfoon, zullen dan in sterkte
J variëeren. Hierdoor wordt de zendgolf vervormd of zooi

; 16
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als men dit technisch noemt gemoduleerd. Men kan
zich ook indenken dat de laagfrequente spreekstroomen
op den hoogfrequenten stroom worden ingeënt, zoodat
dus als het ware de hoogfrequente trilling als drager
van dc laagfrequente fungeert. De gemoduleerde h. f. golf
werd dientengevolge den kenschetsenden naam draaggolf toegekend.
Beschouwen wij thans de onderstaande figuur.
In a is de ongemoduleerde draaggolf weergegeven,
haar amplitude is zooals gezegd constant.

I !

cL

b.

a
Fig.
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ti toont den laagfrequenten stroom, zooals die op een
zeker tijdstip door den microfoon wordt geproduceerd.
C geeft tenslotte het resultaat van de modulatie te zien.
De laagfrequente energie legt zich op de toppen van
den hoogfrequenten stroom en veroorzaakt zoodoende
grillige variaties in de amplitude.
Teneinde eenig idee te geven van de relatieve frequenties
der beide gecombineerde trillingen, is in d afgebeeld
het verloop dier trillingen gedurende een tijdsbestek van
0 001 sec. Nemen wij aan dat de frequentie van de 1. f.
variatie 1000 bedraagt en die der draaggolf 100.000 (ge
werkt wordt dus met een golflengte van 3000 Meter),
we zien dan dat de 1. f. impressie zich verdeelt over
1000 h. f. trillingen (a-b), waaruit volgt dat zelfs de fijnste
toonschakeeringen door de draaggolf onvervoimd en
als ware deze een gelijkstroom zullen worden overgebracht.
Nu bestaat elke klank behalve uit een grondtoon, uit
een aantal boventonen, elk met een eigen trillingstal,
zoodat de door den microfoon afgegeven l.f. stroom der
halve voortdurend wijziging èn in sterkte èn in frequentie
ondergaat.
Men heeft nu bevonden dat verwerking door den zender
van alle frequenties tusschen 30—8000 noodig is, teneinde
onvervormde reproductie van muziek en spraak te erlangen.
Het ontvangstation moet in staat zijn al deze frequenties
weer in geluidstrilliogen om te zetten, doch dit gaat.
indien de l.f. energie op lange golven is gesuperponeerd.
minder goed. Dit is dan ook een van de redenen, waarom
overdracht van telefonie en muziek slechts op golven
onder de 4000 M. plaats vindt.
De taak die op het ontvangtoestel rust n.1 hel terugbrengen van de electrische trillingen tot luchttrillingcn.
is verre van eenvoudig en zeer veel hangt dan ook van
onbegrepen kleinigheden af. Hoe een en ander geschiedt
zullen w'ij in de volgende hoofdstukken verklaren.

t
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Hoe de ontvangst geschiedt.
TNDIEN ergens een metaaldraad geheel vrij van de omgeving wordt opgesteld en met de aarde verbonden, dan
zullen de aether-golven in dien draad heen en weer
gaande stroomen opwekken,
Voorts zullen deze stroompjes volkomen hetzelfde
karakter dragen als de wisselstroomen die op dat moment
in de antenne van het zendstation slingeren. Immers de
tijdsruimte die ligt tusschen het moment van uitzending
en ontvangst der electrische trilling wordt uitgedrukt in
duizendste deelen van een seconde en kan dus buiten
beschouwing blijven.
De ontvang-antenne dient, zooals we zien, om de door
de zend-antenne uitgestraalde energie weer op te vangen.
Hiervan moet men zich geen overdreven begrip vormen,
want niettegenstaande het feit, dat er door het zend
station stroomen van duizenden volts spanning en tien
tallen ampères sterkte in slingering worden gebracht, zal
de ontvang-antenne er slechts in slagen stroompjes van
weinig meer dan een millioenste deel van een ampère
en van een even geringe spanning aan den aether te
onttrekken. De stroom waarmede men te doen krijgt is
dus allerminst gevaarlijk!
Vanzelfsprekend is het, dat men met deze uiterst ge
ringe energie zorgvuldig dient om te gaan en alles in
het werk moet stellen om het opvangend vermogen der
antenne te vergrooten.
Verlenging van de draadlengte boven een zekere grens
— circa 40 Meter — brengt geen noemenswaardige verbete- •
ring, alleen de hoogte en de bouw bepalen het resultaat.
Overeenstemming in golflengte tusschen zender en ont
vanger is noodzakelijk, daar de ontvangst berust op het
resorumffe-verschijnsel.
Zooals bekend mag worden verondersteld, bezitten
20
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trillende lichamen de eigenschap andere gelijkgestemde
voorwerpen eveneens in trilling te brengen.
Wordt b. v. een stemvork aangeslagen, dan zal deze
een bepaalden toon voortbrengen. Die toon ontstaat
doordat de stemvork in een trillenden toestand is ge'
bracht en daar zij de trilling aan de lucht mededeelde
ontstonden geluidsgolven.
Bevindt zich in de nabijheid eenzelfde stemvork, die
indien aangeslagen dus dezelfde trilling volbrengt, dan
zal ook deze door de luchtgolven in trilling komen en
denzelfden toon laten hooren.
Ook aan andere niet gelijk gestemde vorken wordt deze
trilling overgedragen. Deze zullen nu wel probeeren mede
te trillen, doch daar hun eigen trilling anders is zal dit
niet gelukken. Waar bovendien de aangenomen en hun
eigen trilling elkaar tegenwerken en daardoor de neiging
tot verder trillen reeds zeer spoedig onderdrukken, blijken
ze ook niet in staat te zijn hun eigen toon hoorbaar te
maken.
Behalve de acoustische resonantie kennen we ook de
electrische resonantie, die steeds optreedt tusschen gelijk
gestemde trillingskringen, dus zoodra overeenkomst in
frequentie of m.a.w. golflengte aanwezig is.
Teneinde resonantie tusschen den ontvanger en zender
tot stand te brengen, is opname van een zeker aantal
draadwindingen — dus een kleinere of grootere spoel —
tusschen antenne en aarde noodzakelijk.
En daar het ontvangstation, meer nog dan de zender,
op alle golven afgestemd moet kunnen worden, dienen
we hier een regelbaren condensator in serie- of parallel
schakeling aan toe te voegen.
Zoodra de gewenschte overeenkomst in golflengte
tusschen beide stations is verkregen, zal de detector
reageeren op de dan genoegzaam sterk zijnde h.f. trillingen
in onze antenne.
De detector is een Instrument, dat dient om de h.f.
stroomen gelijk te richten, m a.w. den wisselstroom in
een onderbroken — pulseerenden — gelijkstroom te ver*
anderen. De werking is te vergelijken met die van een
ventiel, dat de lucht slechts in eene richting doorlaat.
Het is noodig den h.f. stroom te veranderen omdat de
telefoon, die de ontvanginrichting completeert, niet
21
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in staat is op den h. t. wisselstroom aan te sprekeó.
Zoo'n detector kan bestaan uit een stukje kristal b.v.
loodglans, Silicon, e.a., dat vastgezet in een metalen
huisje in contact wordt gebracht met een licht-gespannen
zilveren spiraalveertje.
Hoewel de kristal-detector ontvangst toelaat van ge
dempte signalen en ook muziek of telefonie, kan zij evenwel
geen ongedempte signalen noch draaggolf aantoonen,
bovendien is zij zeer ongevoelig voor zwakke trillingen.
Deze nadeelen treffen we niet aan bij den lampdetector,
waarvan echter én de aanschaffing én de onderhouds
kosten veel hooger zijn.
Behalve dat met den lamp-detector 'n vrijwel onbeperkte
ontvangst kan worden verkregen, blijkt het tevens mogelijk
de lamp tegelijkertijd als versterker te benutten. De
weergave van muziek of seinen kan dus beduidend
luider zijn dan bij gebruikmaking van kristal.
Rest ons nog de bespreking van de telefoon. Deze
bestaat uit een hoefmagneet, om welks kernen een groot
aantal windingen geïsoleerd draad zijn gelegd. Even boven
de polen van den magneet bevindt zich een dun ijzeren
plaatje, hetwelk aan de uiteinden is vastgeklemd. Dit
plaatje zal, aangetrokken door den magneet, een eenigzins hollen stand innemen.
Stuurt men nu door de windingen een stroom die een
versterking van het magnetisme te weeg brengt, dan zal
het plaatje nog holler gaan staan; een stroom in tegen
overgestelde richting zal het aantrekkingsvermogen van
den magneet verzwakken, w'aardoor de trilplaaMerugveert.
Veranderingen opgeroepen in de grootte van de magne
tische kracht, brengen dus het ijzeren trilplaatje in
beweging, de trillingen deelen zich mede aan de lucht
en wij verkrijgen het geluid.
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Antenne- en Aardverbinding.
DE ANTENNE.
/^\FSCHOON het gemiddelde ontvangtoestel zelfs op de
slechtste antenne nog bevredigend kan functioneeren,
zal dc meerdere zorg, besteed aan den bouw van een
goede antenne, toch steeds met betere resultaten be
loond worden.
Immers de antenne is te beschouwen als een bron
van energie waaruit de ontvanger gevoed wordt en het
is duidelijk, dat, wanneer wij de hoeveelheid der door
de antenne opgenomen energie kunnen vergrooten, we
dientengevolge ook de efficiency van den ontvanger
zullen verhoogen.
Het effect van een antenne is van meer factoren
afhankelijk dan men oogenschijnlijk wel zou denken.
Hoogte, isolatie, materiaal enz. spelen daarbij een over• wegende rol, weshalve een eenigszins uitvoeriger be
spreking niet van belang ontbloot is.
Hoogte. Het is een uitgemaakte zaak dat een antennehoogte van 5-10 meter boven het werkelijke of aange
nomen aardoppervlak voor on tvangst het meest geschikt is.
Lengte. Een enkele draad van 15—30 M. lengte is
noodig; het aanbrengen van meerdere, noch langere
draden geeft eenige loonende verbetering, maar verhoogt
daarentegen de kans oj> storing.

»
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Fig. 6.
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Vorm. De meest geëigende vorm is het zgn. omge
keerde L type (zie fig. 6).
Richting. Het maakt praktisch weinig uit in welke
richting de antenne zich uitstrekt, echter moet men er
op letten dat het hoogste punt — ingeval de antenne
hellend wordt opgesteld — tevens het verst verwijderde
punt is.
De antenne dient te worden afgetakt aan het laagste
en dichtst bij de plek van invoer zijnde einde.
Materiaal. Gebruikt uitsluitend koper- of phosforbronsdraad van minstens 1.5 m.m. doorsnede. Nog
beter voldoet het zgn. groot-oppervlak-draad (tot koord
gevlochten dunne koperdraadjes) en antenne-lint, Dit
vindt zijn reden in het feit dat de hoogfrequente stroomen zich alleen langs de oppervlakte van een geleider
voortplanten, hoe grooter het oppervlak dus is (let wel
niet de doorsnede), des te geringer zal de weerstand
van den geleider zijn.
Het gebruik van geïsoleerd draad is overbodig, daar
dit niet het geringste voordeel oplevert en de uitrusting
onnoodig duurder maakt.
Isolatie. Het is begrijpelijk dat de in antenne slin
gerende hoogfrequente stroomen, die uiteraard de neiging
bezitten naar aarde af te vloeien, elke gelegenheid die
daartoe leent zullen benutten. Daar het de bedoeling is
de opgevangen energie naar het ontvangtoestel te leiden,
dienen we dit te voorkomen en moeten de antenne
daarom van de met de aarde in verbinding staande
antennepalen c.q. andere steunpunten zorgvuldig afschei
den of zooals men dit noemt isolceren.
Hiervoor bezigt men zgn. niet-geleiders of isolatoren.
Goed geglazuurde porceleinen isolatoren zijn aan te

Oor -en rol-isolator.
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bevelen, ofschoon ook isolatoren vervaardigd uit rubber,
bakelite en mica-composities bepaalde voordeelen bezitten.
Voorts verdient het aanbeveling om inplaats van één
groote, twee of drie kleinere isolatoren achter elkaar
te plaatsen, daar men zoodoende de kans op lekkage
nog vermindert.
Worden drie el- of oorvormige isolatoren aan weers
zijden aangebracht, dan kan men van een uitstekende
Isolatie spreken.
Nabijheid van muren, boomen, enz. Indien mogelijk
moet de antenne zich boven de omgeving, in ieder
geval boven een open terrein uitstrekken. Nabije ge
bouwen of boomen gedragen zich als een scherm of
onttrekken een groot gedeelte van de vergaarde energie
door een capacitieve werking.
Dit geldt ook voor de invoerleiding, die derhalve zoo
ver mogelijk van den muur verwijderd moet blijven.
Ter plaatse waar zij het huis binnenkomt dient men
haar het zorgvuldigst te isoleeren. Speciale invoer-isolatoren zijn daartoe verkrijgbaar.

