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op de praktijk!
Deze cursus leidt op voor het Muiderkringdiploma en pretendeert ieder met gezond
verstand, ongeacht zijn (of haar) leeftijd
in één jaar tijds zoveel kennis bij te
brengen, dat hij zonder meer het hoe en
waarom van toestellen en versterkers
weet, deze apparaten zelf kan bouwen,
zich een bewust oordeel kan vormen
over de verschillende onderdelen en schakelingen en meer diepgaande literatuur
op dit gebied kan volgen.
Bij verdere studie voor het diploma Radio
Technicus N.R.G. of Middelbaar Radio
Technicus heeft hij belangrijk méér dan
een jaar voordeel van zijn MK cursus.

dr.l?lan
schriftelij ke
radio amateur cursus
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elektron
g e rmanium k r istal-ontvange r
Het is bijna niet te geloven, maar met
een aantal simpele radio-onderdeeltjes,
kan een compleet ontvangtoestelletje
worden gemaakt, waarmede verschillende zenders met de hoofdtelefoon kunnen
worden beluisterd.
Straks, wanneer het toestelletje in elkaar zit, zult u dit zelf kunnen constateren en, om uw ongeduld niet te lang
op de proef te stellen, dan maar direct
aan de slag!
Allereerst even de benamingen van de
onderdelen, welke u nodig hebt : dan
weet u tenminste waarover wordt gesproken.
De foto, welke hjerbij wordt afgedrukt
maakt het u gemakkelijk.

Functie
van de onderdelen
De onderdelen kan men in twee groepen
splitsen en wel:

a. de onderdelen waarmede het "geluid"
uit de lucht wordt geplukt en hoorbaar wordt gemaakt;
b. de onderdelen, welke nodig zijn om
de eersten een steuntje te geven, ze
te beschermen en het mogelijk maken
alles netjes bijeen te bouwen .
Onder a behoren de 402 spoel, de variabele condensator, de weerst and en de
germaniumdiode. Door deze op een bepaalde manier aan elkaar te verbinden
is eigenlijk de ontvanginstallatie al gebouwd. Maar om, zoals gezegd, de zaak
netjes en overzichtelijk op te stellen en
het gebruik te vergemakkelijken, zijn er
dan de onderdelen b, welke bestaan uit
vier aluminium chassisdelen, de twee
entrees en de pijlknop. Tenslotte is er
dan nog het montagedraad, waarmede
de verbindingen tussen de onderdelen
worden gemaakt, isolatiekous om deze
verbindingen te beschermen en te beveiligen voor storende invloeden van
buiten, soldeer om de lassen te maken,
boutjes, moertjes en onderlegringetjes
nodig om de chassisdelen aan elkaar
vast te zetten en enkele andere onderdelen daar weer een plaatsje op te
geven.

Foto 3 De ond erd el n: boven van l.n.r. het achte rpl aat je, 402 spoel, afstemcondensator, fro n tI laat. - Onderaan h t boven plaat j e . montagedraad, so ld ee l'- en oliekous en het voor ste chass isplaatj e. - In het midd en de twee entrees , d afstemknop. on d el·legringetjes. d e germaniumdiode en de weersland n d e soldee rlip met drie spruiten, T enslotte midd n links d e montageboutjes met moertjes. Niet op de foto d e s ie rdop welke in h et onderste gat va n de frontplaat
komt.
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Foto 4

H et gereedschap. Van l.n.,·.: d e SOLON-solde rbout instrumontmod e l. d e zijkniptang.
d e plalbektang en d e schroeved ,·aai e r.

Gereedschap
Voor het in elkaar zetten van dit radiotoestelletje hebt u weinig gereedschap
nodig:
In de eerste plaats een soldeerbout je,
waarover verder in dit boekje meer
wordt verteld. Gemakkelijk is dan nog
een platbektangetje bij de hand te hebben om straks de bedrading - dat zijn
de verbindingen tussen de verschillende
onderdelen - mooi r·echt te maken en
de bo utjes bij het monteren vast te houden. Een schroevedraaiertje is verder
onontbeerlijk. Neem een klein model met
een bladbreedte van ongeveer 3 mm. Bij
het op maat knippen van het montagedraad is een zijkniptang gemakkelijk,
maar wanneer u tegen de aanschafkosten daarvan opziet: neem een oude
schaar, het gaat daar ook mee!

Het bouwen
Wan neer u aan de hand van deze bouwbeschrijving en de tekeningen rustig aan
de ga ng gaat, zit heel spoedig uw toestel
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in elkaar. Hebt u een antenne, aardleiding en hoofdtelefoon bij de hand, dan
hebt u direct ontvangst.
Dat bouwen gaat dan zo:
Leg de onderdelen netjes gesorteerd vóór
u: boutjes, moertjes in een leeg sigarettendoosje of op een schoteltje. Zorg, dat
er niets van wegraakt!

