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DE JUISTE SPOELEN op de juiste
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4-lampstoestel voor omroep-ontvangst.

r

(Schema: Inductief „Koomans” met afgetakte antennespoel)

i

\

De selectiviteit van deze schakeling is ruim voldoende voor
een storingsvrije ontvangst der omroepstations. Ter verkrijging
van uiterst korte verbindingen wordt de grondplank niet aan den
onderkant van het frontpaneel, doch ongeveer in het midden
daarvan (zie de stippellijn) aangebracht. De lampvoetjes,
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transformatoren, roostercondensator, lekweerstand en vaste
condensator van 1000 c.m. worden op de grondplank ge
monteerd. De grondplank met al deze onderdeelen, wordt
nu in ’t midden van 't frontpaneel bevestigd. De spoelhouders
vallen er boven, de twee variabele condensatoren en gloeidraadweerstanden er onder. Zoover de verbindingen onder
de grondplank komen (aan condensatoren en " weerstanden)
worden gaatjes geboord, waardoor de draden gestoken worden.
Naast de antennespoel loopt een soepel snoertje; het
einde daarvan wordt aan de aftakking van de antennespoel
verbonden. Deze spoel heeft ± 180 windingen en is afgetakt
bij ± 50 windingen. Deze spoelen zijn in den handel ver
krijgbaar of zelf te vervaardigen van een gewone honingraatspoel. Voor het korte-golfgebied neemt men een spoel van
+ 60 windingen, afgetakt bij i 20 windingen. Wil men
een gewone honingraatspoel gebruiken, zonder aftakking,
dan wordt het snoer verbonden met de roosterpen van de
H. F. lamp (R). Voor de andere spoelhouders zijn ook gewone
honingraatspoelen te gebruiken. Bij gebruik van een schermroosterlamp als H. F. lamp, wordt de verbinding welke
thans aan P. van het lampvoetje is verbonden, losgenomen
en aan den top van deze lamp bevestigd. A3n de aansluiting ^
P. van het lampvoetje, wordt een verbfnding gemaakt met
O. P. van den len L. F. transformator. De beide L. F.
transformatoren hebben een verhouding van 1 : 3. Andere
verhoudingen zijn ook te gebruiken.
Indien men het toestel als 3-lamps wil uitvoeren vervalt
de 2de transformator en het 4de lampvoetje. De aansluiting
P. van het 3de lampvoetje wordt dan verbonden met het
telefoonbusje dat op de teekening met P. van het 4de
lampvoetje verbonden is. Overigens wordt er niets gewijzigd.
Benoodigde onderdeelen t
Ebonieten frontpaneel van 50 bij 24 c.M., plaatje eboniet van 8 bij 5 c.M.
(voor antenne en aarde), plaatje eboniet van 5 bij 5 c.M. (voor luidspreker),
grondplank van 50 bij 16 c.M., 4 lampvoetjes, 5 telefoonbusjes, 4 spoelhouders,
waarvan 2 draaibaar, 2 Variabele condensatoren (één van 500 en één van
250 c.M., 2 laagfrequenttransformatoren, 1 roostercondensator van 300 c.M.,
1 Éénpolige accu-schakelaar, 3 stekers voor roosterspanningbatterij,
2 gloeidraadweerstanden (één van 30 en één van 50 Ohm.), 1 roosterlekweerstand van 2 Megohm, 1 vaste condensator van 500—1000 c.M.,
Origineel Glazite en Batterijsnoeren.
Toebehooren i
Luidspreker, Accu-anode batterij van 120
150 Volt of plaatspanning
apparaat, accu van 12/27 A.U., roosterspanningbatterij van 15 Volt, serie
honingraatspoelen (Event. met afgetakte spoelen nrs. 180 en 60), 4 lampen,
Philips A 425, A 415, B 406, B 405: Splendor V 3030, V 1508, V 1508, V 82;
Telefunken R E 144, R E 084, R E 084, R E 134.
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3-lamps toestel met ingebouwde onverwisselbare
honing raatspoelen
(Schema: met afgetakten antenne- en plaatkring)

De zelfbouwende amateur werkt gaarne met honingraatspoelen, vooral wanneer hij daarmede een toestel kan samen
stellen waarbij spoelen-omwisselen overbodig is, dus met inge
bouwde niet verwisselbare spoelen. Een toestel gebouwd volgens
deze werkteekening voldoet aan hooge selectiviteitseischen,
geeft zeer krachtige luidspreker-ontvangst en is eenvoudig
in bediening, bovendien is de constructie zeer goedkoop.
Er zijn twee dubbelpolige schakelaars aangebracht, waar
mede men van het lange-golf- op het korte-golfgebied overgaat.
In stand „lang’* staan de spoelen 1 en 2 en 3 en 4 in serie,
in stand „kort” staan alleen de spoelen 2 en 4 in. De terugkoppelspoel 5 wordt eenmaal ingesteld en behoeft dan niet
meer geregeld te worden. Om de verbindingen tusschen
spoelen en schakelaar zoo kort mogelijk te houden, wordt
het spoelpaneeltje met de spoelen 1 en 2 recht op gezet en
wel zoodanig dat spoel no. 1 boven komt. Als H. F. versterkingslamp voldoet een schermroosterlamp het beste
(Philips A 442).
Door het gebruik van aftakspoelen (no. 1 en 3 zijn aftakspoelen) is de selectiviteit hoog opgevoerd, terwijl slechts
twee afstemknoppen noodig zijn. De spoelen 1 en 3 zijn
gewone honingraatspoelen met één aftakking. No. 1 heeft
200 windingen, met een aftakking bij 50 windingen en spoel
3 heeft 230 windingen met één aftakking bij 65 windingen.
Het ebonieten paneeltje met de spoelen 1 en 2 wordt recht
op gezet met spoel no. 1 boven. Men bevestigt aan de
grondplank een blokje hout, waartegen het ebonieten pa
neeltje geschroefd wordt. Het paneeltje met de spoelen 3 en
4 blijft horizontaal zooals aangegeven is. De terugkoppelspoel 5 wordt in een draaibaren spoelhouder gemonteerd
en deze zoodanig op een plaatje eboniet gezet, dat despoel
op gelijke hoogte met de spoel daarnaast (4) komt. De
spoelen worden als volgt gemonteerd:
In de busjes genummerd 1 = spoel 200 (m. aftakking 50)
•
2 —
50
„ „
„
„
3 = „
230 (m. aftakking 65)
75
4 =
5 = „
35 of 50
Voor de dubbelpolige schakelaars kan men gewone z.g.
serie-parallelschakkelaars gebruiken. Men make alle. verbinMl