Voorts traebte men het parallel loopen van de antenne
met draden van het telefoon- of lichtnet en ook met
andere antenne's te vermijden.
DE AARDE.
In de steden valt het niet moeilijk een goede
aardverbinding te maken. Men soldeert of bevestigt
26
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op andere wijze (b.v. door een klem) een koperdraad
aan een der buizen of kranen van de waterleiding
Een betere aarde is niet denkbaar. Op het platteland,
waar waterleidingen slechts sporadisch voorkomen, is

Aardkiem.
de „aarde" op de eenvoudigste wijze te vervangen door
het spannen van een tegen-capaciteit. Deze kan bestaan
uit één of meer goed-geïsoleerde koperdraden, bij voor*
keur zoo laag mogelijk boven de werkelijke aarde ge
spannen.
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De leiding loopende van waterleiding of tegencapaciteit
wordt aangeduid als aardleiding, zij dient zoo kórt en
met zoo weinig mogelijk bochten te worden uitgeyoerd
en gescheiden te blijven van muren, etc.
Antenne-aarde schakelaar.
Met het oog op bliksemgevaar verdient het aanbeveling
— voor verzekerden bij Brand-Assurantie-Maatschappijen
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GENERAL RADIO COMPANY
CAMBRIDGE (Mass) U.S.A.

„DE GENERAL RADIO”
spreekt als steeds „het laatste
woord op het gebied van draai
bare condensatoren”
(Dagblad DB -TELEGRAAF 3 Juni 1925)

Vraagt inlichtingen en catalogi bij
den Hoofdvertegenw. voor Nederland:

A. A. Posthumus - Baarn
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is dit zelfs verplichtend — de antenne, wanneer niet in
gebruik of tijdens onweders, met de aarde te verbinden.
Hiervoor zijn kleine schakelaars in den handel, waarmede deze manipulatie door het omzetten van een hef
boompje gemakkelijk is uit te voeren.
«u

*
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naar

roestel

T
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VAN TORST CL

*
*
Autenne-Aarde Scliakelaar.
Raak tijdens onweders onder geen beding de antenne
aan, dit kan, ook zonder dat van blikseminslag sprake
is, noodlottige gevolgen hebben.

m
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Wat is voor eefl ontvangtoestel noodig?
T TIT het voorgaande bleek, dat een ontvangstation
'-'buiten de antenne en aarde bestaat uit een of meer
spoelen, een detector, een regelbaren condensator en een
telefoon.
Deze onderdeden zijn in zulk een groote verscheldenheid. verkrijgbaar dat het wel wenschelijk is hierover nog
iets meer te zeggen.
Laten we beginnen met de spoelen. Men ziet deze in
verschillend® uitvoeringen b.v. in kokervorm, waarbij de
instelling op het vereischte aantal windingen door middel
van een glij-contact kan worden verkregen. Afgetakte
spoelen, waarbij b.v. steeds tien windingen te gelijk in
gebruik genomen worden, enz.
Zooals reeds eerder gezegd bezitten twee naast elkaar
liggende geleiders een zekere capaciteit, zoo ook bij
spoelen. Waar het van zeer groot belang is de eigencapaciteit van de spoelen zoo gering mogelijk te houden,
ging men er toe over speciale wikkel-methoden toe te
passen en tot de spoelen die volgens dit principe ver
vaardigd zijn behooren vooreerst de zgn. honingraat —

Honingraat-spoel.
en korfspoelen. Ofschoon honingraatspoelen een meer
universeel afstemmiddel vormen, bezigt men voor korte
31
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golf ontvangst — golven beneden de 600 meter — steeds
meer korfspoelèn.
Voorts worden ook wel variometers en variokoppelaars
voor het afstemmen van de diverse kringen gebruikt.

.

««ssipë
r
Korlspoel.
Beide typen bestaan als het ware uit twee afzonderlijke
spoelen, waarvan de cene kleiner dan de andere. De kleinere
kan binnen de groote spoel en om haar as draaien.
Bij den variometer zijn beide spoelen in serie geplaatst

SL
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Variometer.

Varlokoppcler.

Gebruik de R.T. 56 als E1NDLAMP.
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Variokoppeler 180i type.
cn door daaiïng van dc binnenspoel is het mogelijk op
zeer doeltreffende wijze de golflengte te regelen. Bij de
variokoppelers zijn de spoelen niet galvanisch met elkaar
verbonden; hier is het doel slechts de inductie — over
dracht van energie van buiten- op binnenspoel — naar
gelieve te begrenzen, ook dit wordt door draaiing van
de binnenspoel verkregen.
Beide typen worden weer onderscheiden in 90° en 180°
uitvoering, hetgeen hierop neerkomt dat de binnenspoel
bij het laatstgenoemde type over de wenteling, die noodig
is om van minimum op maximum koppeling over te
gaan, eens zoo lang doet. Onnoodig te zeggen dat
met het 180<> type een veel fijnere instelling mogelijk is.
Met het oog op het gemakkelijk bedienbaar zijn der
apparaten is men er den laatsten tijd toe over gegaan,
spoelstellen te vervaardigen, waarbij de einden der
spoel windingen naar eenige op een drager aangebrachte
pennen zijn geleid. Deze pennen passen in busjes welke
zich in den zgn. spoelvoet bevinden. Voor het geheele
golfbereik zijn per af te stemmen kring slechts twee
dezer spoelen benoodigd n.1. één voor ontvangst van
200 — 600 M. en de andere voor 1000 — 2000 M._ Een
34
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verder voordeel is, dat deze spoelen met condensators
van eenzelfde capaciteit en maaksel afgestemd allen
precies dezelfde aanwijzing op de condensator^schaal
geven m.a.w. moet voor ontvangst van Hilversum een
der condensators op 10° ingesteld worden, dan kan men
de overige condensators eveneens op dezen stand zetten.
Dit leidde er toe dat men de benoodigde condensators
achter elkaar op één as plaatste, waarna ze gezamelijk
met een enkele knop worden ingesteld.
Hieronder volgt de afbeelding van een 3'Voudige
condensator.

Drievoudige condensator
Opdat de stroompjes, die de spoelen doorloopen,
geen wederzijdsche invloeden zouden oproepen in
omringende onderdeden of verbindingsdraden.^was men

Afgescheriude spoel met scherm en voet

Veldloozc spoel
met voet
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er voorts op bedacht deze spoelstellen een zoodanige
uitvoering te geven dat dit bezwaar geëlimineerd werd.
Producten van deze gedachtengang zijn de afgeschermde spoelen, welke door een geaard metalen
scherm omgeven zijn, en de veldlooze spoelen, waarbij
door een speciale wikkelmethode het uittreden van
magnetische krachtlijnen wordt tegengegaan.
Afscherming heeft eenig verlies aan geluidssterkte
tengevolge; bij de veldlooze spoelen ontmoet men deze
draw'back niet, daarentegen blijft daar de mogelijkheid
van electrO'Statische koppeling (een condensator*werking)
bestaan, en moeten de spoelen dus toch niet te dicht
opeen worden opgesteld.
Tenslotte laten wij nog de afbeelding volgen van een
volgens moderne inzichten uit deze nieuwe onderdeden
geconstrueerden ontvanger.

i

Moderne ont-anger (Solodyne) van binnen gezien.
De regelbare condensators splitsen we in drie groepten
n.1. den rechte lijn-, gering verlies* en den normalen
condensator.
In de moderne toestellen bezigt men thans algemeen
den' rechte*lijn condensator, bij voorkeur in gering*
verlies uitvoering.
36
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Rechte lijn-condensator met fljnregeling.

•

AI deze typen zijn verkrijgbaar met of zonder fijnrege
ling. Waar fijnregeling werkelijk veel voordeelen biedt,
vooral op de korte golf, adviseeren wij slechts conden
satoren te koopen die van een fijnregel-systeem zijn
voorzien.
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Gewone en üerlng-veriies-condensator.
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Dc telefoons zijn uitsluitend als dubbele hoofdtelefoons
in den handel •. de weerstand van zoo'n stel telefoons'
mag circa 4000 ohm bedragen.
De beugels dienen verstelbaar te zijn, opdat een gemakkelijke pasvorm kan verkregen worden.

Indien ook de trilplaten verstelbaar zijn d.w z. als de
afstand van de trilplaat t.g.o. de magneetpolen gewijzigd
kan worden, dan is het zeker dat de telefoon — althans
bij een overigens goede constructie — het maximum in
weergave zal bei eiken.
Lichlwegende telefoons zijn uit den aard der zaak te
prefereeren.

ï

Kristallen zijn overal voor weinig geld verkrijgbaar.
Men wake er voor ze anders dan met een pincet ot
tangetje aan te raken, daar het huidje vettig zou worden
en niet langer geleidend zou blijven. Ook moet men
nimmer de kristallen in den houder soldceren, daar de
hitte de werking schaadt.
Daar het zoeken naar een gevoelige plek — niet het
gcheele oppervlak is gevoelig — nog al veel tijd vordert
en bovendien een gering stootje de instelling ontregelt,
verdienen zgn. permanente kristallen de voorkeur.
Lampen. We hebben enkel- (triode) en dubbel-rooster
38
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(letrode) lampen, voorts hcl-gloeiende cn zwak-gloeiende
lampen en ook deze worden weder onderverdeeld.
Die onderverdeeling wordt beliecrscht door de eigen
schappen van de lampen. Voor dc keuze van de te
gebruiken lampen raadplege men de tabel op blz. 43.
de daarin genoemde data worden door de lampen
fabrikanten aangegeven. De eigenschappen, waarop het
eerst gelet moet worden, zijn dik omraamd.
Zwak-gloeiendc lampen bezitten het voordeel dat zij
veel minder gloeistroom gebruiken dan de hel-gloeiendc
typen. In onderhoud zijn zij dus beduidend goedkooper.
Dubbelrooster-Iampen kunnen met beduidend lagere
plaatspanning volstaan. (Plm. 20 volt t.g.o. de normale
lamp met 100 volt). Het extra-rooster dient aangesloten
te worden op plm. 8-10 volt positief van de anodebatterij.
Zwak-gloeiende lampen voorzien van een tweede rooster
zouden ideaal zijn, ware het niet dat zij zich vooreindversterking minder goed Ieenen, dat de momenteel in den
handel zijnde speciale eindlampen.
Voor gebruik in één, twee of drielamps-loestellen
voldoen zij evenwel uitstekend.
De meeste lampen zijn .voorzien van vier pennen,
ongelijk geplaatst en passend in een daarop correspondeerend lampvoetje.
Deze lampvoetjes zijn in verschillende uitvoeringen ver
krijgbaar, een der meest gangbare is hieronder afgcbeeld.
G R =-= rooster
G — gloeidraad
P
plaat

Men dient er op te letten dat de lamp in de goede
houding, dus met haar pennen juist boven de respectieve
bussen. in het voetje wordt geplaatst. Zouden b.v. de
39
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glocidraad-pennen in aanraking komen met de bussen
G en P dan komt de volle plaatspanning op den gloei*
draad, die daardoor onherroepelijk doorbrandt.
De gloeidraad van de lamp eischt een bepaalde gloei*
spanning, overschrijdt men deze dan zal niet alleen de
levensduur van de lamp aanzienlijk bekort, maar ook de
werking ernstig geschaad worden.
Het is dan ook een absolute noodzakelijkheid de door den
fabrikant aangegeven gloeistroom*waarden toe te passen.
Stel nu dat de gloeispanning 3,5 volt moet bedragen,
daar onze accu 4 volt levert, is er dus een teveel aan
spanning ter waarde van xj2 volt.
We kunnen dit teveel aan spanning wegwerken door
in den kring accu — gloeidraad — accu een z.g.n. gloei*
weerstand op te nemen.