Variabele condensator
en frontplaat
In uw voorraad boutjes zijn er drie met
ronde \wllpen . Haal ze tevoorschijn en
steek ze vanaf de voorzijde van de frontplaat door de drie kleine gaatjes, welke
om het middelste gat daarvan zitten.
Doe dat op de volgende manier!
Leg het frontplaat je met de voorzijde
naa r boven vóór u op tafel. Steek nu de
boutjes door de gaatjes en til het plaatje
voorzichtig op. Leg dan een stukje karton over het plaatje heen, druk het
stevig aan zodat de boutjes op hun
plaats blijven en draai het hele zaakje
om. Het p laatje ligt nu met de achterkant naar· boven vóór u op tafel. Schuif
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op elk boutje drie onder·legringetjes. Zet
het plaa tje rechtop, er voor zorgdragend,
dat de boutjes niet uit de gaatjes vallen.
Neem nu vet'volgens de va ri a bele condensator en monteer die zoals op de
t ekening 1 is aangegeven. Met een
schroevedraaier' de boutjes vastzetten.
Niet t e vast, want dan k an de zaak gaan
t rekken ') .
P as ook op, dat uw schl'oevedraaier bij
het vastzetten van de boutjes niet uitschiet. want dat k a n een lelijke kras op
de frontplaat tot gevolg hebben.

Pijlknop
Zet dan m et een de pijlknop op de condensator-as. Aan de achterkant van de
pijlvormige greep ziet u een gaatje en
daarin bevindt zich een boutje zonder
kop, dat we madeschroef noemen . Draai
dit met uw schroevedraaiertje eerst z6ver t erug, da t de knop gema kkelijk over
de as van de condensator schuüt. Vervolgens h et madeschroefje een paar
slagen vastdraaien en de knop z6 afstellen, dat ze ongeveer een halve centim eter van het plaatje afb lijft. Zit ze er
na m elijk t e dicht t egen aan, dan loopt
ze tegen de koppen van de bevestigingsboutjes van de condensator aan. Verder
moet de knop z6 zitten, dat wanneer de
platen van de condensator ge heel dicht
zijn, de pijlknop op 550 staat.
H et v66raanzicht van uw a ppa raatje
heeft nu a l zijn definitief uiterlijk gekregen.

T e k nin g 1

()

En .. bee ldve rhaal " van he t monte ren
''an d e a[slemcondensalOl' me t pij lknop
aa n d e fronlp laat UF 013.

Het achterplaatje
H et frontplaa t je wordt opzij gelegd en
aan de beurt is het achterp laat j e, namelijk het Uniframedeeltje UF 002. Dit
wordt zoals dat meestal bij radiotoestellen gebeurt, benut om et' de entrees voor
a ntenne, aarde, hoofdtelefoon, pickup en
extraluidsprekeraanslui tingen op te monteren . Bij de kristalontvanger beperkt
dit zich tot één entree voor antenne!
aarde en één voor de aansluiting van de
hoofdtelefoon. Deze entrees worden achter twee sleuven bevestigd. Gebruik
voor het vastzetten la nge montageboutjes. Zie tekening 2.
8innenliid~

achterwand .

T ekenin g 2
De twee ntrees worden aan d e achterkant
van Uniframedeel UF 002 gemonteerd.

0) H et is sterk aan te bevelen, d e rolor van d e afslemcond nsalor lijd ns het monteren steed s
g eheel in gedraa id te h oud en, o m Ie voo l' ko men dal d e plat n ve r buigen. Dat zou nl. ko rts l uiling
tuss n d e va t pn draaibare plat n veroorzak n, waa rdoor d e ontva nge r ni e t kan werken.
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Over dit vastdraaien nog even het volgende.
Men doet dit door het moertje er eerst
met de hand zo vèr mogelijk op te
draaien . Dan pakt men het moertj e tussen de platbektang en zet de schroevedraaier in de g leuf van de boutknop .
Met de schroevedraa ier wordt nu het
zaakje vastgedraaid . Doe dit met de vier
boutjes zo, dat de gleuven in de koppen
a lle éénzelfde stand hebben, liefst horizontaalof vertikaal: dat staat n etter.
Let er ook nog even op, dat a lle soldeerlipjes aan de pennen van de entrees éénzelfde kant uit gericht zijn .

402-spoel *)
De AMROH 402-spoel wordt op het IUniframedeeltje 006 gemonteerd, zoals tekening 3 aangeeft . Draai de bevestigingbeugeltjes mooi recht naar beneden la ngs
de spoel. De soldeerlip wordt nu ook
vastgezet m et een boutje en dan worden
de delen UF 006, 002 en 003 vo lgens
tekening 4 aan elkaar bevestigd. Tenslotte gaat dan de frontp laat , waarop
reeds de variabele condensator is vastgemaakt, t egen .003 aan . (Zie t ek ening 5.)
0) D e Mu-core spoel type 402 is voorzi n van
een instelbare k e m. Daarmee kan d e ele k lri sche g rootte (zelfindu ctie) word n afgeregeld.
Voor d e we rking van d eze ont\-anger is d e
inste ll ing van d e ke rn ni et van belang, maar
hel is moge l ijk e r een co rrecti e op d e aanwijzing van d e go lfl engteschaal mee tot stand
te breng n. a ls dat nodig moc ht zijn. Gebruik e n goed pass nde schroev draaier om
d e kern via d e openi n g in d e bodem van d e
spooal in o[ uit le sch roeven.