5

j

IS

dingen zoo kort mogelijk en monteere daartoe de H.F.lamp
horizontaal (liggend).
De afgetakte spoelen 1 en 3 worden zoodanig in de spoelbusjes geplaatst dat het kleinste aantal windingen resp. in
aantennekring en plaatkring opgenomen is.
Indien men de terugkoppelspoel naar de spoel daarnaast
toe brengt moet de geluidsterkte toenemen; is zulks niet het
geval dan neme we een grootere spoel of verhoogen de
detector-anodespanning. Neemt de geluidsterkte juist af dan
worden de verbindingen aan den terugkoppelspoelhouder
omgewisseld. De anodesp. + 75 V. kan men ook aansluiten
bij O. P. van den L.F.-transformator (detectorspanning)
Benoodigde onderdeden:
Ebonieten frontpaneel van 50 bij 20 c.M.
Plaatje eboniet van 15 bij 3 c.M. (voor spoelen 1 en 2.)
Plaatje eboniet van 13 bij 3 c.M. (voor spoelen 3 en 4.)
Plaatje eboniet van 5 bij 5 c.M. (voor luidspreker.)
Plaatje eboniet van 4 bij 5 c.M. (voor antenne — aarde.)
Plaatje eboniet van 8 bij 1% c.M. (voor terugkoppel
spoelhouder No. 5).
Grondplank van 50 bij 20 c.M.
3 Lampvoetjes.
8 Telefoonbusjes of 4 vaste spoelhouders.
1 Draaibare spoelhouder (nummer 5 op teekening.)
2 Variabele condensatoren van 500 c.M. (0.0005 Mfd.)
1 Laagfrequenttransformator.
1 Roostercondensator van 300 c.M.
1 Eén-polige accu-schakelaar.
2 Aansluitklemmen (voor antenne en aarde.)
2 Stekers voor roosterspanningbatterij.
2 Twee-polige schakelaars (ieder met 6 contacten.)
2 Gloeidraadweerstanden van 30 Ohm.
1 Roosterlekweerstand van 2 Megohm.
1 Vaste condensator van 500 c.M.
2 Telefoonbusjes voor luidspreker.
Origineel Glazite en batterijsnoeren.
Toebehooren :
Luidspreker.
Accu-anode batterij van 120—150 Volt of plaatspanningapparaat.
Accu van 12-27 A.U.
Roostersp.batterij van 15 Volt.
Honingraatspoelen 35, 75 en 50. Spoel No. 200 met een
aftakking bij 50 windingen, spoel No. 230 met een aftakking
bij 65 windingen.
3 Lampen Philips A 442, A 415 en B 443.
Splendor V 1508, V 82.
Telefunken R E S 044, R E 084, RES 164d.
6
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EBONIET-FRONTP LATEN
BREKEN NIET
VERKLEUREN NIET
ONTVLAMMEN NIET
VERHOOGEN DE VERKOOPSWAARDE VAN
IEDER TOESTEL

LILLEX-FRONTPLATEN
WORDEN WEL GEÏMITEERD
MAAR NIET GEËVENAARD

KIEST
BIJ GOEDE ONDERDEELEN EEN

LILLEX-FRONTPLAAT
ER IS GEEN BETERE

ERICH MEYLER
DEN HAAG :: TELEFOON 32720
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4-lampstoestel met ingebouwde verwisselbare
spoelen
(afgetakte antennekring.)
Hoewel deze schakeling in principe gebaseerd is op het
alom bekende „Koomans”-schema, wordt door toepassing
van verschillende technische verbeteringen een uitstekende
ontvangst verkregen. Een bezwaar is het spoelen verwisselen,
doch waar veelal uitsluitend het lange-golf-omroepgebied
beluisterd wordt en „korte-golf* slechts sporadisch, biedt dit
schema belangrijke voordeelen. Niettemin is korte-golf ont
vangst ook uitstekend. Op de grondplank zijn de onderdeelen
in de juiste opstelling aangegeven. Men lette er op dat de
spoelhouders zoodanig geplaatst worden dat de spoelen vlak
naast elkaar komen. De H.F. lamp is een schermroosterlamp
welke men horizontaal kan monteeren; noodig is ’t niet. De
gloeidraadweerstand van 6 Ohm doet tevens dienst als accuschakelaar en regelt de gloeispanning der L.F. versterkingslampen.
Voor de antenne zijn twee aansluitingen. In aansluiting 2
staan de spoelen 1 en 2 in serie met een vasten condensator
van 100 c.m. In contact 1 wordt een inductieve koppeling
verkregen en is de selectiviteit het grootst als spoel 2 een
kleine waarde heeft. Spoel 3 is de terugkoppelspoel, waarvoor
nummer 35, 50 of 75 genomen wordt; hoe grooter despoel
hoe spoediger men ’t toestel kan doen genereeren. Voor
het lange-golf gebied worden gebruikt de spoelen 50 (spoelhouder 2), 180 (spoelhouder 1), 35 (spoelhouder 3), 230
(spoelhouder 4). Er zijn echter ook andere combinaties
mogelijk. Voor de korte-golf: 25 (spoelhouder 2), 50 (spoel
houder 1), 25 (spoelhouder 3), 75 (spoelhouder 4).
Benoodigde onderdeelen:
Frontplaat van 50 bij 20 c.M., Grondplank van 50 bij 30 c.M., ebonieten
paneel van 50 bij 6 c.M. (voor aansluitingen accu, anodesp. etc.,) 4 lampvoetjes, 2 variabele condensatoren van 500 c.M., 3 gloeidraadweerstanden
(2 van 30 en 1 van 6 Ohm), 4 spoelhouders, vaste condensator van 200 c.M.,
vaste condensator van 2000 c.M.. vaste condensator van 100 c.M., variabele
weerstand van 1500—100.000 Ohm, variabele weerstand van 500—50.000 Ohm,
lekweerstand van 2 megohm, lekweerstand van */4 megohm, lekweerstand,
van */2 megohm, 2 L.F. transformatoren, verh. pl.m. 1:3, H.F. smoorspoel,
14 telefoonbusjes, origineel glazite en aansluitsnoeren.

Toebehooren t
Serie honingraatspoelen, 4 lampen Philips A 442, A 410, A 415, B 405.
Splendor V 1508, V 1508, V 82. Telefunken RES044, RE084, RE084, RE134
plaatsp. apparaat of accu-anodebatterij. accu van 12/27 A. U., Roostersp.
batterij van 15 Volt, luidspreker.
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3-lamps schema met zespen-spoelen.
Door toepassing van de z.g. zespen-spoelen is het mogelijk
een uiterst eenvoudige bedrading te verkrijgen, terwijl het
frontpaneel een keurig aanzien behoudt. De omwisseling van
spoelen is hier ook niet zoo bezwaarlijk, daar slechts twee
spoelen benoodigd zijn. Verplaatsing der spoelen ten opzichte
van elkaar is ook niet noodig. De selectiviteit is bij gebruik
van dit spoeltype zeer groot. Benoodigd zijn twee spoelen
voor *t korte- en twee voor ’t lange-golf gebied, n.1, een
afgetakte antennespoel en een H.F. transformator (z.g. split
primary H.F. trdnsformer).
10

De spoelvoeten kan men ook uit den handel betrekken
of zelf vervaardigen van een plaatje eboniet van 7 bij 7 c.M.
Hier worden 6 lampbusjes op gemonteerd. Niet alle aan
sluitingen van de spoelvoet worden bij dit schema benut
en blijven dus onverbonden. De twee condensatoren van
500 c.M. zijn voor afstemming, terwijl de condensator van
250 c.M. dient voor terugkoppeling. Als regel kan deze
condensator geheel uit blijven staan (platen uit elkaar) en
wordt nagenoeg niet gebruikt. De gloeidraadweerstand der
H.F.-lamp dient als volume-regelaar. Op de primaire wikkeling
van den L.F. transformator staat geen condensator parallel;
dit is bij deze schakeling overbodig. De spoelvoeten plaatst
men zoo ver mogelijk uit elkaar en alle verbindingen worden
zoo kort mogelijk gemaakt.
Benoodigde onderdeden:
Ebonieten frontpaneel van 48 bij 25 c.M. (50 bij 20 c.M.
is ook voldoende).
Grondplank van 48 bij 19 c.M.
2 Variable condensatoren van 500 c.M. (0.0005 mfd.)
1 Variable condensator van 100 a 250 c.M. (0.0001 a
0.00025 mfd.)
1 Gloeidraadweerstand van 30 Ohm.
1 Eenpolige accu-schakelaar.
3 Lampvoetjes.
2 Spoelvoeten voor zespenspoelen (of 2 plaatjes eboniet
van 7 bij 7 c.M. met 12 lampbusjes).
1 Laagfrequenttransformator.
1 Hoogfrequent smoorspoel.
1 Roostercondensator van 300 c.M.
1 Roosterlekweerstand van 2 megohm.
1 Plaatje eboniet van 15 bij 4 c.M. (met twee telefoonbusjes voor antenne en aarde).
1 plaatje eboniet van 6 bij 4 c.M. (met twee telefoonbusjes voor den luidspreker).
Origineel Glazite.
Toebehooremp,
4 Zespenspoelen (1 H. F. transformator lange-en korte-golf;
1 afgetakte antennespoel lange- en korte-golf); Luidspreker;
Accu 12/27 A.U.
3 Lampen : Philips A 409, A 415, B 443, Splendor V 3030,
V 1508, V 82, Telefunken RE 074, RE 084, RES 164d.
Plaatspanning-apparaat of accu-anodebatterij van 160 V.;
Roosterspanningbatterij van 15 Volt.
11

3-lamps schema „Inductief Koomans”
met verwisselbare spoelen.