Glociwceratand.
Deze bestaat uit een spiraal van weerstandsdraad, waar
over een, dooreen knop te bewegen, metalen armpje sleept.
Dit veerende armpje maakt contact met het weer*
standsdraad.
Bevestigen we nu een der einden van de spiraal aan
accu en het armpje aan het gloeidraadbusje van het
lampvoetje. dan is het duidelijk, dat, waar we meer of
minder windingen van de spiraal kunnen inschakelen,
ook de spanning naar wensch kunnen regelen.
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Een dankbare en voordedlge gelijkrkhter is C0LL01D.
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De werking van de radio-Iamp.
TN engeren zin is de benaming lamp niet juist, de
* radiolamp toch wordt niet als lichtbron gebezigd en al
geeft zij ook eenig licht, dan is dit alleen omdat elk tot
gloeihitte gebracht lichaam nu eenmaal licht verspreidt.
De 3-electrode lamp bezit behalve den êloeidraad nog
het spiraalvormige rooster, waaromheen de cylindervormige plaat of anode.
Wanneer wij den gloeidraad door middel van een
gloeibatterij — de accu — verhitten, zal de gloeiende
draad een hoeveelheid zeer kleine deeltjes negatieve elecuitstooten.
triteit — electronen
Sluiten we nu ook dè plaat aan op de -f- pool van een
batterij — de anode- of hoogspannings batterij — en
verbinden we de
pool van de accu met de — pool
van deze anodebatterij, dan zal de positieve plaat op de
negatieve electronen een aantrekkende werking uitoefenen.
Immers ongelijknamigc electriciteit trekt elkaar aan, ge
lijknamige stoot elkaar af.
Er ontstaat dus een strooming van negatieve electri
citeit van den gloeidraad naar de plaat; deze strooming
treedt ook op in den plaatkiing, gevormd door plaat
- -j- batterij - -f- accu.
Van de eigenschap nu dat deze stroom nimmer in om
gekeerde richting vloeit maken wij dankbaar gebruik
om een wisselstroom gelijk te richten, want slechts de
positieve §trooinstooten worden doorgelaten.
Wc hebben dus reeds een gelijkrichter of detector, echter,
de lamp kan nog meer doen. In de derde electrode, het
rooster, bezitten we een middel om den clectroncn-stroom
te beïnvloeden.
Maakt men dit rooster n 1. negatief ten opzichte van
het gemiddelde potentiaal van den gloeidraad, dan schermt
het de electronen af en werpt deze zelfs terug op den
gloeidraad. Wordt daarentegen het rooster een weinig
43
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ositief gemaakt, dan trekt het de electronen aan en
steunt zoodoende dus de werking van de plaat.
De kracht waarmede dit afstooten of aantrekken ge
schiedt is afhankelijk van de waarde van het negatieve
of positieve rooster potentiaal.
Kleine variaties in de roosterspanning veroorzaken
veel grootere plaatstroomveranderingen, de 3-electroden
lamp is derhalve een versterker.
a. De lamp als detector.
Indien men de in de antenne opgevangen hoogfrequente
wisselstroompjes via een kleinen vasten condensator —
den roostercondensator—naar het rooster van de lamp
voert dan zal de lamp, die toch én versterker én gelijkrichter is, deze wisselstroompjes als veel sterkere gelijkstroom-variaties in den plaatkring weergeven.
De roostercondensator is noodig voor het verkrijgen
eener effectieve gelijkrichting, zijn capaciteit dient 0.0002
mfd. te bedragen.
De h.f. wisselstroom geeft het rooster door den con
densator heen afwisselend positieve of negatieve lading.
Het zal duidelijk zijn, dat een opzameling — hetgeen
noodwendig moet volgen — van negatieve electriciteit
remmend zal werken op de electronenstroom, we moeten
het teveel, dat door den roostercondensator van den gloeidraad wordt afgehouden, dus kwijt zien te raken. (Een
condensator laat wel wisselstroom passeeren, doch blok
keert een gelijkstroom).
Dit kan geschieden via een zgn. lekweerstand, die soms
parallel op den roostercondensator wordt geplaatst, doch
beter tusseben rooster en -|- accu kan worden gezet.

Deze lekweerstand is in zijn eenvoudigsten vorm een
siliet staafje met een weerstand van 2 è 3 inillioen ohm.
Een nog grootere versterking is te bereiken door tussclien plaat en -f anodebatterij een tweedespoel — de
44
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zgn. terugkoppelspoel — op te nemen en deze inductie;
met de antennespoel te koppelen.
De plaatstroom-varialies, die thans ook de terugkoppel'
spoel doorloopen, laten we nu door deze spoel op de
antennespoel induceeren, in. a. w. we laten ze op het
rooster terug werken en opnieuw versterken.
Hoe dichter beide spoelen naar elkaar worden bewogen
des te grooterzal de versterking wezen. Zijn beide spoelen
dicht bij elkaar geplaatst dan spreekt men van vaste koppeling, staan zij van elkaar dan noemt men ze los gekoppeld.
Koppelen we de spoelen te vast dan begint de lamp
te genereeren, dwz. de lamp wekt dan zelf h.f. trillingen
op, die kilometers ver gehoord kunnen worden en de
ontvangst van andere amateurs danig storen.
Voor ontvangst van muziek is het noodig dat men
de koppeling wel vast, doch niet te vast maakt. Nooit
mag de lamp genereeren I
Verbinden we nu tusschen de terugkoppelspoel en -janodebatterij de telefoon, dan zal deze de in den plaatkring optredende electrische spanningsvariaties in geluidstrillingen omzetten en is het proces dus beëindigd.
Terugkoppeling is ook nog op enkele andere wijzen
te bereiken, waarvan de meest bekende methode wel
de capacilieve reactie is. Hierbij behoudt de tcrugkoppelspoel steeds eenzelfde stand en waarde, en wordt de
koppeling langs capacitievcn weg — met behulp van
een kleinen variabelen condensator — gewijzigd. Zie
schema 20 blz. 100.
b. De lamp als versterker.
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De in de antenne slingerende h.f. stroompjes kunnen
te zwak zijn om een detector te beïnvloeden, we dienen
ze te versterken.
Daar het hier dan versterking van hoog frequente trillingen
betreft, noemt men deze wijze van versterken hoog
frequentie-versterking.
De door de antenne opgenomen trillingen worden
direct aan het rooster van een lamp gevoerd. Let wel,
dus zonder tusschenschakeling van een roostercondensator, de lamp mag in geen geval gelijkrichtend gaan
werken!
De dan versterkte, nog hoogfrequente trillingen in den
plaatkring van de versterkerlamp A, moeten nu op het
rooster van de detectorlainp B. gedrukt worden. Dit
geschiedt door in de plaalketen van lamp A een afstembare spoel of hoogfreq. transformator op te nemen, die
op de te ontvangen golflengte moet worden afgestemd.
Wordt deze kring niet afgestemd (b.v. bij het gebruik
van aperiodische h.f. transformatoren en smoorspoelen)
dan is het resultaat van de versterking geringer.
Het effect van h f. versterking neemt sterk af naarmate de te ontvangen golflengten kleiner zijn In de
praktijk is dan ook beneden de 200 meter geen loonende
versterking meer te verwachten.
Daar rechtstreeksche hoog-frequenlie-versterking op
korte golven niet mogelijk is, ging men er toe over
golflengte-transformatie toe te passen.
Golflengte transformatie berust op het volgende. Een
ontvanger wordt afgestemd op zegge 200 Meter golf
lengte, overeenkomende met een frequentie 1.500.000.
Vervolgens wordt met een tweeden ontvanger, in ieder
geval een apparaat dat zelf trillingen kan genereeren,
een h f. wisselstroom opgewekt van een frequentie groot
1.600.000. Het mengsel van beide frequenties wordt nu
door een detector gelijkgericht, waardoor een z.g n
zweving of verschil-frequentie ontstaat groot 100.000.
De frequentie is hoog- of zoo men wil middelfrcquent
en door een telefoon geleid voor ons oor niet waar
neembaar.
Vervangen we evenwel de telefoon in den plaatkring
door een op deze frequentie afgestemde spoel, dan
kunnen we door resonantie deze trillingen ook in een
47
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tweeden kring opgeroepen en overdagen aan een nor
malen hoogfrequentie versterker, die deze hooge frequen
ties uiteraard wel goed versterkt.
Is nu een voldoende signaalsterkte bereikt dan volgt
opnieuw gelijkrichting.
Volgens dit principe werken de z.g.n. Super-Heterodyne ontvangers.
Resteert thans de laagfrequentie versterking.
De h. f. antennestroompjes zijn na de detector ge
passeerd te hebben, veranderd in laagfrequente stroompjes.
Toegevoerd aan een 1. f. versterker en na door deze
inrichting versterkt te zijn. kunnen zij de trilplaat van
een in de plaatkring der laatste versterkingslamp opgenomen luidspreker dusdanig beïnvloeden dat deze de
electrische trillingen in door de geheele kamer hoor
bare geluiden omzet.
Tot het versterken van 1. f. trillingen staan ons meerdere
versterkings-stelsels ten dienste, bespreken wij als eerste
daarvan den transformator gekoppelden versterker (a).
De einden a en b der primaire wikkeling P van den
transformator Tr. worden instede van de telefoon iu het
plaatcircuit der delectorlamp opgenomen. Stroomwisselingen die P doorloopen induceeren nu in de secondaire