Bedrading
Nu alle onderdelen op hun plaats zitten
komt de tweede fase aan de orde, na melijk het leggen van de verbindingen tussen de verschillende onderdelen of, zoals
da t in vakkringen heet, h et m a ken van
de bedrading.
Deze bedrading wordt gemaakt met
ltOperdraa d - dat om het solderen t e
bevorderen is vertind. Want a lle draadjes worden gesoldeerd! Gebruik daar
Al\'mOH Supe rspeed harskernsoldeer
voor. Hiermede zult u , wanneer u de
volgende wenken even wilt lezen - en
opvolgen - prachtige soldeerlassen kunnen malten en wat gemakkelijk is : u
hebt geen soldeerwater, soldeervet of
a nder vloeimiddel nodig, want bij Superspeed zit dat binnen in het draadsoldeer.

Solderen
Een eerste ve r'eiste bij het solderen is,
dat u ovet· een goede bout beschikt. H et
gemakkelijkste we rkt u met een SOLON
bout instrumentmodel, die zeer kl ein is
en een laag stroomverbruik heeft namelijk 25 watt. De bout ligt prettig in de
ha nd en u kunt er m ee op de moeilijkste
ple kj es komen t erwijl de stiftpunt ondanks zijn kl eine afmetingen een prachtige warmte afgeeft.
Deze boutjes zijn bij uw radioha ndelaar
verltrijgbaar.
Met een boutje, dat u boven het gas verwarmt, kunt u na tuurlijk ook werken,
maar dan blijft het een heen en w eer

T k ning 3 De 402 spoel op hel g r ote gat in Unifra meplaat UF 006. Rechts van d e spoel d e
kop van d e boul waaraan d e so ld ee rli p zit.
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T e ke ning 4 H el sam enbo uwen \"an
d e dl'ie c ha ss is d elen UF 003 (aan
d e vóórzijde). UF 002 (aan d e achte r zij d e) en UF 006 (aan d e bovenka n l).

ge rèn va n hct gasstel naar uw werkstuk.
Daarom , wa nnee r u toch va n pla n is aan
radio te gaan doen - en is het bouwen
va n deze krista lontva nge r niet een ee rst e
schrcde op dit pad? - koop da n een
clect r ischc SOLON soldee.·bout, ins trumentmodel.
Va n groo t bela ng is voo rts, dat de punt
va n dc bout goed is vertind. Da t vel'ti nnen doet u a ls vol g t:
W a nn cer de bout nog koud is schuUlt
u de punt mct schuu r linnen g oed bla nk .
zodat ncrgens cen zwart putj of plekj e
m ccr t c zicn is . Bt'eng da n de bout op
t empemtuur en laat er een paa.· milim et e r Supe rspeed op smelten .
Let op hoe dat gaat!
Eerst za l dc ha l'skcl"l1 s melten en het
nu vlocibaar geworden ha rs over de
punt va n d bout lopen . Onmiddellijk
daarna s mclt het tin en veI'spreidt zich
ovc ra l, waar het h a rs dc zaak heeft
voorbcw c rkt. U zie t nu met een het nut
va n dit vloeimiddel.
Mc t cen do ekj e wrijft u s nel het vloeiba rc soldcer zovce l mogelijk ove r de
punt uit. Er zit da n een dun laagje tin,
mooi gelijkma tig ve rspreid, ove t' de stiftpunt.
Moc ht het in éé n bewerlöng niet hele-

ma a l gelukkcn , da n de bout weer laten
a fk oelcn , schoonschuren e n nogmaals
wa t soldecr la t en s melten. Uw bout is
d'ln voor ge bruik g Cl·ccd .
Va n het a ller g rootstc bela ng is verder,
dat de t e solder en plaat sen goed schoon
zijn. W a nn ec r u met ni uwe onderdelen
wer kt is geen vóórbewe rking nodig, imm ers a lle delen, waaI'aan gesoldeerd
moet worden , zijn r eeds ve rtind of verzilverd.

De eerste verbinding
Voor de ee rste verbinding nemen we een
gemakkelijke en w el het aanbrengen van
de weerstand tussen de twee bussen van
de t elefoon entree. H et is niet nodig, dat
de twee dra adjes , welke uit het wee rsta ndlichaam komen met isolatiekous
worden beschermd. N eem de weerstand
en buig beide eindjes met de platbekt a ng mooi r echthoekig om , elk ongeveer
5 mm va naf het weerstandlichaam. De
beide draadjes worden nu met de zijkniptang een halve centime ter ingekort.
B e s I i s t n iet mee r a f k n i ppen, wan t dan I 0 0 P t men d e
kan s, dat d oor d e war m t e
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T e ken in g 5
De fr ont plaal UF l J wordt t g n
h et c hass is g sch,·oefd.