Het meest gebouwde schema in Nederland is ongetwijfeld
het „Inductief Koomans”. De bouw is zeer eenvoudig en de
resultaten in alle opzichten uitstekend. Uitgevoerd als 3-lamps
toestel is de moderne lampenserie te prefereeren, hoewel men
desgewenscht ook de oudere lampen zeer goed kan gebruiken.
Bij de indeeling van frontpaneel en grondplank is in de le
plaats gestreefd naar de technich juiste opstelling, terwijl de
aansluitingen voor batterijen, antenne, aarde etc. op een
ebonieten paneeltje gedacht zijn.
Benoodigde onderdeden:
Ebonieten frontpaneel van 50 bij 20 c.M.
Grondplank van 50 bij 20 c.M.
3 Lampvoetjes.
3 Spoelhouders (2 beweegbaar, 1 vast).
2 Telefoonbusjes (voor de 4e spoel links onderaan op het
frontpaneel).
2 Variabele condensatoren van 500 c.M. (0.0005 mfd.)
1 Gloeistroomweerstand van 30 Ohm.
1 Laagfrequenttransformator.
1 Roostercondensator van 300 c.M. (0.0003 mfd.)
1 Lekweerstand van 2 megohm.
1 Vaste condensator van 500 c.M.
1 Vaste condensator van 200 c M.
1 Schakelaar (enkelpolig).
2 Stekers voor roosterspanningbatterij.
10 Telefoonbusjes.
Aansluitsnoeren.
Origineel Glazite.
Toebehooren:
Luidspreker.
Accu van 12/27 A.U.
Accu-anodebatterij van 160 Volt of plaatsp.-apparaat
Serie honingraatspoelen.
Roosterspanningbatterij van 15 Volt.
3 Lampen Philips A442, A415, B443.
Splendor V 1508, V 82.
Telefunken RES044, RE 084, RES 164d.
13

5-lamps raam-ontvangtoestel met aperiodische
H.F.-transformatoren.
Veel lastiger dan een antenne-toestel is het bouwen van
een raam-ontvanger.
De selectiviteit is bijzonder groot door het richt-efrect van
de raam-antenne. Hier tegenover staat weer als nadeel dat
alle electrische storingen veel krachtiger doorkomen ; in de
groote steden is een antenne-toestel dan ook meer aan te bevelen.
De montage moet zorgvuldig uitgevoerd worden: de
3-lampvoetjes (2 H.F. en Det. lamp) op een houten plankje
en de beide H.F.-transformatoren er onder.
De H.F -transformatoren welke men in den handel koopt
zijn voorzien van kortsluitschakelaars die verwijderd dienen
te worden. De aansluitsnoeren tusschen de raam-antenne en
omschakelaar mogen niet langer zijn dan ± 1.40 M. De
snoeren van A, C en D worden in een bundeltje vereenigd
en verlaten zoo het toestel. Het snoer B bepaalt in de meeste
gevallen de werking van het toestel voor korte-golf ontvangst.
14

Men legt het onder den 2en H.F.-transformator zooals aan
gegeven is op de teekening. Het gevolg van het meer naar
de primaire zijde leggen is een gemakkelijker genereeren op
de golflengten onder de 400 M. en een veel scherpere
afstemming. Soms kan het voordeel opleveren de H.F.-transformatoren om te wisselen of om te draaien, zoodat secundair
primair wordt en omgekeerd. Ook het omwisselen van de
H.F.-lampen kan van invloed zijn. Afstemming geschiedt
met den variabelen condensator van 1000 c M.
De raam-antenne maakt men ± 60 c.M. hoog en een
kruisbreedte van 45 c.M. Er worden twee aparte wikkelingen
gemaakt; het aantal windingen voor het korte-golf gebied
is ± 12a Hen voor de lange-golf ± 35 a 40. Men gebruikt
hiervoor het speciale raamsnoer.
Bij gebruik van een plaatspanning-apparaat moet de daar
voor bestemde knop geaard worden.
Benoodigde onderdeden :
Variabele condensator van 1000 c.M. (0.001 mfd.)
2 H.F.-Transformatoren (Fransche Thomson-Houston.)
2 L.F.-Transformatoren, verh. 1 : 3.
5 Lampvoetjes (waarvan de 3 voor H.F. en det. veerend.)
1 Potentiometer van 200 ohm.
2 Gloeidraadweerstanden van 10 a 12 ohm.
1 6-polige Omschakelaar.
1 Enkelpolige accu-schakelaar.
2 Telefoonbusjes.
1 Vaste condensator van 1000 c.M.
1
..
250 „
„ 10 000 „
1
„ 2000 „
1
1 Lekweerstand van 2 Megohm.
Ebonieten frontpaneel van 50 bij 25 c M.
Houten plankje (voor montage 2 H.F. en det. lampen)
van 25X bij 7J^ c M.
Houten grondplank van 50 bij 19 c.M. (1 c.M. dik.)
« (1
»*
*» )
2 Houten schotjes van 19 bij 7%
1 Klemmetje voor ’t vastzetten van de batterijsnoeren.
3 raamsnoeren.
1
1 5-dradigsnoer van i 2 a 3 M. (voor batterijen.)
Origineel Glazite.
Toebehooren:
Luidspreker.
Accu van 24/54 A.U.
Plaatspanning-apparaat of Accu-anodebatterij van 160 V.
Roosterspanningbatterij van 15 V. per 1J^ V. aftakbaar.
Raam-antenne.
5 Lampen. Philips: A 409, A 409, A 415, A 415, B405.
Splendor: V 1508, V 1508, V 1508, V.1508, V 82.
Telefunken: R E074, R E074, RE084, RE084, R E 134.
15
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1-Iamps primair ontvangtoestel.
In deze werkteekening is het allereenvoudigste schema
verwerkt, n.1. de primaire ontvanger. Met een minimum aan
onderdeden is dit toestel te bouwen en de ontvangst op
telefoon is uitstekend. Men hoort practisch alle omroepstations
en de selectiviteit valt zeer mee. De afstemming geschiedt
met één knop. Vooral voor den beginner is dit een aardig
schema waarop hij eventueel later kan voortbouwen. De
onderdeelen zijn in de andere schema’s weer alle te ge
bruiken. Kans op mislukking is absoluut buitengesloten.
Benoodigde onderdeelen:
Grondplank van 20 bij 20 c.M.
Ebonieten frontpaneel van 20 bij 20 c.M.
Lampvoetje.
2 Spoelhouders (1 beweegbaar en 1 vast)
Variabele condensator van 500 c.M.
Gloeidraadweerstand van 30 Ohm.
Roostercondensator (300 c.m.)
Lekweerstand (2 Megohm).
Vaste condensator (0.002 mfd.)
Origineel Glazite.
4 telefoonbusjes.
Toebehooren:
Telefoon.
Accu van 12—27 A U.
Anodebatterij van 60 Volt, event. plaatsp.app. of accuanodebatterij (Voor dubbelroosterlamp 20 Volt).
1 Lamp Philips A415.
Splendor V 1508.
Telefunken RE 084.
Serie honingraatspoelen van af no. 75 en platte spoelen
nrs. 25, 35 en 50.
Men kan ook gebruik maken van een dubbelroosterlamp,
waarbij als voordeel de geringe anodespanning en de mogelijk
heid van het gebruik van een droog element voor gloeidraadvoeding.
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3-lamps ultra korte-golf ontvangtoestel