wikkeling S. die b v. driemaal zooveel windingen bezit
9 als P. ook drie maal groolere wisselspanningen.
De secondaire wikkeling sluiten we nu aan op rooster
en gloeidraad van de versterkerlamp, waarna zich liet
reeds hiervoren besproken verschijnsel herhaalt: er
ontstaan stroomveranderingen op het rooster, die, naar50
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mate de eigenschappen van dc lamp zeer veel grootere *
variaties in den plaatstroom ten gevolge hebben.
Door hen nu opnieuw door een transformator en lamp
te leiden, worden ze nogmaals in gelijke mate versterkt,
zelfs een derde maal laat dit proces zich herhalen. Toch
Is het raadzaam niet meer dan twee 1. f. transformatoren
te gebruiken. De meeste transformatoren bezitten n.1.
een versterkings-voorkeur voor bepaalde frequenties,
enkele tonen worden dus bovenmatig versterkt, hetgeen
de samenhang van klanken noodwendig afbreuk
moet doen.
Bij gebruik van prima transformatoren en geschikte
vcrsterkingslampen kan van een tweelamps-versterker
een zeer zuivere weergave verwacht worden.
Een ander systeem, smoorspoel versterking, vertoont
deze neiging tot vervormen minder merkbaar. De wer
king kan men zich als volgt indenken.
De plaatstroom-varialics veroorzaken aan de einden
van de smoorspoel spanningsverschillen, die ook op
het rooster invloed uitoefenen. Aangezien we hier de
transformatie-versterking missen, zal de versterkingsfactor minder groot zijn dan bij een transformatorversterker.
Een schcidings-condcnsator (groot 0.001 mfd.) belet
de anode-spanning het rooster te bereiken (in welk geval
de lamp niet zou kunnen funclioneeren), dit brengt
tevens het gebruik van een lekweerstand mede.
Weerstandsversterkers (c) geven een vrijwel uniforme
versterking van alle frequenties. Hun werking en scha-
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keling komt overeen met die van den smoorspoelversterker, met dien verstande, dat de smoorspoel ver
vangen is door een niet-inductieven weerstand, waar
voor dan meestal een graphiet-weerstand wordt gekozen.
Helaas is de gelijkstroom-weerstand hiervan zeer groot,
zoodat veel hoogere spanningen dan bij de voorgaande
stelsels moeten worden toegepast.
Een andere methode, waaraan nog lang niet genoeg
aandacht wordt besteed, is de balansversterking.
^
Hiermede wordt een buitengewoon zuivere versterking
JP verkregen, terwijl slechts een normale anodespanning
noodig is.
Twee speciale transformatoren — bij een daarvan is
de secundaire; bij den ander de primaire wikkeling dubbel
uitgevoerd — nemen de plaats in van een gewonen l.f.
transformator.
De primaire van den eersten transformator induceert
in de beide secundaire wikkelingen gelijke wissel-spanningen die door de lampen beurtelings versterkt worden.
Spannings-variaties ontstaan in de plaatketens en
worden direct op de luidspreker-windingen of door in
ductie op de uitgangswikkeling overgebrachl. De eerste
schakeling verdient den voorkeur.
Negatieve roosterspanning. Een der beste hulpmiddelen
om vervorming tegen te gaan. vinden we in de roosterbatterij, welke steeds door transformator-windingen of
lekweerstand heen met de negatieve zijde aan het rooster
wordt verbonden, terwijl de positieve pool aan de nega
tieve pool van de accu komt. De aan te wenden rooster
spanning varieert van l'/2-30 volt, waarom het aan te
bevelen is hiervoor per l'/2 volt aftakbare droge batterijen
te bezigen. Men volge hier de voorschriften van de
lampenfabrikanten. Van de roosterbatterij kunnen
evenals van de anodebatterij verschillende spanningen
afgenomen worden.

i
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Hoe moet ik schema's lezen?
T^\E beginner stelt na een onvoorbereide poging het
„lezen" van de schematische voorstelling van een of
ander radiotoestel al gauw gelijk aan het ontwarren van
een cubistisch aquarel; toch is de samenhang van een
schema spoediger te vinden.
Wanneer men blz. 56 van dit werkje eens opslaat, zal
men daar een tabel aantreffen waarin de schematische
voorstellingen van de meest gebruikte onderdeden zijn
weergegeven.
Het zal begrijpelijk zijn dat het niet doenlijk is dc
diverse onderdeden natuurgetrouw uit te beelden, dit
toch vereischt — hoe mooi het overigens ook zou zijn —
een goede teekenstift.
Nu bezit niet iedereen deze gave. bovendien vereischt
dit werk te veel tijd. vandaar dat men door het gebruik
On/enne

/fop telefoon
Variabele
CO/7c/en ja tor Tkoppe't-

m

spoel

dn/enne
a/s/ern spoel
C7arde

detector tamp

teA

m

Te/et: i
COnct\

Rooster
COnc/en sator

G/ee* draad
weerstane]

Anode •
batterv
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van steeds wederkeerende teekens vereenvoudiging in de
afbeelding bracht.
Soms treft men evenwel deze z.g.n. plaatscliema’s wel
aan in de tijdschriften, uitsluitend echter in zeer populaire
artikelen.
Hiernevens volgt een plaatschema van een eenvoudig
primair éénlampstoestcl. voorzien van terugkoppeling
en uitgerust met honingraatspoelen, terwijl ter vergelijking
tevens het zgn. theoretische schema is opgenomen.

1
<

j-/TïriT(r--j

"1

Hl

[--n/v

-JX-

'

1
Aan de hand van dc hierboven vermelde tabel is het
niet moeilijk dit en ook de nog volgende schema's te
begrijpen.
Evenzoo zijn voor de namen van vele onderdeden,
electrische eenheden, enz. afkortingen en teekens aangenomen.
Antenne — Luchtdraad vindt men dan ook meestal
verkort terug als L.
= A.
Aarde
— Accu.
Accumulator
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=
Anodebattcrij
=
Plaat
(v. d. lamp)
=
Gooster
»•
Rloeidraad „
„
Condensator
=
Lekweerstand
Weerstand (ook gloei-) =
=
Telefoon
=
Luidspreker
Transformator
=
Spoel (zelfinduclie)
Capaciteit
=
=
Hoog-frequent
Laag-frequent
=
Negatief
Positief
Golflengte
=
Ohm
Megohm (1.000.000 ohm) —
Farad
=
=
Microfarad 0.001
rr

An. batt. of hsp = hoogP.
fspanningsbatlerij.
R.

= 8:

Lw. of R.
W. of R.
Tel.
Lsp.
Tr.
L.
C.
H.F.
L.F

= +A
M
F.
M.F. (0 001).

Voorts zijn cr nog diverse andere afkortingen en
teekens, doch opname daarvan is in een populair bestek
als dit overbodig.
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d-etuurrooeter.
exelra roouter
of dubbel rooster.

Varloaeter.

H
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I

Verbonden draden.

spoelen met variabele
inductieve koppeling.

b
Gekruist# draaen.

inductieve koppeling
Hoogfroquentletranef oraator.

••niet verbonuen. b-«el verbonden.

Ko roe-elcutel.
Transformator ast
juc.'kirn,
(L.F.Transformator.)
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C elyketroommachin#.
Vlsoele trcommaelune.
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meter.
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Raam- en Binnenhuis-antennes.
Ingeval men in de onmogelijkheid verkeert om op de
gebruikelijke wijze een dak-antenne te bouwen, dan kan
men zijn toevlucht nemen tot een binnen het huis op
te stellen antenne.
Deze kan op verschillende manieren worden uitgevoerd,
Zij kan den vorm bezitten van een kamerscherm of een
langs het plafond cq. een door een gang gespannen

HILVERSUM

He richlwcrking
van het raam

draad zijn. Desgewenscht kan men event. op den zolder
aanwezige metalen drooglijnen benutten, deze worden
dan van de bevestigingsplaatsen geïsoleerd en aan de
einden met elkander verbonden. Een goed geïsoleerde
draad leidt van deze antenne's naar het toestel, dat op
de gewone wijze bediend wordt. Voor luidspreker-ontvangst is dan een toestel met tenminste vier lampen,
waarvan één als h.f. versterker dienst doet, noodzakelijk.
Bijzondere aspecten biedt de raam-antenne. Doordat
deze een richtwerking vertoont — zij dient met haar
zijde steeds in de richting van het te ontvangen station
te staan — bezit zij reeds eenigermate het vermogen
57
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Luidsprekers
Wilt U een prima LUIDSPREKER,
sierlijk en solide afgewerkt, in hoorn,
cornet of hoornloos model
tegen billijken prijs?
Vraag dan Uw handelaar om BERKO
of nadere inlichtingen bij
:

DEN IMPORTEUR -

J. JANSEN
ALL. PIERSONSTR. 3 - ROTTERDAM
of bij
N.V. voorheen Fa. FOLKER1NGA, Groningen
Fa. NEUBURGER <fc Co.. O.Z. Voorburgwal 119.
Amsterdam
H. J. VAN DER MEER <fc ZOON. Vlissingen
Tech. Bureau RADIO REX, Middellandstr.. R'dam
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om bepaalde stations zonder interferentie van andere
zenders naar voren te brengen. Het aan tc sluiten
apparaat — tenminste 5 lampen n.1. 2 hf—detector —
2 L.F. — behoeft dus minder selectief tc zijn. en als
gevolg eenvoudiger, dan de normale outvanger. De
raam-antenne moet dus draaibaar zijn.
Voor de vervaardiging kan men met voordeel gebruik
maken van een smalle, houten fietsvelg. In de gaatjes,
waarin de spaken worden vastgezet, plaatse men bananenstekers (die daar keurig in passen), terwijl het ventielgat
dient voor het inlaten van een grooten schroef, welke
door een inuur-isolator of houten klosje in de dekplaat
van het toestel of een tc vervaardigen voet wordt
gedraaid.
Het draad (0,2 m.m. dubbel-zijde-geïsoleerd of speciaal
hf. litze-draad) wordt zig-zaggewijze om de stekers gelegd
tot een totaal van 40 windingen en om de 8 windingen
afgetakt. Een dergelijk raam, afgestemd met een conden
sator van 500 cM. max., is geschikt voor ontvangst van
alle omroep-golven.

)

S = schroef
L — isolator of klosje

Links is de wijze van wikkelen
weergegeven, het draad wordt
in 8 vorm over de bananenstekers gelegd.
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Onversterkt-versterkt schakeling.
jDIJ het meerlamps-ontvangtoestel is een inrichting,
* welke het den bezitter mogelijk maakt met een enkele
handbeweging één of meerdere lampen in/uit te schakelen,
zeer gemakkelijk.
Acht men b.v. de muziek op 4 lampen te luid, hetgeen
bij ontvangst van krachtige stations veelal het geval is, dan
kan door middel van den onversterkt-versterkt schakelaar
van 4 op 3 en zelfs op 2 lampen worden overgeschakeld.
Het drie-lampsapparaat produceert een geluid te sterk
voor ontvangst met telefoon, men is derhalve gebonden
aan den luidspreker. Ook hier zou dus een onversterktversterkt schakeling welkom zijn.
Teneinde het toestel van een dergelijke inrichting te
voorzien is het slechts noodig een der vele voor dit doel
geëigende schakelaars te koopen.
Een gemakkelijk aan te brengen type. is de wipschakelaar, waarvan wij de afbeelding laten volgen.