b ij het sol der end e wee rstand wordt beschadigd.
Ditzelfde geldt ook voor andere onderdelen waaraan draden zitten, zoals
kokercondensatoren, keramische condensatoren, germaniumdiodes enz.
In tekening 6 is aangegeven hoe deze
weerstand is gemonteerd. Steek de eindjes door het gat in de soldeerlip van de
bus, druk de inmiddels warm geworden
bout tegen lip en draad en tip een klein
beetje Superspeed op de boutpunt. U
ziet dan het soldeer vloeien. Bout weghalen en de las onbeweeglijk laten tot
het soldeer is gestold (het wordt dan
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dof ) . Dit 0 n b e wee g I ij k h 0 uden van een I a s t 0 t het s 0 1d eer i s ges tol d, i s zee r b eI a n g r ij k o m dat
dit
een
g 0 ede
ver bin din g b e v 0 rdert.
Vervolgens wordt een verbinding gelegd
tussen aansluitlip 1 van de 402 spoel
naar de soldeerlip op het Uniframedeeltje 006 . Deze verbinding wordt uitgevoerd met een van isolatiekous voorzien
montagedraadje.
Dat gaat als volgt:
Meet eerst uit, hoe lang het stukje isolatiekous moet zijn, en knip zo'n stukje
af. Neem dan het montagedraad en
maak het recht (voorzichtig rekken).
Steek een einde door het oogje in de
spruit van de soldeerlip en soldeer het
vast. Knip de draad op lengte, schuif
het stukje isolatiekous er op en soldeer
het andere eind aan lip 1 van de spoel.
Vlug werken hier, anders smelt h et plastic van de spoel! Zie tekening 7.

De volgende verbinding is die van de
onderste bus van de telefoonentree naai'
de tweede spruit van h et soldeerlipje.
Op dezelfde manier als hiervoor kan
deze verbinding worden gemaakt.
Bij het inhaken in de soldeerlip van de
entreebus er op bedacht zijn, dat wanneer de bout er bij komt ook de draad
van de weerstand los komt te zitten:
beiden dus vastzetten.
Aan de beurt is nu de verbinding tussen
aansluitlip 2 van de spoel en de bovenste
bus van de antenne/aardleiding-entree.
Ook hier weer bij de spoellip vlug werl,en.
Aan lip 1 van de spoel (er zit al een
v rbinding aan) gaat nu een verbinding
naar de onderste bus van dezelfde
entree.
Nu gaat er nog een verbinding van (gezien met het fontplaatje naar u toe) de
linker aansluitlip van de variabele condensator via het daarbij gelegen gat in
Uniframedeeltje 006 naar lip 5 van de
spoel en dan komt een werkje, waaraan
v el zorg moet worden besteed. Zie hier\ ' 001' tekening 8.

Monteren
van de germaniumdiode
De germaniumdiode is zeer gevoeli~
voor warmte en alle" moet dus bij het
solderen van dit ragfijne onderdeeltje
worden gedaan om te voorkomen, dat
het t e warm wordt.
In de eerst e plaats mag niets van de

T e kening 6
De eerste faze van
d e bedrading.

draadjes worden afgeknipt. Maak de
zaak pas tussen de bovenste bus van
de telefoonentree en lip 1 van de spoel.
Houd bij het olderen de platbektang
tussen diodelichaam en
oldeer plaat,
zodat de warmte via die tang I{an wo rden afgevoCl'd. Het doet er niet toe, aan
welke kant de rode stip komt te zitten.
Hiermede is dan de laatste bedradingsfase geëindigd. Zie t eken ing 9.
Neem nog even de platbektang ter hand
en buig alle verbindingen mooi recht en
haaks. Het maakt aan de werking van
uw apparaat niets uit maar het staat
netter.
Probeer ook door voorzichtig aan de
verbindingen te trekken of ze alle goed
vast zitten. Zo niet, dan oversolderen.

e
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T e l<en ing 7 De verbinding ,'an d e
spo I naar so ldeerlip, faze 2.
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FAZE

T e kenin g
F aze 3, 4 n 5 van d e bedra d ing.

FAZE 6

Tekening 9
Het
.
a anbrengen
van de germamumdiode
en
de spoel naar de verbinding van
sator (faze 6 ~e 7)~fstemconden-
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T e k ening 10
D e com p le t e be drading. H et
g estippe lde d eel zit onder
(in we rke lijkhe id bov n) h e l
chassi s d eel 006.

Antenne en aardleiding
Alle energie die de telefoon bereikt is
uiteindelijk onttrokken aan het zenderveld. De antenne is hier dus heel belangrijk als onderdeel van de ontvangapparatuur en als "verlengstuk" van de antenne
doel de aardleiding daar niet voor ond r.
Wie toevallig dicht bij de zender(s)
woont, kan met een heel bescheiden antenne al goede ontvangst verwachten,
maar op grotere afstand moet de antenne
steeds meer presteren en is het ook zaak
dan voor een zo goed mogelijke "aarde"
te zorgen.
Wat mag een " goede" antenne heten?
Zowel de lengte als de hoogte zijn van
belang. Het gunstigst is dus een la nge
en hoge antenne. Onder "hoogte" is te
verstaan de afstand boven een electrisch
geleidend vlak . Dit kan de bodem zijn,
maar ook een zinken dak. Naburige geleiders op ongeveer gelijke hoogte zjjn
schadelijk. Hang de antenne dus zo vrij
mogelijk. Als de totale lengte (dus mèt
invoer) is minstens 20 meter wel gewenst. Bronsdraad is het beste materiaal. De vorm doet weinig ter zake. Een