Naast het omroepgebied van 200-600 M. en 1000—
1900 M. is een luitereerrein gegroeid waarvoor den laatsten
tijd veel interesse bestaat, n.1. de ultra-korte-golf.
Nu zijn nagenoeg alle normale toestellen niet geschikt voor
ultra-korte-golf ontvangst, zoodat men daarvoor een speciaal
toestel moet bouwen. In hoofdzaak komt het op de uiterst
korte verbindingen aan, in het bijzonder van het detector
gedeelte. De bediening geschiedt met slechts één knop doch
deze dient voorzien te zijn van een goed loopende fijnregeling. De condensator zelf mag niet grooter zijn dan
250 c.M. Het toestel is op de teekening in drie gedeelten
18

afgebeeld, n.1. een bovenplank, een frontpaneel en een grond
plank. De spoelhouders en aansluitklemmen zijn op de boven
plank (deksel) gemonteerd. Aan den onderkant (binnenkant
dus) wordt het lampvoetje geplaatst, zoodat de detectorlamp
naar beneden hangt. Op het frontpaneel komen accuschakelaar, condensator en hoog-Ohmige weerstanden. Op
de grondplank ten slotte twee lampvoetjes, transformatoren
en L.F. smoorspoel. De aansluitingen voor de batterijen zijn
gedacht op een strip eboniet in den achterwand.
Het maken van ultra-korte-golf-spoden.
Men kan de spoelen, benoodigd voor ultra-korte-golfontvangst eenvoudig zelf maken. Het beste wordt hiervoor
stijf geïsoleerd draad (montagedraad) gebruikt. In totaal
maken we 6 spoelen voor het geheele ultra-korte-golf gebied.
Als wikkelvorm nemen we een flesch (inhoudsmaat 8 d.L.
of 1 L) Hier omheen worden de windingen gelegd en als
’t benoodigde aantal verkregen is, schuiven we de windingen
er af en binden ze op twee of drie plaatsen vast met sterk
garen, liefst zoo dat er eenige ruimte tusschen de windingen
blijft. De spoel kan gemonteerd worden aan een spoelhouder
of met twee bananenstekers. Zoo maken we één spoel met
1 winding, twee met 2 windingen, één met 3, één met 5 en
één met 10 windingen.
De volgende spoelcombinaties moeten voor het ultra-kortegolf gebied gebruikt worden ;
Golflengte

10- 20
12- 30
20- 45
35- 75
60-150
100-225

M.
„
„
„
„
„

Primair

1
1
2
2
15
15

Terug
Secundair koppeling

2
3
5
10
25
35

2
2
2
3
10
10

Benoodigde onderdeden:
Frontpaneel van 35 bij 15 c.M., grondplank van 35 bij 20c.M., bovenplank
van 35 bij 20 c.M., ebonieten paneeltje van 35 bij 6 c.M. (voor batterijen etc.),
variabele condensator van 125 è 250 c.M., fijnregelknop, accu-schakelaar,
1 Anodeweerstand, 1 weerstand van max. 500.000 Ohm, 2 vaste condensatoren
van 2 mfd., 1 L.F. smoorspoel, 1 roostercondensator (300 c.M.), 1 roosterlekweerstand van 2 Megohm, 1 vaste weerstand van 200.000 Ohm, 3 lampvoetjes,
(waarvan één veerend), 2 L.F. transformatoren, verh. 1 :3, 3 spoelhouders
(waarvan 2 draaibaar), 1 vaste condensator van 2000 c.M., 10 telefoonbusjes
voor antenne, aarde en batterij). Origineel glazite.
Toebehooren:
Luidspreker, accu van 12/27 A.U., accu-anodebatterij van 160 Volt of
plaatsp apparaat, serie korte-golf spoelen, roosterspanningbatterij, 3 lampen
Philips A 415, A 415. B 405. Splendor V 1508, V 1508, V 82. Telcfunken
RE 084, RE 084, RE 134.
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3-lampstoestel voor wissclstroomvoeding
(type 4-Volt indirect verhit)
Schema „Inductief Koomans”.
De vraag van het publiek is „wisselstroomvoeding”, geen
accu, geen batterijen, maar alles direct uit het net. Hoewel
een toestel met accuvoeding in vele opzichten te prefereeren
is biedt wisselstroomvoeding toch ook weer bepaalde voordeelen. Nu onderscheidt men direct en indirect verhitte wisselstroomlampen. Het .laatste type is daarvan verre te
prefereeren. In verband hiermede moet de schakeling gewijzigd
worden en hebben wij het bekende schema „Inductief*
Koomans bewerkt voor de 4-Volts indirect verhitte wisselstroomlampen. De eindlamp kan zonder bezwaar een gewone
lamp zijn.
De gloeistroomtransformator moet secundair een spanning
leveren van 4 Volt bij ± 4 Ampère en van een middenaftakking voorzien zijn.
Men houde er rekening mede dat de lampen even tijd
noodig hebben om op temperatuur te komen en pas na
i / minuut gaan functioneeren.
Benoodigde onderdeden:
Ebonieten frontpaneel van 50 bij 20 c.M.
Grondplank van 50 bij 20 c.M.
3 Lampvoetjes.
3 Spoelhouders (2 beweegbaar, 1 vast).
2 Telefoonbusjes (voor de 4e spoel links onderaan op het
frontpaneel).
2 Variabele condensatoren van 500 c.M. (0.0005 mfd).
1 Laagfrequenttransformator.
1 Roostercondensator van 300 c.M.
I Lekweerstand van 1 megohm.
1 Vaste condensator van 2000 c.M.
1 Vaste condensator van 500 a 2000 c.M.
4 Aansluitklemmen (voor antenne, aarde, luidspreker).
3 Stekers voor roosterspanningbatterij.
Origineel Glazite.
Snoeren.
Toebehooren:
Luidspreker.
Serie honingraatspoelen vanaf nr. 75 en platte spoelen
nrs. 25, 35 en 50.
Roosterspanningbatterij van i 15 Volt per 1 ^ V. aftakbaar.
Plaatspanningapparaat.
Gloeistroomtransformator, secund 4 V. m. middenaftakking.
3 Lampen Philips E435, E415, B443.
Telefunken REN 1104, REN 1104, REN 2204.
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3'lamps toestel met ingebouwde onverwisselbare
honingraatspoelen voor wisselstroomvoeding
(type: 4-Volt indirect verhit)
(Schema: met afgetakte antenne- en plaatkring)