De 12 contacten worden, zooals in de figuur is aan
gegeven verbonden.
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Neemt als luidspreker een SFERAVOX,:
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De verbindingen met de primaire wikkeling van den
transformator worden aan 1-la aangesloten, dus aan
de twee bovenste vecren.
Dan volgt de telefoon-condensator welke aan 2 — 2a
komt, terwijl men aan 3-3a de draden die naar dc
telefoon contacten leiden soldeert.
Zooals men op de schema ziet"wordt aan een dezer
draden, welke dat doet er niet toe, de plaat van de
versterkerlamp verbonden, den anderen draad verbinde
men met contact 4. Aan 5 komt de -f- pool van de
h oogspanningsbatterij.
Van 4a loopt een draad naar een der accuklemmcn
en 5a gaat naar den gloeidraad der versterkerlamp. De
overige contacten worden niet gebruikt.
Door het hefboompje naar beneden te drukken schakelt
men den versterker in, terwijl men, indien het handle
naar boven wijst, onversterkt kan luisteren.
Deze schakel-methode is zeer geschikt voor een twee
of drielampstoestel.
Voor een vierlampstoestel (Koomans-schcma) of een
drielamps, bestaande uit detector en twee trappen l.f.
versterking, is evenwel de volgende schakeling ge
in akkelijker.
Een ander type schakelaar, is de Amerikaansche
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„Klink", die wij hieronder afbeelden.
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Een dankbare en voordelige gelijkrichter is COLLOID.
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Verbindt men aan de beide binnenste veeren de
primaire wikkeling van den transformator en aan de
bovenste en onderste veer de plaat van de detectorlamp en -f- hoogspanning, dan is het duidelijk dat bij
de momenteele stand van den schakelaar, de primaire
van den transformator in den plaatkring staat opgenomen.
Steekt men echter de bijbehoorende plug of steker in
den klink, dan worden de buitenste veeren weggeduwd
en het contact met de binnenveeren verbroken.
Deze plug bestaat uit een koperen buisje, waarbinnen
een koperen in een knopje eindigende stift: dit knopje
wordt door een ebonieten ringetje gescheiden gehouden
van het buisje. Aan deze contacten zijn een tweetal
klemmen bevestigd, dienende voor aansluiting van de
telefoon of luidspreker.
Zoodra de steker dus de buitenste veeren oplicht,
ontstaat automatisch de verbinding van plaat en hoog
spanning met de telefoon.
Hoe dit instrument in de schakeling is op te nemen,
wordt aangegeven in fig. 23.
vt * *
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Het laat zich aanzien dat deze schakelmcthodcn thans
voorgoed verdrongen zullen worden door de z gn.
volume-regeling, welke laatste zich met minder kosten
laat toepassen en bovenal de bouw en bediening van
het ontvang-apparaat veel eenvoudiger maakt. De
volume-regelaar is een hoogohmige potentiometer,
regelbaar van 500—500,000 ohm, en wordt zooals onder
staande schema’s dit laten zien in de versterkers opge
nomen.
a in transformator-vei sterkers:
f.T R.
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b in weerstands- en smoorspoelversterkers •

I 11PM
+ HSP

I
AW
+ - RSP

+ HSP

-RSP

De potentiometer wordt op de frontplaat gemonteerd
en later van buitenaf met den knop bediend. Met een

enkele draaiing van dezen knop is het geluid geleidelijk
bijna tot de onh: orbaarheids-grens te reduceeren.
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Gebruik de MICRO U als DETECTOR.
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Meerdere Storings vrijheid.
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T UISTERT men met een volgens fig. 4 geschakelden ontvanger, dus een primair of wel direct gekoppeld appa
raat, dan zal men in de meeste gevallen bemerken, dat
behalve de seinen of muziek welke men wenscht te ont
vangen, ook signalen van andere stations worden gehoord.
De ontvangst wordt dus gestoord.
Werkt de storende zender op gelijke golflengte als het
station waarop we zijn afgestemd, dan zal het duidelijk
zijn, dat tegen de storing niet het minste is te doen.
Anders staat het er voor, indien het storende station
op niet'gelijke golflengte zendt. Woont men dan niet te
dicht onder den zender, dan is het zeer goed mogelijk
de storende signalen weg te werken.
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We maken dan gebruik van de, eiken afgestemden
kring eigen zijnde zeefwerking. Elke triilingskring biedt
n.1. aan frequenties gelijk zijnde aan haar eigen frequentie
een oneindig hoogen schijnbaren weerstand, ongelijktallige frequenties laat zij echter ongehinderd passecren.
Gebruiken wij dus meerdere afstemkringen, dan is
het resultaat begrijpelijkerwijze beter dan wanneer wij
met één volstaan
Wij kunnen dus de reeds bekende afstem-inrichting
als de eerste zeef beschouwen, gebruiken we nu nog een
tweede zeef dan is een vrij hoogen graad van storingsvrijheid te bekomen.
Teneinde deze extra zeef samen te stellen is het slechts
noodig de antenne en aarde van het toestel los te maken,
het toestel krijgt dus nu den voorgaanden vorm.
Vervolgens bevestigen we de antenne en aarde aan
een afzonderlijke spoel, die we in de nabijheid van spoel a
moeten opstellen. Ook nu is het voor het verkrijgen
van een nauwkeurige afstemming gewenscht, dat aan
den thans gevormden aparten antenne-kring nog een
regelbare condensator wordt toegevoegd.

f

%
’{
'•
i
■

:

i

i

'

I

— £ !o

CM'W
T
7 Vo
o

|oS

1?

r

f

+
J-

66
Gebruik de MICRO R 36 als HOOGFREQUENT
en 1ste LAAGFREQUENT.
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Het nieuwe toestel, hetwelk een inductievcn ontvanger
wordt genoemd, is in de figuur schematisch weergegeven,
Door spoel P steeds losser met S te koppelen — dus
verder naar links te brengen — is een steeds grootere
mate van selectiviteit — storingsvrij heid — verkrijgbaar.
Een nadeel is, dat de geluidsterkte naar evenredigheid
vermindert; het overdragen van energie van spoel P op
spoel S gaat niet zonder verlies. Het voordeel der meer*
dere selectiviteit weegt echter in ruime mate op tegen
het hier vermelde nadeel.
Bij een inductief toestel worden de spoelen aangeduid
door P = primaire of antennespoel; S = secundaire of
roosterkringspoel en T = tertiaire of terugkoppelspoel.
Tenslotte geven we in onderstaande figuur nog even
aan, hoe een en ander zich bij een van hoog frequentversterking voorzien primair apparaat laat uitvoeren.
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De stroomverzorging.
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a. Accu en Anodebatterijen.
"p\E accu is evenals de anodebatterij een stroombron
waaraan wij een bepaalde hoeveelheid electriciteit
kunnen onttrekken.
Toch bestaat tusschen beide lichamen een groot onder
scheid. De accu kan wanneer zij eenmaal is uitgeput
weder herladen worden, d.w.z. er kan opnieuw een hoe
veelheid stoom ingestuwd worden, die wij haar later
bij tusschenpoozen weer afnemen.
Letterlijk gesproken is de accu dus geen stroombron,
maar een bewaarplaats van electriciteit.
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Een vier-volts accu-battcrij bestaande
uit twee in serie geschakelde cellen.
Niet zoo de anodebatterij. Hierin wordt door een
chemische werking van zouten op metalen een stroom
ontwikkeld; zij is dus in werkelijken zin een bron van
electriciteit.
Accu en anodebatterijen worden opgebouwd uit een
aantal in serie geschakelde cellen.

I
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Op niet één toestel mag de

SINUS
aftakspoel ontbreken
Hoogste selectiviteit bij eenvoudigste bediening

Vraagt brochure

Fa. RIDDERHOF 6 VAN DIJK
RADIO-APPARATENFABRIEK
BOTHADWARSLAAN 37-39 - ZEIST
C

Eén accu-cel bezit in geladen toestand een spanning
van ruim 2 volt. Waar voor de verhitting van de gloeidraden onzer radiolampen een spanning van circa 4 volt
vereischt wordt, kunnen we dus volstaan met twee serie
geschakelde cellen
De totale spanning is namelijk gelijk aan de som van
de spanningen der beide cellen.
Bij droge elementen bedraagt de klemspanning pl m.
1,5 volt. Voor het samcnstellen van een anodebatterij,
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die soms spanningen moeten leveren van 120 volt en
meer, zijn dus heel wat cellen noodig.
Anode-batterijen kan men opbouwen uit de algemeen
bekende 3 cellige zaklantaarnbatterijen. die een spanning
hebben van 4H volt.
De in den handel zijnde anodebatterijen bezitten een
handigen compacten vorm en zijn speciaal voor radio*
doeleinden ontworpen.
Voor één tot drielampstoestellen kan men volstaan
met gewone anodebatterijen. voor vier en meerlampstoestellen is het gebruik van zgn. superbatterijen aan
te bevelen. De cellen van deze batterijen zijn van grooter
formaat en verleenen de batterij derhalve een grooter
capaciteit, hetgeen neerkomt op langeren levensduur
bij evenredig grootere belasting.
Ook bij de accumulatoren bepaalt de grootte van de
cellen de capaciteit, deze wordt uitgedrukt in ampère*
uren.
Bezit een accu een capaciteit van 24 a. u.. dan kan
zij gedurende 24 uren een stroom leveren van 1 ampère

i

RADIO - ONDERDEELEN
Onderdeden voor Plaatstroom-apparaten encompL
RADIO-TOESTELLEN
in de modernste uitvoering,
levert zeer concurreerend:
FILIAAL

GEBR. BÖTTCHER
HOOFDSTR. 128, APELDOORN
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sterk, of b.r. 12 uren een stroom van 2 amp. In de
praktijk blijkt de duur in het laatste geval iets minder
te zijn.
Voor gebruik bij een met vier of minder zwakgloeiende
lampen uitgerust toestel is een capaciteit van 24-36 a. u.
noodig.
Eenige wenken voor een economisch gebruik van accuen anodebatterijen laten we nog volgen.
1. Tracht nooit door kortsluiting (het trekken van een
vonk) te constateeren of de batterij nog stroom voert.
2. Stel de batterijen niet aan overdreven hitte of
vochtige temperaturen bloot; draag dus zorg dat de
anodebatterijen nimmer in den zonneschijn staan,
des zomers zijn enkele uren voldoende om de bat
terij dan waardeloos te maken.
3 Gebruik voor het meten van de batterij-spanningen
uitsluitend hooge-weerstand voltmeters; laag-ohmige
meters b.v. de goedkoope horloge-voltmeters zijn
hier absoluut ongeschikt.
4. Het van tijd tot tijd opmeten van de batterijen is
noodig daar soms enkele cellen te vroeg uitgeput
raken; deze „doode cellen" vormen dan een weer
stand en belemmeren een geregelde stroomlevering.
5. Een cel is „dood", wanneer de spanning minder dan
0.8 volt bedraagt. Indien doode cellen aangetroffen
worden, overbrug deze dan met een koperdraadje.
6. Bedraagt de spanning van de anodebatterij nog
slechts 50 °/0 van de nominale spanning; vervang
haar dan door een nieuwe; de batterij is dan niet
langer bruikbaar
7. Indien de platen van een accu kromtrekken of een
witgetint neerslag zich op de platen afzet, stuur de
batterij dan onverwijld naar een accu- laad of reparatieinrichting
8. Doe dit eveneens indien uitgevallen massa de onder
zijde der platen dreigt te raken.
9. Ontlaadt een accu-cel nimmer tot beneden de 1,8 volt.
10. Volg verder de door den fabrikant gegeven voor
schriften stipt op.
Thans wordt ook de accu-cel, uiteraard in klein formaat,
73
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gebezigd voor de levering van plaatstroom ; de cellen,
die een capaciteit bezitten van ca. 1 a. u.( worden tot
batterijen van de benoodigde spanning vereenigd en
aangeduid als accu-anodebatterijen.
Het voordeel is dat de cellen steeds weer herladen
kunnen worden en continue stroom leveren in den
meest volmaakten vorm.
Accu's en accu-anodebatterijen kunnen tegen billijke
vergoeding bij de bijna overal aanwezige laadinrichtingen
herladen worden. Voorts zijn in den handel z.g.n.
gelijkrichters, dit zijn compacte, eenvoudig te bedienen
apparaten, die het zelf-laden mogelijk maken.
b. Plaatstroom-apparaten.
Niet te ontkennen gebreken van de droge anodebatterij, die als stroombron bovendien zeker niet de
voordeeligste is, hebben reeds, eooals wij zagen, aan
leiding gegeven tot het uitbrengen van accu-anodebatte
rijen. Ongeveer terzelfder tijd is nog een ander substituut
gevonden n.1. de plaatstroom-apparaten, die de benoodigde
anodespanning direct aan het voor de verlichting aan
wezige wissel- of gelijkstroom-net onttrekken. Dergelijke
apparaten vormen een handige, betrouwbare stroom
bron en zullen waar een electriciieits-net voorhanden
is, steeds den voorrang verdienen.