z.g. T-antenne (invoerleiding omstreeks
het midden van een horizontale draad)
is even goed als de gebruikelijke "omgekeerde L" ( 1 ) . Deze laatste heeft het
voordeel, dat de draad aan één stuk kan
blijven en er dus niet gelast hoeft te
worden. Dit is n.l. niet zo eenvoudig voor
wie geen fikse soldeerbout heeft, hoewel
een spiritusbrander uitkomst kan brengen.
De isolatie behoeft niet zo geweldig te
zijn. Een enkele ei- of glas-isolatol' is
voldoende. De invoer, van buiten naar
binnen, kan soms nog al wat werk opleveren. Er zijn speciale doorvoerisolatoren te koop, waarvoor een gat in raam
of kozijn nodig is. Waar dat niet kan of
mag, is het soms mogelijk de draad door
een kier naar binnen te voeren, nadat er
voor isolatie een stuk plasticslang over
geschoven is.
Als "aarde" is de koperen of loden wa terleiding onovertroffen. Zorg voor een
degelijke verbinding aan de buis, liefst
met een klembeugel. Bij gasleidingen of
verwarmingsbuizen bestaat altijd het risico, dat even verderop een koppeling als
isolator werkt. Bedenk, dat het einddoel
een goede electrische verbinding met de
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"echte" aarde (het grondwater) moet
zijn.
Een tot in de vochtige laag gedreven gegalvaniseerde pijp is ook een prima aarde, gebruik desnoods een ingegraven
oude teil, een stuk gaas enz.
Als "surrogaat-aarde" kan, met wisselvallig succes, elke grote metaalmassa
dienen, b.v. een afrastering of - b.v.
tijdens kamperen op droge grond - een
la nge over de grond uitgelegde draad.

Telefoons
Het kleine beetje energie, dat bij een
kristal-ontvanger ter beschikking komt,
maakt de keuze van een geschikte telefoon heel belangrijk. Omgekeerd beinvloedt de telefoon de werking van de
ontvanger.
H et is dus zaak, het best geschikte type
te kiezen en dan bovendien nog in een
goede uitvoering . .ook hier is "alle waar
naar z'n geld".
RristaItype
Uit een oogpunt van gevoeligheid is dit
voor kristal-ontvangst de beste telefoon.
Dit niet alleen om de grote gevoeligheid,
maar ook omdat het ver b r u i k zo
laag ligt. Er wordt dus geen noemenswaardige energie aan de afstemkring
onttrokken en de spanning zal daar
hoger "opslingeren" .
Magnetisch ty!)e
Goede magnetische telefoons zijn ook

heel gevoelig. De weerstand moet hoog
zijn (4000 Q).
Deze telefoons geven de lage tonen beter
weer dan een kristal-type en ze zijn ook
beter geschikt voor andere experimenten.
Wie het heel mooi wil doen en gesteld
is op de beste weergave schaffe een
AMROH "Y-Phone" aan (4000 Q model) . Dit is een telefoon in de vorm van
een dokters-stethoscoop, die haast niets
weegt.

Prestaties
Zoals onder "antenne en aarde" a l staat
vermeld, is de kristalontvanger geheel
en al afhankelijk van de antenne-energie. Met een gunstige antenne wordt de
afstand, waarover een bepaald station
kan worden ontva ngen, aanmerkelijk
groter en ook de geluidssterkte. Natuurlijk spreekt de sterkte (h et ver m 0gen) van de zender een hartig woordje
mee, maar ook zijn er effecten als de
bodemgesteldheid, schaduwwerking van
grote objecten (heuvelrug, stad, bOS),
die plaatselijk de sterkte kunnen schaden. Heel globaal genomen kan in een
straal van 50- 100 km rond een krachtige zender op goede ontvangst worden
gerekend. Bij duisternis kan de afstand
aanzienlijk toenemen, maar dan ontstaat
ook fading (geleidelijk op en neer gaan
van de sterkte) .
Met een kristal-telefoon is de gevoeligheid doorgaans groter dan met een magnetische telefoon.

DE WERKING
In deze uiteenzetting komen vm·schillende begl·ippen en uitdTulcking en V001·, die bij menigeen de
w ens ztûlen doen ontstaan, van
deze mooie techniek mééT te weten
t e komen. Dan kan, en wel via d <3
DT. Blan's sclwiltelijlce Tadio - amateuTcul·SUS, waaTvan U op aanV)·aag bij de MuideTkl·ing te BusSt~m een gTatis pTospectus kl·ijgt
toegezonden, alsmede vel·sc hillend e
populaiTe MK-uitgaven, waal·VOOl·
U eveneens een lolde,. kunt aanvTagen.