Dit schema komt geheel overeen met de werkteekening
op pag. 4, doch is hier uitgevoerd met de 4-Volts indirect
verhitte wisselstroomlampen. Overigens blijft de werking,
volkomen gelijk.
Er zijn twee dubbelpolige schakelaars aangebracht waarmede
men van het lange-golf op het korte-golf gebied overgaat.
In stand „lang” staan de spoelen 1, 2, 3 en 4 in serie, in
stand „kort” staan alleen de spoelen 2 en 4 in. De terugkoppelspoel 5 wordt eenmaal ingesteld en behoeft dan niet
meer geregeld te worden. Om de verbindingen tusschen
spoelen en schakelaars zoo kort mogelijk te houden, wordt
een spoelpaneeltje met de spoelen 1 en 2 recht op gezeten
wel zoodanig dat spoel No. I boven komt. Als H.F. versterkingslamp voldoet een schermroosterlamp het beste (Philips E 442.)
Door het gebruik van aftakspoelen (No. 1 en 3 zijn
aftakspoelen) is de selectiviteit hoog opgevoerd terwijl slechts
twee afstemknoppen noodig zijn. De spoelen 1 en 3 zijn
gewone honingraatspoelen met één aftakking. No. 1 heeft
200 windingen met een aftakking bij 50 windingen en spoel
3 heeft 230 windingen met één aftakking bij 65 windingen.
Het ebonieten paneeltje met de spoelen 1 en 2 wordt rechtop
gezet met spoel No. 1 boven. Men bevestigt aan de grondplank
een blokje hout waartegen het ebonieten paneeltje geschroefd
wordt. Het paneeltje met de spoelen 3 en 4 blijft horizontaal
zooals aangegeven is. De terugkoppelspoel 5 wordt in een
draaibaren spoelhouder gemonteerd en deze zoodanig op een
plaatje eboniet gezet dat de spoel op gelijke hoogte met
de spoel daarnaast (4) komt. De spoelen worden als volgt
gemonteerd:
In de busjes genummerd 1 = spoel 200 (m. aftakking 50).
2 = „ 50.
3 = „ 230 (m. aftakking 65).
75.
„ 35 of 50.
M
i»
*»
ii
5
Voor de dubbelpolige schakelaars kan men gewone z.g.
serie-paralel schakelaars gebruiken. Men make alle verbindingen
zoo kort mogelijk en monteere daartoe de H.F. lamp horizon
taal (liggend).
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De afgetakte spoelen 1 en 3 worden zoodanig in de
spoelbusjes geplaatst dat het kleinste aantal windingen resp.
in antennekring en plaatkring opgenomen is.
Indien men de terugkoppelspoel naar de spoel daarnaast
toe brengt moet de geluidsterkte toenemen; is zulks niet het
geval dan nemen wij een grootere spoel of verhoogen de
detector-anodespanning. Neemt de geluidsterkte juist af dan
worden de verbindingen aan den terugkoppelspoelhouder
omgewisseld. De anodesp. ± 75 V. kan men ook aansluiten
bij O.P. van den L.F. transformator (detectorspanning).
Men houde er rekening mede dat de lampen i / minuut
noodig hebben om op temperatuur te komen, dus niet direct
functioneeren.
Benoodigde onderdeden:
Ebonieten frontpaneel van 50 bij 20 c.M.
Plaatje eboniet van 15 bij 3 c.M. (voor spoelen 1 en 2).
Plaatje eboniet van 13 bij 3 c.M. (voor spoelen 3 en 4).
Plaatje eboniet van 8 bij 5 c.M. (voor luidspreker)
Plaatje eboniet van 4 bij 5 c.M. (voor antenne — aarde).
Plaatje eboniet van 8 bij \% c.M. (voor terugkoppelspoelhouder no. 5).
Grondplank van 50 bij 20 c.M.
3 Lampvoetjes.
8 Telefoonbusjes, of 4 vaste spoelhouders.
1 Draaibare spoelhouder (nummer 5 op teekening).
2 Variable condensatoren van 500 c.M. (0,0005 Mfd.).
1 Laagfrequenttransformator.
1 Roostercondensator van 300 c.M.
2 Aansluitklemmen (voor antenne en aarde).
3 Stekers voor roosterspanningbatterij.
2 Twee-polige schakelaars (ieder met 6 contacten).
2 Gloeidraadweerstanden van 2)4 a 6 Ohm.
1 Roosterlekweerstand van 2 Megohm.
1 Vaste condensator van 2000 c.M.
1 Vaste condensator van 500 c.M.
2 Telefoonbusjes voor luidspreker.
Montagedraad Glazite en batterijsnoeren.
Toebehooren:
Luidspreker.
Plaatsp. apparaat.
Gloeistroomtransformator, secundair 4 Volt (met middenaftakking) bij c.a. 4 Ampère
Roostersp.batterij van 15 Volt.
Honingraatspoelen 35, 75 en 50. Spoel 200 met een
aftakking bij 50 windingen, spoel no. 230 met een aftakking
bij 65 windingen, 3 lampen Philips E 442, E415 en B443.
'Telefunken RENS 1204, REN 1104, REN 2204.
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KwaüteitsOnderdeden
GEBRUIKT!
LEWA Wisselstroom-combinaties zijn en blijven de beste
en zijn in elk wisselstroom-schema het meest aan te
bevelen. Door alle radio-vakbladen zeer gunstig
beoordeeld!
LOTUS onderdeelen zijn een Engelsch product, zijn
laag in prijs en toch van de bekonde Engelsche
deugdelijkheid!
ACUSTON cabinet-luidsprekers (eiken) en
ACUSTON electro-dynamische luidsprekers geven de
muziek en het gesproken woord tot in de finesses op

verbluffend natuurgetrouwe wijze weer!
LEWCOS Spoeleenheden zijn overbekend en voldoen
aan de hoogste eischen.
UTILITY schakelaars zijn van ongeëvenaarde kwaliteit.

Van al deze artikelen zijn brochures en prijzen op aanvrage verkrijgbaar.

Ph. van Leeuwen, Singel 395, Amsterdam
Radio-Artikelen — Engros - Export
Telegram-Adres: RADILEWA

Telefoon 31895
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2-lamps Omroep-ontvangtoestel,
met ingebouwde verwisselbare spoelen.
Dit 2-lamps toestel leent zich bijzonder goed voor luidspreker-ontvangst van de voornaamste Europeesche omroepstations, zooals Hilversum, Huizen, Daventry, Zeesen en
eenige korte-golf stations, zooals Daventry Jr., Langenberg,
Budapest, Hamburg e.a. De moderne lampen, zooals A 415
en B 443 moeten dan echter gebruikt worden.
De afstemming geschiedt met 1 knop en is dus zeer
26

eenvoudig; bovendien is de terugkoppelspoel beweegbaar.
Het is een primair schema met aperiodische antennekoppeling,
zoodat men aan de selectiviteit niet de hoogste eischen mag
stellen. Daventry en Zeesen zijn echter wel zonder storing
van Huizen te ontvangen, terwijl bij goede afstemming de
resultaten over het algemeen zeer bevredigend zijn. De
selectiviteit wordt nog verhoogd doordat de roosterkring
gescheiden wordt. Spoel 1 is de antennespoel, terwijl de
roosterkring gevormd wordt door de spoelen 2a en 2b in
serie. De roosterkring wordt dus slechts ten deele gekoppeld
met den antennekring waardoor de selectiviteit opgevoerd
wordt. Het is echter noodzakelijk de twee spoelparen zoo
ver mogelijk uit elkaar te houden opdat geen inductie kan
plaatsvinden.
Goede spoelcombinaties zijn: spoel 1 = no. 75 of 100,
spoel 2a = 75 of 100, spoel 2b = 100 of 150, en als
terugkoppelspoel (T) = no. 50 of 75. Voor het korte-golf
gebied neemt men de volgende spoelen: spoel 1 = no 25 of 35,
spoel 2a = 35, spoel 2b =35, en als terugkoppelspoel (T)
= no. 25 of 35.
Benoodigde onderdeden;
Frontpaneel van 30 bij 20 c M.
Grondplank van 30 bij 20 c M.
Ebonieten plaatje van 15 bij 5 c.M. (voor antenne, aarde
en luidspreker).
Variabele condensator van 500 c.M.
Gloeidraadweerstand van 30 ohm.
1-Polige accu-schakelaar.
Twee-weg’s spoelhouder met draaihandle.
2 Vaste spoelhouders (voor spoelen 1 en 2a.)
2 Lamp voetjes.
1 Roosterlekweerstand van 2 megohm.
1 Roostercondensator van 300 c.M.
1 Vaste condensator van 500 c.M.
1 L.F. transformator.
4 Aansluitklemmen.
Origineel Glazite en aansluitsnoeren.
Toebehooren:
Accu van 12/27 A.U., Plaatsp. apparaat of accu-anodebatterij van 160 Volt (event. anodebatterij), roosterspanningbatterij van 15 Volt, luidspreker, serie honingraatspoelen,
2 lampen Philips: A 415, B 443, Plendor: V 1508, V 82.
Telefunken: R E 084, R E S 164d.
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Schema op ware grootte gratis verkrijgbaar