I
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Hoe een toestel te bouwen.
l-JEEFT men uit de vele schema's een keuze gedaan en
* *■ de benoodigde onderdeden gekocht, dan komt het
moeilijkste van alles nog: het monteeren.
Het gereedschap dat daarbij noodig is kan bestaan uit:
le een schroevendraaier
2e een zgn. combinatie-tang
3e een eenvoudige metaalboor
4e een kleine soldeerbout
5e een meter tinsoldeer met harskern
6e enkele meters vertind montagë-draad.
Zooals men ziet voor het meerendeel zeer eenvoudig
en weinig kostbaar materiaal.

Montage-voorbecld.
Op een stuk papier teekent men nu aan hoeveel ruimte de’
onderdeden, die men op de frontplaat wensch te mon*
teeren, in beslag nemen.
75
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SABA-RADIO
Type „HANN” is de aandui
ding voor het bekende uiterst
gemakkelijk te bedienen en

ZEER SELECTIEVE
4-lamps S A B A-apparaat

Wanneer U aanschaffing van een
RADIOTOESTEL overweegt, eischt
dan van Uw leverancier ook demon
stratie met een_____________________

SABA-HANN
Het „SABA”-merk waarborgt hoog
ste volmaking in kwaliteit b
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is nien er zekei van dat de gevoüden maten juist
zijn, dan volgt aankoop van de frontplaat. Dit dient een
plaat — bij voorkeur mat, dit verkleurt minder snel —
eboniet, ter dikte van 0.6 c.m. te zijn; dc winkelier ver*
koopt dit eboniet in alle gewenschte afmetingen.
Heeft men het bestelde thuis ontvangen, dan wordt
met een passer nagemeten, waar en hoe groot de gaten
geboord moeten worden. Met een spijker (nooit met een
potlood, potloodstrepen zijn geleidend en veroorzaken
dus verliezen) teekent men de boorgaten aan, zet vervolgens de juiste boorstift in de boor en boort dan
langzaam en geregeld, daarbij nooit wrikkende, tot het
gat is verkregen.
De frontplaat wordt met een tweetal metalen hoekjes,
houten blokjes of met enkele schroefjes op het houten
grondplankje bevestigd, men houde er dus rekening
mee dat ook hiervoor nog enkele gaatjes moeten
worden geboord.
Is men met het boren gereed, dan kan overgegaan
worden tot het vastzetten van de onderdeden tegen de
frontplaat, waarna deze zelf op het bodempje wordt
bevestigd.
Hierna schroeft men de overblijvende onderdeelen op
het grondplankje, na eerst even berekend te hebben of
zij wel op de beste plek komen.
Zoo zal men b.v. den roostercondensator steeds zoo
dicht mogelijk bij het detector-lampvoetje moeten zetten,
dit lampvoetje weer nabij de spoelen en de spoelen bij
de condensatoren.
Het lampvoetje voor een h.f. versterkingslamp zal
men bij voorkeur steeds zeer dicht bij den primaireafstemkring moeten plaatsen, een laag-frequenttransforweer in den buurt van het lampvoetje voor de l.f. versterkingslamp, enz.
Is een en ander naar behooren geschiedt, dan kan
het aaribrengen der draadverbindingen volgen. Hiervoor
gelden de volgende regels:
Maakt de verbindingen steeds zoo kort en zoo recht
al? maar kan, maar houdt ze toch zooveel mogelijk van
elkaar verwijderd. Laat in geen geval draden over be
duidende afstanden naast elkaar loopen.
Moet de draad onder een schroef of boutje geklemd
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worden, buigt dan een „oogje1’ aan het draad. Draait
de schroeven steeds zeer stevig aan. na u overtuigd te
hebben dat het metaal blank is.
Soms is het noodig of gemakkelijker de draden aan
de onderdeden of onderling aan elkaar te soldeeren.
Hiervoor ga men als volgt te werk ;
Plaats de soldeerbout boven (en niet in) een gas- of
spiritusvlam tot zij flink hee' is. Wrijf dan met een
stukje salmoniak over de punt en breng daarna de bout
met het soldeer in aanraking.
Is de bout heet genoeg en schoon, dan zal zich een
dun laagje tin op het koper neerleggen, de bout is dan
vertind en geschikt om een kleine hoeveelheid soldeer
vast te houden.
Vertin nu op geheel dezelfde wijze met behulp van
de bout de te soldeeren draadeinden of metaaldeelen
der onderdeden. Duw vervolgens de te soldeeren lichamen
tegen elkaar en breng er met de bout een druppel soldeer
op. dat goed moet uitvloeien.
Wacht nu even tot het soldeer koud is geworden en
probeer daarna of de lasch aan degelijkheid niet te
wenschen overlaat.
Twijfel nooit, doe een en ander liever nog eens over!
Aan een meubelmaker wordt nu opgedragen voor het
geheel een passend kastje te vervaardigen, waarna het
toestel gereed is voor ontvangst van de tallooze stations.

I
Montage, voorbeeld.

7Ö

Nieuwe eindlamp R.T. 56 overtreft Uw verwachtingen.

Nog enkele wenken.
Waar men bij het instellen op moet letten.
TN de eerste plaats zou ik nog even willen herhalen: draag
* zorg dat uw lampen nooit te veel gloeispanning krijgen.
Draai den gloeiweerstand zoover uit. dat verder geen
merkbare geluidsverbetering wordt verkregen.
Zie ook of de antenne op het toestel en niet op aarde staat.
Kijk vervolgens of de verbindingen met de anodebatterij
of plaatstroom-apparaat in orde zijn.
Maak de terugkoppeling steeds zoo los mogelijk I
Wenscht men het luisteren te beëindigen, draai dan
de lampen uit en schakel de antenne op aarde.
Het is geheel overbodig de verbindingen met accu,
anodebatterij, telefoon of luidspreker los te nemen.
Het afstemmen.
Na het inzetten van de juiste spoelen (bij een toestel
met ingebouwde spoelen eventueel plaatsing van kortlang schakelaar in den juisten stand) draait men den
condensator(s) langzaam in, de eerste condensator
maakt daarbij grootere en vluggere bewegingen.
Is het station gevonden, stem dan eerst den secondairen kring nauwkeurig af, vervolgens den antennekring
en maak daarna de terugkoppeling voorzichtig vaster,
door de terugkoppclspoel in de richting van de andere
spoel(en) te bewegen (eventueel indraaien van den
terugkoppel-condensator).
Bij toestellen met meer dan 2 afgestemde ketens, regele
men eerst en gelijktijdig den laatsten en eersten kring.
Mlcrofonisch effect.
Sommige zwakgloeiende lampen, geschakeld als hoog
freq. versterker of detector, kunnen door geluiden en
schokken zoodanig aangestooten worden, dat daardoor '
de gloeidraad gaat trillen. Hierdoor ontstaat in den
luidspreker of telefoon een doordringende giltoon.
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Dit hinderlijke verschijnsel wordt aangeduid als micrO'
fonisch effect.
Staat de hoorn van den luidspreker naar het toestel
gericht dan treft dit geluid opnieuw de lamp en onderhoudt
zoodoende de trillingen van den gloeidraad. De giltoon,
die meestal de muziek overstemt, blijft dan doorklinken.
Het optreden van dit microfonisch effect is tegen te
gaan door: le den luidspreker een andere, verder van
het toestel verwijderde plaats te geven: 2e het gebruik
van een veerend lampvoetje of ten 3e door de detector
lamp met watten te omkleeden.
Inductie-storingen.
Tram- en andere inductiestoringen, veroorzaakt b.v.
door het vonken van een motor of dynamo, lichtreclame's enz. kunnen de ontvangst in een straal van
honderden meters, zeer bemoeilijken en soms wel ge
heel onmogelijk maken.
Teneinde deze storingen zooveel mogelijk te elimineeren kan men als volgt te werk gaan.
Eerstens door het primaire apparaat tot een inductief
toestel om te bouwen. Blijkt daarna dat de storingen
nog doorkomen, dan probeere men door de antenneverblnding met het toestel even los te nemen, of ook
dan de storingen nog hoorbaar zijn.
Is dit het geval, dan kan het zeer goed mogelijk zijn dat
aardstroomen de oorzaak der storing vormen. Vervanging
van de aardverbinding door een tegencapaciteit brengt
dan in negen van de tien gevallen het kwaad ten einde.
Indien het losnemen van de antenne reeds dit resultaat
ten gevolge heeft, kan meestal worden volstaan met
richtingsverandering der antenne.
Capaciteit van condensatoren.
0.0005 mfd. (regelbaar)
Antenne-condeusator
,,
m.fijnr.
0,0003
Secundaire0.00025 „
H.F. Plaatkring- „
Rooster-condensator
0.0002 mfd.
0.001
Telefoon2.BatterijScheidingscondensator in
0,01-0,001 ,.
weerstandversterkers
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Spoelengids.
Golflengte
in Meters

Primaire Condr. Primaire Condr.
Parallel
Serie
I

II

III

150- 200

N.B.

I

II

III

35

25

50

200- 300

25

35

50

50

35

75

300— 450

35

75

50

50

75

35

450- 650

50

100

75

75

100

50

650-1000

75

150

50

100

150

75

100C—1400

100

200

75

150

200

100

1400—1900

150

250

100

200

250

100

1900-2500

200 ! 300

100

250

300

150

2500—3200

250

400

150

300

400

150

3200-4000

300

400

150

Bij primair-ontvangst vervalt kolom II.