Om - al is het dan in grote lijnen
de werking van de kristalontvanger te
begrijpen, is het in de eerste plaats
nodig, deze te gaan zien in de volgende
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del e n, die elk een eigen functie hebben en wel :
A. Het opvangend deel (antenne en
aarde) .
B. Het selecterend deel, waarmede het
gewenste station wordt gekozen en
dat bestaat uit de spoel en de afstemcondensator .
C. Het gelijkrichtende deel (de germanium-diode), waarmee de geluidstromen worden gescheiden van de
radiostromen.
D.

Het weergevende deel (de telefoon),
dat de electrische gelu.idstromen
weer omzet in echt geluid.

Een radiozender stuurt een h 0 0 gf r e q u ent e stroom in de zendantenne. Rondom deze antene ontstaat
daardoor een e 1 e c tri s c h vel d,
dat zich in de ruimte uitbreidt en in elke
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Te kening 11
De indeli ng van d e on tvan ger: A het opvan g end e d eel :
anten ne/aard e; B het selecte r n d e d eel ; C het ge lij krichtende deel ; D het weergev nde deel.
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electrische geleider, die het treft, een
stroompje veroorzaak t.
Onze ontvangantenne nu is een geleider,
die er op ingericht is, een zo sterk m ogelijke stroom uit het zenderveld "af te
tappen".
Om een stroom te kunnen laten lopen,
moet er een gesloten stroomket en bestaan. Dat bereiken wij, door voor een
aardleiding te zorgen. Weliswaar loopt
de antenne aan het vrije einde "dood",
maar dat is voor een hoogfrequent e
stroom geen bezwaar. Deze loopt n.l. in
een ontstellend tempo (1_ tot 1 1h m illioen maal per seconde) heen en weer
t ussen antenne en aarde. De ant enne
maakt weinig of geen onderscheid t ussen de stroompjes van de verschillende
zenders, die elk hun eigen tempo bezitten
(Hilversum I: 746000 per sec., Hil versu m
II: 1007000 per sec.). Dit heet het t I' i 1I i n g s g eta I oftewel de fr e q u e nt i e. Het begrip go I f 1 eng t e hangt
hiermede samen, maar doet niet direct
ter zake.
Door de a ntenne/aarde-keten t e k 0 ppel e n met h et deel B k unnen we uit
de mengelmoes van stroompjes het gewenste s e 1 e c ter e n . Hiervoor zorgt
de afstemkring: spoel en condensator
vormen samen een ket e n of kring,
waarin de hoogfrequente stroom kan
"rondtollen": uit de spoel in de condensator en vice-versa.
Deze kring heeft echter een sterk uit gesproken voorkeur voor één bepaalde
frequentie en deze hangt w er af van de
electrische waarden van spoel en condensator. W illen we op verschillende frequenties afstemmen, dan moet de waarde
van één van deze kringonderdelen regelbaar zijn. Dit is bij de condensator het
geval, simpelweg door aan de as t e
draaien.
De stroom in de a ntenne/aarde-keten
sturen we door een stukje van de spoel.
Brengen we nu de voorkeur-frequentie
van de kring in overeenstemming met de
frequentie van de zender, die we wen sen,
dan gaat in de fstemkring een vele malen sterkere stroom van die frequent ie
lopen. De stroom met de gewenste frequentie wordt dus versterkt, de a ndere
stromen niet.

De " uitgezeefde" stroom heeft nog dezelfde gedaante a ls de stroom in de zenda ntenne. H et geluid heeft in de zenderstudio de micr ofoon bereikt en daarin
electrische spa nningen opgewekt. N a
veel verst erking zijn deze op de hoogfre quente str oom geënt in de vorm van
snelle of minder snelle en g roter e of
k leinere veranderingen in de st erkte va n
het zende rveld . Deze komen over een m et
resp. hoge of lage, luide of zwakke toontrillingen en we t reffen deze vera nderingen nog net zo aan in de st r oom in onze
afstemkr ing.
Op een geschikt punt gaan we daarom
uit de k r ing st r oom aftapp en en aan de
ge l ij k I' i c h t er in deel C toevoeren .
Deze k an slechts in één richting stroom
doorla t en en m aakt va n de h-f-stroom
een ge l ij k s t r oom, die door de w eerstand vloeit. W e hebben nu een voor
onze t elefoon bruikbare str oom verkregen , maar de veranderingen in sterkte
van de h-f-stroom zijn daarin behouden
gebleven .
Dit hele proces heet d e t e c t i e of d em 0 d u I a t i e, in t egenst elling tot het
omgekeerde p roces in de zender, da t
m 0 d u I a t i e heet.
Bij de det ectie komt ook nog een con-
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densator te pas (hier gestippeld in C
getekend) die de gelijkgerichte h-fstroom bijschaaft tot een "gladde" gelijkstroom. In veel schema's wordt daar
inderdaad een condensator aangebracht,
maar de praktijk leert, dat dit overbodig
is, omdat de aders van het telefoonsnoer
a l een condensator vormen.
De wee r sta n d is nodig bij k I' i st a I - tel e f 0 0 n s, die zelf geen gelijkstroom doorlaten. Bij magnetische telefoons is de weerstand overbodig, maar
schaadt ook niet en kan dus blijven zitten.
Praktisch de gehele stroom loopt dOOL'

de telefoon en de sterkteveranderingen
veroorzaken trillingen van de ijzeren
plaatjes (m e mb r a n e n) die we als geluid horen.
In de kristaltelefoon is tussen dunne me-

talen el ek t r 0 den een Rochelle-zoutkristal aangebracht. De gelijkspanning
aan de 470 k Q weerstand staat ook op
de elektroden en veroorzaakt een doorbuiging van het kristal. Spanningsveranderingen veroorzaken in het kristal
trillingen, die naar een membraan worden gevoerd en als luchttrillingen het
oor bereiken.