28

L

i

Een PILODYNE met de E-SERIE en 10 Watt EINDLAMP
Wij zijn uitgekomen met een nieuw schema:

„PI LOTON E-DRI E”
Op verzoek stellen wij gratis schema's op ware grootte met
uitvoerige toelichting en kostprijsberekening beschikbaar,
terwijl onze technische dienst onder leiding van Ir. J. Rodrigues
de Miranda e. i. gratis technische adviezen verstrekt.
Gebruikt bij den bouw van de in
dit boekje vermelde schema’s
DE BEKENDE AMERIKAANSCHE

sPêLOT
RADIO ONDERDELLEN
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SPOELEN

N.V. NIJKERK’S RADIO, AMSTERDAM
Telefoon 36883 en 36993 ~ Telegram-Adres: NIJKRADAM

29

30

L

Plaafspanning-apparaat
voor enkele gelijkrichting en automatische negatieve
roosterspanning (met gloeistroomvoeding)*

Dit plaatspanning-apparaat is van het moderne type en
bedoeld voor z.g. algeheele wisselstroomvoeding, dus ter
vervanging van anodebatterij, accu en roosterspanningbatterij.
Mits uit goede onderdeelen gebouwd zal dit voedingsapparaat
uitstekend voldoen. Het apparaat is ook geschikt voor
toestellen met accuvoeding en wordt dan de gloeistroomtransformator weggelaten.
De gelijkrichtlamp is van het type met 3 pennen, zooals
de Philips no. 373 of Splendor G. 335.
Benoodigde onderdeelen:
Ebonieten frontplaat van 30 bij 25 c.M.
Houten kastje.
Gloestroomtransformator, secund. 4 V. m. middem-aftakking.
Transformator, secundair 3K V. en 250—350 V.
Smoorspoel.
2 Vaste condensatoren van 3 mfd.
2
.. IK »*
1
»# 1 n
Lamp voetje.
1 Gloeidraadweerstand van 8 Ohm.
1 Detectorweerstand.
1 Potentiometer van ± 400 Ohm.
„
„ ± 800 Ohm.
1.
7 Aansluitklemmen.
1 Gelijkrichtlamp Philips no. 373 of Splendor G 335.
Origineel glazite.
Op het frontpaneel monteert men de weerstanden en
potentiometers, alsmede de lampvoet en aansluitklemmen.
De lamp kan men desgewenscht binnen het apparaat
monteeren. Met de potentiometer van 400 Ohm. regelt men
de neg. roosterspanning voor den len L.F. transformator.
De potentiometer van 800 Ohm. wordt' gebruikt voor de
neg. roosterspanning van den 2en L.F. transformator. De
detectorweerstand regelt de detectorspanning, terwijl de
spanning voor H.F.~ en L.F. versterkingslampen geregeld
kan worden met den weerstand van 8 Ohm.
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Plaatspanning-apparaat voor dubbele
gelijkrichting.
Een meer volkomen afgevlakte stroom wordt verkregen
met z.g. dubbele gelijkrichting. Vooral voor ultra-korte-golf
ontvangst is het noodzakelijk een uitstekend plaatspanningapparaat te gebruiken, daar de signalen anders door een
krachtig bromgeluid overstemd worden, Dit apparaat is
bovendien in staat een zeer hooge anodespanning te leveren
bij groote stroomsterkte, zoodat het voor het gebruik van
de moderne ontvanglampen zeer geschikt is.
Benoodigde onderdeelen:
Frontpaneel van 20 bij 25 c,M.
Houten kastje.
Transformator, secundair 2X2 V., met midden-aftakking.
en 2 X 220 V., „
Smoorspoel.
2 vaste condensatoren van 4 Mfd.
1
»» 1 ,*
H
2
»» 0.1 ,,
••
n
Lampvoetje.
Detectorweerstand.
Gloeidraadweerstand van 8 Ohm.
Gelijkrichtlamp (Philips No. 506, Splendor G. 435.)
Origineel Glazite.
3 Aansluitklemmen.
t»

Op het frontpaneel worden gemonteerd de weerstanden,
lampvoetje en aansluitklemmen. De lamp kan desgewenscht
binnen het apparaat gemonteerd worden, De detectorweer
stand regelt de detectorspanning. Met den gloeidraadweerstand
kan de anodespanning der H.F.- en L.F.- lampen geregeld
worden.

ADVIESBON.
Wanneer men moeielijkheden ondervindt met den bonw van
een dezer schema's kan advies aangevraagd worden. Uitvoerige
inlichtingen in afzonderlijk schrijven met bijvoeging van dezen
adviesbon + 50 cent aan postzegels. Tevens enveloppe met
adres afzender insluiten.
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Plaatspanning-apparaat met enkele gelijkrichting.
Dit is een plaatspanning-apparaat, eenvoudig te bouwen
en goedkoop in constuctie. Toch geeft het voldoende
anodespanning voor normale 3~ en 4-lamps ontvangtoestellen
en kan zonder voorbehoud aanbevolen worden.
Benoodigde onderdeden:
Frontpaneel van 15 bij 20 c.M.
Houten kastje.
Transformator, secundair 3^ Volt en + 300 Volt.
Smoorspoel.
2 Vaste condensatoren van 4 mfd.
„ 1 mfd.
1
Lampvoetje.
Detectorweerstand.
Gloeidraadweerstand van 8 Ohm.
3 Aansluitklemmen.
Gelijkrichtlamp Philips no. 373 of Splendor G. 335.
Origineel Glazite.
Op het frontpaneel worden gemonteerd de weerstanden,
lampvoetje en aansluitklemmen. De lamp kan desgewenscht
binnen het apparaat gemonteerd worden.
De detectorweerstand regelt de detectorspanning. Met den
gloeidraadweerstand kan de anodespanning der H.F.- en
L.F.-lampen geregeld worden.

Werkteekeningen op ware groote
van al de in dit boek gepubliceerde
schema's in den handel verkrijgbaar
Prijs f 0.65

3 p

I

i
i
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Plaafspanning -apparaat voor gelijkstroomnct.
In plaatsen waar een gelijkstroomnet is kan het gewone
plaatspanning-apparaat niet gebruikt worden, daar gelijk
spanning zich niet laat transformeeren. Het is dus ook niet
mogelijk een hoogere anodespanning te verkrijgen dan het
net direct geeft. Bij een net van 110 Volt spanning bedraagt
de anodespanning dus ook max. 110 Volt, hetgeen voor de
gewone lampen dan ook voldoende is, doch niet voor de
moderne lampen.
Gelijkrichting behoeft niet toegepast te worden doch alleen
afvlakking omdat het net niet volkomen gelijkstroom geeft.
In serie met de pluspool van het net wordt een 25 Watt
lamp gezet. Waar het lichtnet geaard is moet men tusschen
den aardknop van het ontvangtoestel en de aardleiding een
vaste condensator plaatsen van ± 1 Mfd.

!

Benoodigde onderdeden :

ï

f

r

r

Frontpaneel van 15 bij 20 c.M,
Houten kastje
Smoorspoel.
2 Condensatoren van 4 Mfd.
2
1
Lampfitting (voor 25 Watt-lamp.)
Detectorweerstand.
3 Aansluitklemmen.
Origineel Glazite.
9»

99

f.