Stem altijd zóó af, dat de condensator bij serie-stand
zoover mogelijk in, bij parallelschakeling evenwel zoo
veel mogelijk uit staat.
Gebruikt dus steeds de grootst mogelijke spoel.
Instellen van Neutrodons
Men stemt af op een sterk station, verbreekt dan de
gloeistroomleiding naar de eerste H.F. lamp, en draalt
aan den (eersten) neutrodyne condensator, tot men
minimum geluid of ln het geheel niet* meer hoort (de
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I

Het record van Lindbergh geslagen

Hij bereikte in 33l/t uur vanuit Amerika Europa

STORCH CONDENSATORS
Wij bereiken met deze condensator in een paar
seconden Amerika. Probeer dit eens. De kosten
en gevaar zijn aanmerkelijk geringer.
f 6.50
500 cM.................................................
* 6.250 cM.............................................
- 15 —
Tweeling Condensator....................
- 20.Drieling Condenrator....................
Absoluut Verliesvrij
IMPORTEURS:

)

Amradio, v. d. Borg & Eekhof

SINGEL 158, AMSTERDAM — TELEF. 42365
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juiste stand van den neutrodyne condensator is vrij
critisch, luisteren met koptelefoon is dus gewenscht.)
Vervolgens — bij meervoudige h.f. —versterking —
schakelt men de eerste lamp weer in, doch dooft de
tweede H.F. lamp (de lamp moet in het voetje blijven,
en draait aan den tweeden neutrodon, tot bij een be
paalden stand niets of minimum geluid wordt gehoord.
Hiermede is het neutraliseeren afgeloopen, en behoeft
hieraan nimmer meer iets te worden gedaan. Alleen
wanneer een H.F. lamp door een andere wordt ver
vangen, moeten de neutrodons weer overgesteld worden.
Over de terugkoppeling.
Blijkt het dat een, zelfs vaste terugkoppeling geen
versterking doch verzwakking van den ontvangst te weeg
brengt, verwisselt dan de aansluitingen aan den houder
van de terugkoppelspoel.
Gebruikt in laag-frequent versterkers steeds de voor
deresp. lampen voorgeschreven negatieve roosterspanning.
Weest voorzichtig met Uw terugkoppeling.
Houdt Uw spoelen en toestel droog en stofvrij.
De — pool van de anodebatterij kan zoowel aan de -fals aan de — pool van de accu worden verbonden,
handelt naar Uwe bevindingen.
Het roosterlek van den detector kan bij voorkeur
tusschen rooster en + accu aangesloten worden.
Koopt Uw radio-benoodigdheden bij radio-handelaren,
ergo bij menschen, die van dit rak verstand hebben.
Abonneert U op Radio-Wereld f 4.— per H jaar, f 7.50
per jaar. Losse nummers aan alle kiosken verkrijgbaar
h 25 ct.
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Aanbevelenswaardige schema's.
D EGINNEN wij dit laatste hoofdstuk met een korte
aanduiding van die schema’s, welke o. i. het meest
in aanmerking komen.
We rangschikken ze als volgt:
Kristal'Ontvanger. (Schema 1.)
Dit type ontvanger is uitsluitend geschikt voor ontvangst van de krachtige en nabije omroepstations, waarvan de programma's wel zwak, doch in de telefoon
duidelijk te volgen zijn. Deze ontvanger kost slechts
enkele guldens.
De afstemming geschiedt door de stand van den
condensator langzaam te wijzigen.
EénlampS'Onlvanger. (Schema 4.)
Een aanzienlijke verbetering beteekent aanschaffing of
bouw van dezen lampontvanger. Niet alleen zijn hier
mede vrijwel alle stations te hooren, doch ook is de
ontvangst aanmerkelijk luider dan op het kristal-toestel.
De afstemming geschiedt door de spoelen in de
houders te plaatsen (zie spoelen-gids) en daarna lang
zaam den condensator in te draaien. Naregelen met de
(ijnregeling.
TweelampS'Ontvanéer. (Schema 12.)
Bestaande uit detector en transformator-gekoppeldc
1. f. versterker. De geluidsterkte laat — voor telefoon —
niets te wenschen over, per luidspreker zijn de uit
zendingen van Hilversum en Huizen, duidelijk te volgen.
Afstemming als boven.
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Drielamps-Ontvanger.
Hier make men een keuze uit de schema's 16 en 18,
welke in hoofdzaak geschikt zijn voor krachtige luid'
spreker-ontvangst van Hilversum en Huizen.
Wenscht men een 3-lamps toestel voor het geheele
golfbereik, dan kieze men uit de schema'9 19, 20 en 21.
die gemakkelijk tot 3 lamps-schakelingen zijn te herleiden.
Vierlamps- Ontvanger.
De keuze is hier beperkt tot de schema's 19 en 20.
Schakeling 19 is die van een toestel, waarbij de uit'
wisselbare spoelen het eenvoudigst in buiten op de
frontplaat aan te brengen houders worden geplaatst
Schema 20 daarentegen geeft een toestel weer met ,
ingebouwde spoelen.
Beide schakelingen werken uiterst bevredigend.
We vestigen de aandacht van hen, die een volgens
het (thans als verouderd te beschouwen) Koomansschema gebouwd toestel bezitten, nog even in het
bijzonder op schema 19, omdat iedere Koomans'
ontvanger volgens deze schakeling op eenvoudige wijze
is te moderniseeren.
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„A thing of beauty
is a joy for ever”

„REMLER”
Square law en Straight line
frequency Condensatoren
voldoen aan de hoogste eischen
Zij worden in de drie volgende
waarden geleverd:
No. 630 .00035 mf fi 14.— compleet
No. 631
met knop en
.0005 mf
schaal.
No. 659 .0001 mf
Types voor Solodyne met drum-dial en
op één as, prijzen op aanvraag

„MUSETTE”
Antenne- en Raamontvangers
4 Lamps f 135.—
5 Lamps fi 210.—
Prijsblad wordt op aanvraag
gaarne franco toegezonden

P. PENNING
OOSTERLAAN 4
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HEEMSTEDE

!
!

1. Eenvoudige Kristal
ontvanger

o

Cl
••

s
G2'

El T

Cl = variabelen con*
densator 500 cM.
C 2 - blok-condensator 1000 cM.
D = kristal'detector
T = Telefoon
S = honigraatspoel
en wel:
Nr. 100 voor Hilversum
Nr. 150 voor Huizen
Nr. 35 voor Langenberg
2. Verbeterde
Kristalont vanger.

Door de inductieve
koppeling is de ont'
vangst meer selectief dan bij ’t bovenstaande schema.

#

O
O

K>

o
o
o
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3

Typische éénlamps-ont vanger.

t

ii

UI

i

75k

i
t

accu
anode
batterr

o+

Zonder regelb. condensator. Gebruik wordt gemaakt
van twee 180° variokoppelaars en enkele kleine blokcondensatoren, waarvan de waarden próefondervindelijk
te bepalen.
4. Eenvoudige éénlamps-ontvanger met terugkoppeling.

<

«1090S

II

4 iaOcM

OOOiA*f

♦ ANOJSt BATT

Ooo*S*f

II
CMJl
p.<wM«rr
e
ACCUI

Ook hier is de telefoon-condensator 0.001 mf. groot en
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Gebruik de MICRO D als DETECTOR.

s

de alstemcondensator 0.0005 mf. De roostercondenaator
heeft eene capaciteit van 0.0003 mf., terwijl het parallel
geschakelde lek een weerstand heeft van 2millioen ohm.
De waarde van den gloeiweerstand, alsmede de sp anning van de anodebatterij, zijn afhankelijk van de te
gebruiken lamp.
Als spoelen worden hier honingraatspoelen gebezigd,
doch ook korfspoeltjes zijn bruikbaar.
Door de opname van de terugkoppelspoel in de plaatkring, oefent de lamp naast een gelijkrichtende, tevens
een versterkende werking uit.

LEK

wee*

'NAAR
ANODE BATT*

NAAK ~
ANOJJE 8 ATT.

Montage-schcma.
De figuur geeft weer hoe het hierboven behandelde
toestel gemonteerd dient te worden.
Alle onderdeden zijn bevestigd tegen een plaatje ebo-

* 5.
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niet (afmetingen 30 X 35 c.m.), keeren we de plaat om,
zoodat dus de voorzijde van de frontplaat te zien komt,
dan vinden we daar de knoppen van den var. condensator en den gloei weerstand, de lampvoet of busjes, de
twee spoelenhouders en de klemmen of busjes voor de
antenne, aarde, telefoon, accu en anodebatterij.
6.

Eén-lamps ontvanger met terugkoppeling
en variokoppeler.

\\

V

4—1

7*
L

:

4=3

int..:
2
Het onder (4) genoemde schema laat zich ook uitvoeren
met variokoppelaar, inplaats van met verwisselbare spoelen.
Is het golfbereik van den variokoppeler te klein, dan
kan men een verlengspoel toepassen. Het geheel kan
ook samengesteld worden uil een variometer en losse,
al dan niet aftakbare spoelen.
1. Is een regelbaren lekweerstand.
2. een telefoomcondensator. groot 0.001 mf.
3. een batterij-condensator, groot 2 mfd.
Het is aan te bevelen, 3 bij elke schema toe te passen
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Gebruik de MICRO R 36 als HOOGFREQUENT
en 1ste LAAGFREQUENT.

I
\

Eénlamps-reflexontvanger.

7.

r

AMTENNC

x
=bCB

Jl

L l^AWPt

+
C5
Z±T TEL

Hfc* _c6
>

f

T

—

K.D.

Hiermede is liet mogelijk krachtige, nabij gelegen zen
ders als Hilversum en Huizen met voldoende sterkte op
den luidsp eker te ontvangen.
Eerst wordt hoog freq. versterking toegepast, dan
volgt gelijkrichting door het kristal, waarna de laag
freq. stroomen naar het rooster van de lamp en opnieuw
versterkt worden.
c 1 = 0 0001 mfd.; c 2 = 0.0005 mf. variabel; c 3 =•
0.0003 mfd. ; c 4 = 0.0005 mfd. variabel; c 5 = 0.001
mfd. en c 6 = 2 mfd.
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8.

Verbe terde éénlamps-reflex-ontvanger.

V

'S,

g5Sj

4=c»

z
+ AN

Ci

I
p;

== C5 TCL.

4=c6

x'

= 4=cs

of T

GW

- Ah
ACCU

y
'ACCU-

M
KI).
De door het kristal gelijkgerichte stroompjes worden
nu eerst door een laag frequent transformator versterkt
en dan aan het rooster overgedragen.
Harris-Koomans schema.
Bestaande uit een lamp hoogfreq. versterking en
detectorlamp.
In geen geval brenge men de primaire spoel met de
plaatspoel in koppeling.
Goede condensator^capaciteiten zijn:
Primair 0.0005 mf. en plaatkring 0.00025 mf. Soms
plaatst men nog een vasten condensator, groot 0.001 mf.
tusschen ondereinde plaatspoel en —accu. Dit is overbodig, indieh een batterijcondensator wordt gebruikt
(zie schema op blz. 35).
Neutrodyne-ontvanger.
10.
9.

p

s[

ï

ff

c

I

*) ACCU
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Gebruik de R.T. 56 als EINDLAMP,

h

Tweelampstoestel, bestaande uit 1 lamp boog frequent*
versterking en detectorlamp. doch zonder terugkoppeling,
die evenwel op dezelfde wijze kan worden aan gebracht
als bij voorgaand schema. De antenne*kring is hier in*
ductief gekoppeld met den roosterkring. Hierdoor wordt
een grootere storingsvrij heid verkregen. Bij inductieve
h.f. versterkers komt het vaak voor dat de h.f. lamp gaat
genereeren, men tracht dit dan te beletten door het
ondereinde van de spoel met + accu te verbinden, zoo*
dat het rooster dus een positief potentiaal aanneemt.
Dit is ten sterkste af te raden. Een goede manier vinden
we in de figuren aangegeven. Hier wordt de capaciteit
die in het inwendige der lamp tusschen rooster en gloei*
draad bestaat, uitgebalanceerd door middel van de met
spoel P in serie geschakelden neutrodyne condensator
Cn en daardoor de genercer*neiging bedwongen.
De capaciteit van een neutrodyne*condensator dient
uiterst
Tweelampsontvanger.

7r

^aceo
r
' \ \
\
’ «>.
\

. Primair apparaat met detector en éénlamps l.f. ver*
sterker d.ni. van transformator.
Condensatoren: 1 = 0.0005 mfd.; 2 = 0.0003 mfd. en
3 = 0.001 mfd. R.G. is een kleine batterij van 172*8 Volt,
de juiste spanningswaarde proefondervindelijk te bepalen.
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12.

T weelampa-ontvanger.

Pr.

>
3

mi
n +,00i

O

----- •

J-T*

•=
m^accu

r Detector en één-lamps weerstand^versterker,
( Condensatoren: 1 — 0.0005 mfd.: 2 en 3 = 0.0003 mfd ;
{ 4 — 0.001 mfd. en 5 = 1 mfd.
"'r De anode-weerstand A dient bij voorkeur 4 é 5 maal
/ grooter zijn dan de waarde van den inwendigen lamp/ weerstand.
V L = circa 2 megohm.
13
Tweelamps-ontvanger.
S

<F=

oi XZ___
o

o

PS

■XX-

□

1!