EXPERIMENTEN met de ELEKTRON
Alltenneltoppeling
Voor de doorsnee antenne is de aangegeven koppeling via aftakking 2 op de
spoel meestal de gunstigste, maar het
loont soms de moeite om een andere koppeling te proberen, b.V. aan aftakking 1,
waaraan ook de germanium-diode vastzit (pas op voor oververhitting bij het
oversolderen !) .
Een kleine antenne kan het soms heel
goed doen bij verbinden aan 4, maar de
afstemming verschuift dan op de schaal.
Wordt dat te erg, dan moet er een CO[1densatortje tussen de antenne en punt 4.
Probeer waarden tussen 25 en 100 pF.
Nog een andere methode is de in d u ct i e v e kop pel ing. Op de 402-spoel
is tussen 5 en 6 nog een extra wikkeling
aanwezig. Verbind hiervan één einde
(b.v. 6) met 3 (aarde). De antenne kan
nu aan 5 worden aangesloten, direct of
weer met een condensator er tussen.
Grotere waarden dan 100 pF kunnen
hier nodig zijn en het is handig om dan
een regelbare condensator te gebruiken,
b.V. eenzelfde als in de ontvanger zit.
Met nog een extra 402-spoel zijn interessante dingen te doen. Door zowel de
spoel - geheel of gedeeltelijk - als de
afstem condensator in serie met de antenne te schakelen (zie schets I) kunnen we de antennekring afstemmen en
verhogen daarmee het nuttig effect van
de antenne. De verbinding vanaf de antennebus in de ontvanger kan bij dit experiment naar één van de hierboven
reeds genoemde aansluitpunten gaan.
Met de extra 402-spoel en de losse afstemcondensator is ook een zee fk rin g te maken, om de storende
achtergrond van een ander station te
verwijderen. De schetsen II en III geven
twee verschillende schakelingen.
De ontvanger wordt op het gewenste
station afgestemd en met de zeefkring
wordt het ongewenste weggewerkt. In
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de schakeling III kan de antenne: op
3 manieren op de zeefkring worden aangesloten.
Met de extra afstemkring is ook nog op
andere wijze selectiviteitsvergroting bereikbaar. Schets IV geeft aan hoe dat
gaat. Beide kringen worden op het gewenste station afgestemd. Met de
grootte van de vaste koppelcondensator
is de selectiviteit naar behoefte te
regelen.
Diodekoppeling
Het is altijd nuttig te proberen, welk
aansluitpunt op de spoel voor de diode
het gunstigst is, n.l. 1, 2 of 4. Dit hangt
ook af van het type telefoon. Voorkom
oververhitting van de diode bij herhaald
solderen.
Bij deze experimenten zjjn de handige
"krokodil-knijpers" sterk aan te bevelen.
Meel' f elefoon
Waar de geluidssterkte dat toelaat, kan
men méér dan één t elefoon aansluiten.
Er is dan keus uit s e r i e- of p a I' a 1I el-schakelen. Parallelschakelen gaat
heel makkelijk door middel van een verdeel- of T-steker, in de telefoonaansluiting van de ontvanger gestoken. Serieschakeling is soms beter voor de geluidssterkte. De stroom loopt dan achtereenvolgens door de telefoons.
Aansluiten op radio' of grammofoonver terker
Radio-weergave met een veel groter
toonbereik, dan het toestel zelf normaal
geeft, is mogelijk in plaatsen, waar de
ontvangst op de kristalontvanger luid
genoeg is. Verbind daartoe de telefoonbussen van de kristalontvanger met de
pickup-bussen van de l'I'l.dio door middel
van een daarvoor pas gemaakt afge-
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schermd snoeIt je. De stekers, waaraan
de afscherming verbonden is, moeten
aan weerszijden in de geaarde bus
komen, a nders bromt de zaak hevig.
Door de radio op "grammofoon" over t e
scha kelen en de a ntenne om t e ste ten,
naar de krista lontvanger, loopt <Je ontvangst over deze laatste en wordt h et
toonbereik 3 of 4. maal zo groot.
Voor grammofoonversterkers geldt h et
zelfde: ook hiermee is uitstekende radioontvangst mogelijk. H eeft de versterker
een microfoon-ingang, dan kan men
daar gebruik van maken.
Ontvangst op twee "aardes"
Waar geen goede antenne voorhanden
is of in noodgeva llen, kan soms met wat
experimenten en zoeken verrassende
g oede ontvangst worden verkregen tussen twee punten, die elk a ls "aarde"
kunnen worden beschouwd. Bijvoorbeeld
tussen de wa t erleiding en gas- of verwarmingsleidingen,
afvoerbuizen
en
a lles wat maar van metaal en groot genoeg is .