Bij de aansluiting en montage is er op te letten dat de
netspanning onderbroken is. Aanraking is levensgevaarlijk.
Het apparaat buiten bereik van onbevoegden opstellen.
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Accu-gelijkrichter, voor het laden van
max. 3 Accu's met 1.3 Ampère.
Met dezen gelijkrichter kunnen max. 3 Accu’s (12 Volt)
geladen worden met een laadstroomsterkte van 1.3 Ampère.
Ook kan men één accu laden, daar de weerstandlamp de
laadspanning automatisch regelt.
Alle onderdeelen plaatst men op een ebonieten plaatje en
sluit het af met een metalen of houten kap,
Benoodigde onderdeelen :
Ebonieten grondplank van 20 bij 20 c.M.
Transformator, secundair 2 X 25 Volt bij 2 Amp. en J
2 X 1 Volt bij 3 Amp. met midden-aftakking.
2 Lampvoetjes.
2 Aansluitklemmen.
Gelijkrichterlamp Philips 451. Splendor L. M.
Weerstandlamp
452.
„
W. 14.
Origineel Glazite.
De gelijkrichter wordt zoodanig met den accu verbonden
dat de gelijknamige polen met elkaar verbonden worden,
dus min accu aan min gelijkrichter en plus aan plus.

I
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Zelfbouw van een conus-luidspreker.
Het zelfbouwen van een luidspreker is al even eenvoudig
als de constructie van het ontvangtoestel.
Er zijn in den handel speciale weergevers voor zelfbouw.
Deze worden compleet geleverd met trilplaat, asje, sluitplaatjes en moertjes, dus behoeft men alleen den conus te
vervaardigen en den standaard waarin de weergever rust.
Het allereenvoudigste model is afgebeeld in fig. 1. A is de
trilplaat (gewoonlijk een smal reepje ijzer) welke op den
rand van den weergever (telefoonschelp) rust, B is het asje
hierop bevestigd, C de conus, D de sluitplaatjes en E de
moeren om den conus te klemmen. Wanneer men den weer
gever nu op tafel legt en daarop den conus met het asje en
trilplaat plaatst is de luidspreker gereed; de conus wordt
dus niet aan den rand ingeklemd maar hangt geheel los.
De conus wordt vervaardigd uit dik teekenpapier of z.g.
schablone-papier. De grootte van den conus kan men zelf
bepalen ; kleiner dan 30 en grooter dan 40 c.M. moet men
liefst niet nemen Op het papier wordt een cirkel getrokken
met een doorsnede van ± 30 c.M. Vervolgens boort men
in ’t midden een gaatje waardoor straks het asje gestoken
wordt en knipt een strook er tusschen uit, zooals in fig. 2
aangegeven wordt. De beide einden komen over elkaar te
liggen tot de stippellijn en wordt een en ander met gluton
stevig vastgeplakti eventueel nog even doorgestikt met de
naaimachine.
Een aardig model luidspreker is afgebeeld in fig. 3, 4, 5 en 6.
Men maakt een rand zooals fig. 3 aangeeft van zeer dik
carton of triplex-hout. De conus wordt aan dezen rand beves
tigd met een linnen band, *t zij geplakt of genaaid, De linnen
band wordt weer aan den houten rand vastgemaakt met
punaises.
Vervolgens wordt een plankje, liefst 1 a 1^ c.M. dik
aan den houten rand geschroefd nadat een rond gat gemaakt
is waarin de weergever geklemd kan worden (zie fig. 5).
Wanneer het asje nu bevestigd wordt is de luidspreker
gereed en kan men, zooals fig. 6 aangeeft, aan de achterzijde
nog een steunarmpje aanbrengen en hem b.v. op een tafeltje
zetten. Zooals fig. 6 duidelijk aangeeft wordt eerst een
moertje op het asje geschroefd, daarna een conisch sluitplaatje, vervolgens de conus en dan weer een sluitplaatje en
moertje. De moertjes worden stevig aangeklemd. Wanneer de
luidspreker vervolgens geschilderd wordt met z.g. crackle-verf
heeft men voor weinig geld een uitstekend instrument.
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Hoe ieder „omroeper” kan zijn.
Iedere luisteraar zou wel eens voor den microfoon willen
staan, doch waar slechts weinigen hiertoe gelegenheid hebben
moet er iets anders op gevonden worden. Dit kan zeer
eenvoudig met behulp van een telefoon en ontvangtoestel.
De luidspreker wordt in een ander vertrek opgesteld als
waar het toestel staat en met een lang snoer daarmede
verbonden.

Vervolgens brengt men één snoer van een gewone kop
telefoon met een draadje aan den aardknop van het toestel
en verbindt het andere snoer met I. P. (resp. P 1. of P)
van den L. F. transformator. *) Alle verbindingen blijven
bestaan en aan het toestel zelf wordt niets gewijzigd.
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Wanneer men nu vlak
voor de telefoon spreekt
wordt de stem duidelijk in
den luidspreker gehoord.
Zelfs kan men alle geluiden
welke bij de telefoon ge
maakt worden in de andere
kamer goed uit den luid
spreker hooren. Het effect
wordt nog beter wanneer
men een hoorn maakt van
waardoor
kartonpapier
men spreekt. Deze hoorn
wordt boven de telefoonschelp geplaatst zooals
fig. 1 duidelijk aangeeft.
De schakeling is aan
gegeven in fig. 2a; in 2b
principieel.
Natuurlijk kan men op
deze wijze ook met de
buren spreken wanneer de
luidspreker met het toestel
verbonden staat.
Inplaats van een telefoon
kan' ook een microfoon gebruikt worden. De weergave is
dan’ nog duidelijker. De verbindingen blijven gelijk.
*) Bij een 4-lampstoestel aan den len L.F.-Transformator.J
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Het soldeeren van verbindingen is verre te prefereeren
boven het vastklemmen met zoogenaamde „mannetjes". Het
komt n.1. meermalen voor dat verbindingen, volgens deze
laatste methode aangebracht — vooral bij het gebruik van stug
montagedraad — loswerken waardoor los contact ontstaat.
Menig zelfbouwer ziet evenwel op tegen het soldeeren, in
de veronderstelling dat men hiervoor een groote dosis han
digheid moet bezitten, en is het dan ook speciaal voor hen
dat wij hieronder eenige wenken laten volgen.
De benoodigdheden voor het soldeeren zijn: een soldeer
bout van niet te groote afmeting opdat hiermede alle te
maken verbindingen bereikt kunnen worden, en verder een
busje soldeerpasta dat in nagenoeg iedere radio-zaak ver
krijgbaar is. (z.g. Solderall of tinol).
Bij het soldeeren van een verbinding als op nevenstaande
teekening aangegeven, begint men met de isolatie van beide
draden op de gewenschte plaats over een lengte van 1
a 2 c.M. te verwijderen, waarna het blanke gedeelte voor
alle zekerheid goed schoon geschrapt wordt. Vervolgens
wordt de soldeerbout verhit en de punt hiervan vertind.
Natuurlijk mag de bout noch te heet noch te koud zijn,
daar in het eerste geval de pasta verkoolt terwijl, indien
de bout te koud is, de zich in de pasta bevindende tin
niet uitvloeit.
De soldeerbout is op de juiste hitte wanneer deze een
fluweel-roode tint krijgt en de vlam groen wordt.
Om de soldeer beter te doen pakken, worden de te sol
deeren verbindingen eerst vertind. Daartoe bestrijkt men
deze met een weinig pasta en houdt de soldeerbout hierop.
Vervolgens houdt men de vertinde deelen tegen elkaar,
bestrijkt ze nogmaals met een weinig pasta en drukt de
bout er tegen aan.
De tin moet goed uitvloeien en glimmen, doch mag vooral
niet korrelig zijn daar anders de verbinding bij de minste
aanraking weder loslaat.
Zoolang de tin uitvloeit houdt men de verbindingen tegen
elkaar en laat deze eerst los wanneer de tin beslaat, d.w.z.
een matte kleur krijgt.
Voor het soldeeren van een snoertje gaat men als volgt
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te werk: De isolatie wordt over een bepaalde lengte ver
wijderd waarna men de draadjes goed schoon schrapt en
deze in elkaar draait. Vervolgens worden deze draadjes
vertind zoodat het blank gemaakte gedeelte één geheel
vormt, (zie teekening), waarna het snoertje gesoldeerd kan
worden.
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Zijn de te soldeeren voorwerpen vernikkeld, dan wordt
met een vijl eerst het laagje nikkel verwijderd daar anders
de soldeer niet pakt.
Veiligheidshalve kan men, alvorens met het soldeeren van
de verbindingen in het toestel een aanvang te maken, eerst
zijn krachten beproeven op een paar losse stukjes draad en
zal men ondervinden dat bij het stipt opvolgen van de hier
boven gegeven aanwijzingen, het soldeeren toch heusch geen
heksenwerk is.
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Accu- of wisselstroomvoeding.
De steker in het stopcontact en
muziek, dat is de
leus van het publiek. De enorme propaganda voor wissel
stroomvoeding is niet zonder gevolgen gebleven. Geen
krakende anodebatterijen, geen gesleep met accu's, geen
roosterbatterijen zegt men „pro” en geen bromgeluiden,
geen dure lampen, zegt men „contra” wisselstroomvoeding.
Zoowel „pro” als contra” zijn sterk overdreven; beide methode
zijn bruikbaar. Het plaatspanning-apparaat heeft haar bestaans
recht bewezen en een goed toestel kan het niet zonder
stellen. De hooge anodespanningen vereischt voor de moderne
lampen kunnen het eenvoudigste en even goed van het plaat
spanning-apparaat betrokken worden. Anders staat het echter
met de gloeidraadvoeding. Ieder ontvangtoestel is niet zoo
zonder meer te voeden uit het wisselstroomnet; afgezien nog
van den transformator, zijn geheel nieuwe lampen noodig,
terwijl de schakeling bovendien gewijzigd moet worden.
*
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Welk bezwaar bestaat nu tegen den accu? Het publiek
zegt: wisselstroomvoeding is eenvoudiger. De accu moet
geladen worden.
Door gebruik te maken van de in figuur 1 afgcbeelde
schakeling is ook dit bezwaar geheel ondervangen. Eén
handbeweging aan den schakelaar en
er is muziek.
Wanneer men het schema even bekijkt ziet men dat het
toestel aangesloten staat bij stand A. van den schakelaar en
bij stand B de accu geladen wordt. Wanneer de schakelaar
omhoog staat is het toestel in rust, dus accu en lichtnet
onderbroken. Eenvoudiger kan het dus niet.
Men gebruikt hiervoor een prima zespoligen schakelaar
met hefboom. De schakelaar kan in of tegen de toestelkast
aan gebracht worden.