1MA

o 7 •00/

s

COX

IMA

AC

T -

Bestaande uit een detector en een één-lampssmoorspoelversterker.
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Dc smoorspoel kan bestaan uit een laag frequent trans
formator, waarvan de primaire wikkeling doorgeslagen is.
14.

Tweelamps-versterker.

Nóp.
accu

Jkïbooster
_3T- 3a//
Bij gebruikmaking van speciale versterkingslampen
kunnen de verhoudingen van de traustormatoren 1: 3
en 1 : 6 zijn.
15

Tweelamps-versterker.
lOQOOO sA.

♦ H9

urV

Pi

Po

sa

*Si

Hh«?:

-H6

£

♦ Accu
.Accu

-ar

Bestaande uit éénlamp-transformatorvcrsterking. ,en
éénlamp-weerstandversterking.
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Veelal verdient het aanbeveling de scheidlngsconden'
sator niet grooter te nemen dan 0.001 mf.
16.

Eenvoudige Drielampsontvanger.
Dit toestel is bestemd voor ontvangst van de stations
Hilversum en Huizen. Het geeft een voldoend sterk en
zeer zuivere ontvangst per luidspreker en is gemakkelijk
en zonder veel kosten te vervaardigen.
■©+ «20
■O +b0

\/

S

A

:A

uiinriuu

jm

r

vX'k

r

5

o-

■9 - o
ACCU

■o +4
■f*

9 VOLT

”.T~

Benoodigde onderdeden:
k Ebonieten frontplaat 30 X 15 X 0.6 cM
1 Houten grondplank 30 X 20 X 1 cM.
X Ebonieten klemmenbordje 30 X 2Vs X 0.6 cM.
Draaicondensator 500 cM.
2 Anode-weerstanden.
1 Blukcondensator 1000 cM’
^ 2 Lekweerstanden.
\ Draaibare spoelhouder voor 2 spoelen. (Linksche
spoel draaibaar).
X Lampvoctjes.
'Sk Gloeiweerstanden 30 ohm.
9 Aansluitklemmen.
(Desgewenscht kan men van complete weerstandseenheden gebruik maken).
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A'üU'.

Bij dc werkteekening: de verbindingsdraden moeten
op volgorde van 1—27 aangesloten worden;
| F = -j- 40 tot 75 Volt.
^ _ j luidspreker
G = — Anodebatterij
B
H = Aarde
C = -f accu
I = Antenne.
D
—
E = -f 120 Volt
Moderne Weerstand-Versterker.

17.

L<£

LI

R

C

A

U

R

;a |l

|L

i-3

*

U

tsr

«tso v

I
r+RM

Ll en L2 = Lampen met grooten versterkingsfactor.
L3 = Eindlamp.
P 'A K= Anode weerstanden ter waarde van 4 è 5 maal
den inwendigen lampweerstand.
L == Lekweerstanden c.a. 1 megohm.
C = 1000 cM. Blokcondensators.
R = Rem-weerstanden groot 500 0C0 ohm. Deze
weerstanden bemoeilijken den doorgang van h.f. trillingen
en zullen dus de kwaliteit der weergave bevorderen.
_ 27 ZI J Roosterspanning,
N.B. Het eerste roosterlek is abusievelijk aan -f accu
gelegd, men denke dit aan — accu aangesloten.
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18.

Drielampsont vanger met dubbelroosterlampen.

tnpn
L_.

ü

i

r

o
o

Het hulprooster zit verbonden aan de huls van de
lampen.
A. B. en C. duiden dus de schroefjes aan, die zich
terzijde van de lamphuls bevinden. Men verbinde deze
klemmen zonder meer met de anodebatterij, doch probeere even welke spanningen het meeste effect opleveren.
De primaire (antenne) kring is eenvoudigheidshalve
niet geteekend.
19.

Vierlamps-ontvauger.

De hiernaast weergegeven schakeling — het z.g.n.
tusschenkring-schema, ook wel bekend als de gemo^
dernisecrde Koomans-ontvanger — is het aangewezen
schema voor een toestel met uitwisselbare honigraat^
spoelen.
Door de koppeling tusschen 2 en 3 te wijzigen, kan
men het geluidsvolume en de selectiviteit regelen; bij
losse koppeling is de selectiviteit zeer groot, terwijl de
genereer-neiging Oering is. Terugkoppeling bereikt men
door koppeling van de spoelen 1 en 2.
Cl en C2 kunnen beide 300 cM. zijn. Spoel 2 dient
) steeds grooter te zijn dan spoel 3; voor Daventry b.v.
zal men de spoelencombinatie 150, 400, 250 moeten
bezigen. C3 kan een waarde hebben van 150&3C0 cM.,
C4 = 500 è 1000 cM.. L van 0.3—3 megohm. Tl heeft
een overzettingsverhouding: 1 : 3 of 1 : 2.7; T2 een van
1 : 4 of 1 i 5.
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Het Super Radiola
schema.

Deze 4-lamps ontvanger,
welke desgewenscht tot 3
lampen is terug te brengen,
is zeer gevoelig en selectief.
Het is een toestel dat, tenzij
gebruikt in de onmiddellijke
nabijheid van een zender,
volkomen bevrediging zal
geven.
Cl en C2 = 500 cM.
C3 = 300 cM.
NC = Neutrodyne^con'
densator.
RC = 200 cM.
De spoelen L en Ll zijn
op één koker (0 5 en 8 cM.
lengte) gewonden. Voor 200—
600 M. bereik telt Ll 80 wdg.
0 3 m.m. draad dubbelzijde.
Hierover komt L bestaande
uit 15 wdg.
Voor ontvangst van 900—
2000 M. bestaat uit Ll uit
325 wdg. 0.1 m.m. draad,
L uit 50 wdg. L2 heeft voor
K.G. ontvangst 3 X 26 wdg.
0.3 mm. dubbelzijde, voor
lange-golf ontvangst 3 X 115
wdg. van 0.1 m.m. draad.
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21. Raam-ontvanger
De hiernevens weerge
geven schakeling is die
van een selectieven 5
lamps raam-ontvanger,
geschikt voor ontvangst
van alle stations.
De aperiodische li.f. trans
formator kan cvent. ver
vangen worden door uit
wisselbare spoelen L &L2.
Cl en C2 zijn variabele
condensators groot 500cM.
L3 en L4 zijn uitwissel
bare honingraat-spoelen,
die t. o. v. elkaar verstel
baar in houders op de
frontplaat komen (doch
ook in het toestel een
plaats kunnen vinden, de
stand van de terugkop
pel spoel L4 wordt dan
van buitenaf geregeld).
C3 = blokcondensator
150 cM.
C4 — blokcondensator
500 cM.
C5 — blokcondensator
1000 cM.
R = weerstand 2 megohm
weerstand 0,3
R2
megolim.
R3 = weerstand 1 megohm.
P = Potentiom. 400 ohm.
Voor den bouw volge
men de achter in dit
werkje
opgenomen
luerkteekening.
De afmetingen voor de
kast zijn: hoogte 20 cM.,
breedte 60 cM. en diepte
20 cM.
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Deze moderne éénknopsontvanger telt 5
lampen n.1.2 hf„ detector,
en 2 lf. Voor de opbouw
(zie ook de werkteekening)
zijn 6 afgeschermde spoelen benoodigd n.1. een
antennespoel en twee h.f.
transformators voor de
lange golf en een dito
stel voor 250-550 M. Er
dient gebruik te worden
gemaakt van een driedeeligen condensator
(500 cM.).
NC 1 en 2 zijn neutrodyne-condensators;
Rl, 2 en 3 gloei weer
standen. SM is een h f
snioorspoel.
De cijfers 1 tot 6 bij
de spoelen geven de volg
orde aan van de aansluitklemmen op de spoelvoclen
De aansluitingen van den
driedeeligen condensator
zijn als volgt:
Het vaste deel van den
derden condensator (d.i.
de condensator die zich
het dichtst bij de frontplaat bevindt), is ver
bonden aan ,.C”, zie werk
teekening; het vaste deel
van den middelsten con
densator aan ,.B", het
vaste deel van den eersten
condensator aan „A".
De draaibare platen van
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den derden condensator (het dichtst bij de front plaat)
zijn verbonden aan plus gloeidraaid. resp klem „2" van
den transformator gemerkt H. F. Tr. 3. De draaibare
;
platen van middelsten en eersten condensator zijn beidé
verbonden aan „aarde".
Men lette er op, dat in de werkteekening de letters
„P" en „S" bij den tweeden l.f. transformator abusievelijk
. zijn verwisseld.
De complete ontvanger is afgebeeld op blz. 36.
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P. G. SARABÈR
Het beste schemaboek voor den
geringsten prijs.

Dit waardevolle boekje — formaat 23 x 15 —
met 14 pagina's tekst, waarin onderwerpen
als: Welke ontvanger zal ik kiezen? Hoog'
en laagfrequentversterking, enz. uitvoerig
besproken worden, bevat een groot plaat'
schema, waaruit — door vouwen — niet
minder dan 63 verschillende en beproefde
schakelingen zijn samen te stellen.

Prijs 35 ct.f per post 40 ct.
Verkrijgbaar bij den Radiohandel en
bij de Uitgevers

s..

ENGERS & FABER
AMSTERDAM, N.Z. Voorburgwal 250
Postgiro 41280
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Kortegolf schema.

Detector en 1 l.f. lamp;
voorzien, van een met
klinken uilgevoerde onversterkt-verstcrkt scha
keling.
De cijfers naast de
spoelen geven het aantal
windingen aan.
De koker, waarop de
spoelwindingen
gelegd
zijn. heeft een diameter
van 9 c.M
Zeer gemakkelijk te
bedienen, daar antennekring aperiodisch is, dus
niet wordt afgestemd, ter
wijl voorts een capacitieve
terugkoppeling wordt toe
gepast.
Een
honingraatspoel
No. 250 of 300 laat zich
hier zeer goed als smoorspoel gebruiken.
Een
telefoon-condensator is in
dit schema niet noodig.
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alles — zonder uitzondering van eerste klasse
fabrikaat — op

RADIO-GEBSED
ais COLUMBIA
ANODEBLOKKEN,

ERLA
GLOEIWEERSTAN DEN,
SNOERVERDEELERS,
. CONDENSATOREN,
TR A N SFORMATOREN,
Complete 4- en 5-LAMPS
TOESTELLEN, geschikt
Vraagt onze
voor Antenne- of Raamattgcbreide
ontvangst, etc. etc.
Catatogus

5,

V

i

I Vlijmscherp
■ een Scheermes
»

HET NIEUWSTE RADIOTOESTEL
OHTVWÜT ZONDER ANTEKNC V AAUOctlD*MG
L. Vf»oyt <vta« uit«oc".uc J}rocA>j~* ^

SSfüïfeS
Complete
Installatie

HET DÊTHAPHONe-

cm dspbeke»/]275-

is de afstemming op ons wonderlijk
selectief „DETH APHONE" toestel.
Vraagt onze geïllustreerde catalogus
betreffende het tJ)ethaphone" toestel

n N.V.

„DETHA"

Damrak 62A - Beursgebouw - Amsterdam
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WERKTEEKENING
voor den bóuw van den Solodyne-ontvanger
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WERKTEEKENING
voor 5-lamps Raam-öiitvanéer
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Nadruk dezer werkteekeningen is verbod
(Copyrecht Radio-WereJ
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voor 3-lamps toestel met weerstandsversterking
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