Al

Meer selectiv ite it met de ex'ta 402

ervice-apparaat

Een kristalontvangertje, da t bij de hand
staat is een welkome aanvulling voor
het Service-instrumentarium . Het kan
dienst doen voor de beproeving van a.f.versterk ers van a llel'lei slag zonder de
r ompslomp van gram mofoonplaten. Bovendien is h et waardevol om snel de
toestand van antennes of aardleidingen
t e onderzoelten. Met een gevoelige meter
aan de t elefoonbussen verbonden, zijn er
zelfs vergelijkende veldsterktemetingen
mee mogelijk . Kl eine condensatortjes,
waarvan de waarde onbekend is kan
men g lo baal meten dool' ze parallel aan
de a fstem condensator t e v erbinden. De
a fstemming voor een bep aald station
verschuift da n naar een lagere golflengt e. Men zoekt dan m et bekende
waarden een zelfde verst emming t e ber eiken. H et is heel eenvoudig, op deze
wijze een ijking in pico-farads aan te
brengen.
H et beproeven en vergelijken van germanium-dioden op gevoeligheid en detectie-rendement is een heel eenvoudige
zaak.
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ANDERE ONTWERPEN

ATOM EENLAMPS-ONTV ANGER

Voor het opvoeren van de prestaties van
de elektron en verder experimenteren
met radiobuizen en transistoren staan
de volgende ontwerpen ter beschikking:

Heeft a ls uitga ngspunt de elektron, doch
werkt met een buis in plaats van een
germaniumdiode en is veel gevoeliger en
selectiever.

NEUTRJÛN TRANSIS'))ORVERSTERKER

N CLEON TWEELAMPSONTVANGER

Toe te voegen aan de elektron. Een
enorme vergroting van de gevoeligheid
en geluidssterkte door een 2-traps versterker met transistoren, gevoed uit een
41h V batterij. Minimaal verbruik en
desgewenst luidsprekerontvangst.

Hier is aan de Atom nog een buis toegevoegd, waardoor de gevoeligheid nogmaals toeneemt.
Een sprietantenne is voldoende voor ontvangst van meerdere stations. Luidspreker-ontvangst is zeer goed mogelijk.

EEN PASSEND KASTJE

Het kastje, in moderne kleuren uitgevoerd en SIMPLEX geheten, kan door
hen die verder bouwen, straks ook weer
voor andere ontwerpen worden gebruikt.
Onderstaande foto geeft een beeld van
het ingebouwde toestel.

Voor een passende behuizing van de
elektron is een kastje ontworpen, dat in
bouwdoosvorm bij de radiohandel verkrijgbaar is .

rr=== " ===

elekfron

Onderdelentijst:
1
1
1
1
2
1
1

chassisdeel Unürame UF 006
chassisdeel Uniframe UF 002
chassisdeel Uniframe UF 003
frontplaat IUnürame UF 013
entrees
AMROH 402-spoel
variabele condensator met drie mon-
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tageboutjes en 4 onderlegringetjes
1 pijlknop
1 weerstand 470 kilohm (kleurcode geelpaars-geel-zilver)
1 soldeerlip met drie spruiten
1 germaniumdiode
montageboutjes en moertjes
1 sierdop

ELEKTRONICA

leren

DOOR

ELEKTRONICA

Lt9uwen
Kies de zekere weg bij de beoefening van de Elektronica:
Start met een AMROH Elektronica bouwdoos.
Deze bevat door vakmensen vergaarde onderdelen, de beste
van de wereldmarkt. Elke Elektronicadoos is tot het laatste
schroefje compleet voor één ontwerp, maar dank zij het " Uniframe - -systeem is het materiaal universeel en geschikt voor tal
van verdere experimenten .

Overzicht van
Elektronica dozen

elektron

garmaniumkristal-

ontvanger.
Eenvoudige . detector-ontvanger met germanium kristal. U itstekende telefoon -ontvangst.

atom

éénlampsontvanger.

Detector-ontvanger met éé n batterijbuis. T elefoonof luidsprekerontvangst.

nucleon tweelampsontvanger.
Éénkringer met twee batterij buizen. Ruime stationskeuze en goede luidsprekerontvangst.

neutron

transistorontvanger.

Éénkringer m et' germanium-diode en twee tran sistortrappen . Luide :: ontvangst, onbetekenend stroom verbruik.

meson

dubbelbuisontvanger
voor netvoeding.
Éénkrin!jer met goede prestaties ; basis voor verder
experimenteren.

proton

grammofoonversterker.

Eenvoudig van opzet, doch prima prestaties.

deuteron grammofoon/ microfoonversterker .
WW-kwaliteit, dubbele klankregeling , mengvoorziening .

.. Simplex" -kastje, klein formaat.
Materiaal voor een fraa i kastj e, passend voor é én
Uniframe secti e.

..Duplex" -kastje voor twee secties.
Completeert versterkers en ontvangers (met ingebouwde luidspreker) tot een keurig en compact
geh e el.
Levering van Elektron ica bouwdozen en andere AMROH producten vi a de radiohandel.
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