Electrische gramofoonversterking.
Een der mooiste toepassingen op muziekgebied is wel de
electrische gramofoon De weergave wordt hier niet verkregen
door mechanische afname van de gramofoonplaat, doch
electrische. In het eerste geval worden de geluidtrillingen
verkregen door de op- en neer- of, wanneer het Pathe- of
Edisonplaten betreft, heen- en weergaande bewegingen van
den membraanweergever, waardoor krachtige geluidstrillingen
opgewekt worden die, via een toonarm en klankkast, in
den vorm van muziek weergegeven worden. Electrische
weergave verkrijgt men door vervanging van den membraan
weergever voor een electrischen weergever. De op- en neer
gaande bewegingen, verkregen door de oppervlaktevariaties
in de gramofoonplaat, worden daarin omgezet in zwakke
electrische stroompjes. Wanneer men nu een telefoon aansluit
op den weergever hoort men hierin de gramofoon spelen.
Natuurlijk kunnen we de verkregen electrische stroompjes
zoodanig versterken, dat luidsprekersweergave verkregen
wordt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van laagfrequentversterking. Voor kamersterkte is één trap laagfrequentversterking voldoende. Hiervoor wordt genomen een flinke
eindlamp zooals de Philips B. 443 met een anodespanning
van c.a. 120-175 Volt. Een 1-lamps gramofoonversterker
kan dus voor geringe kosten gemaakt worden. Hiervoor
zijn de volgende onderdeelen noodig:
Lampvoetje, Eindlamp, Accu, Anodebatterij van 120—175
Volt, Roosterspanningbatterij van 15 Volt en luidspreker.
Natuurlijk kan men ook een-plaatspanning-apparaat of accuanodebatterij gebruiken, doch een anodebatterij kan hier ook
zeer goed gebruikt worden.
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Wat zijn nu de voordeelen van electrische- boven mechani
sche weergave? In de eerste plaats is het naaldgeruisch,
dat bij mechanische weergave zeer sterk optreedt, absoluut
onhoorbaar en ten 2de is de weergave, ook bij vocale
nummers of krachtige orkestpassages, onvervormd en ten 3de
kan men het geluid tot de natuurlijke sterkte opvoeren en
binnen wijde grenzen regelen. Indien zeer krachtige weergave
vereischt wordt, is een 2-lampsversterker noodig. De lijst
van onderdeelen wordt dan nog aangevuld met een 2de
lampvoetje, een le laagfrequentversterkingslamp (Philips A.
■415) en een L. F. transformator. De L. F. transformator is
noodig om de beide lampen met elkaar te koppelen. Men
vervalt dan tevens in het gebruik van een volumeregelaar,
waarvoor een ponentiometer van 500 — 250.000 Ohm gebruikt
kan worden. Deze laatste wordt met de beide contacten aan
den electrischen weergever verbonden, terwijl het schuifbare
contact met de pluspool van den accu verbonden wordt.
Het rooster van de le L.F. versterkingslamp komt aan een
van de beide vaste contacten van den potentiometer.
Voor hen die reeds in het bezit zijn van een ontvang
toestel is het nog eenvoudiger. Daar wordt de electrische
weergever verbonden met (I. P. en O. P.) de primaire
wikkeling van den L. F. transformator en de H. F.- en det.
lamp uitgeschakeld; voor krachtige weergave sluit men den
weergever aan op het rooster van de detectorlamp en de
pluspool van den accu. Bij een 4-lampstoestel wordt de
weergever verbonden met (I. P. en O. P.) de primaire wikJceling van den len L.F.-transformator. Iedere luidspreker, zoo
wel van het conustype als de electro-dynamische,- kan ge
bruikt worden. Het is echter al precies als met de radioontvangst, hoe beter de luidspreker, hoe mooier de weergave.
Binnen niet al te langen tijd zullen de mechanische gramofoons
geheel verdrongen zijn door haar electrische zuster.
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Voor NEGATIEVE ROOSTERSPANNING
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/^\nze batterijen hebben een geringe zelf-ontlading
■V-l en daardoor een LANGE LEVENSDUUR.
De zoo nauwkeurig luisterende negatieve-roosterspanning, kan door de l‘/2 Volt aftakking op de
batterijen, precies gegeven worden. De spanning
is constant, hetgeen van de vele vervang-apparaten,
niet gezegd kan worden. csr*>
De PRIJS van het eenvoudigst automatisch
APPARAAT voor het geven van negatieve roosterspanning is zeker VIER MAAL hooger, dan van
een batterij, terwijl het aan een eerste vereischte,
het geven van constante spanning NIET voldoet.
DAAROM kan men, in plaats van zijn geld uit te
gfeven aan een dergelijk gebrekkig vervangmiddel,
BETER Roosterspannnings Batterijen, blijven ge
bruiken. ALLES is er VOOR» NIETS er TEGEN.
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